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Úvod 

 

Často sa mi stáva, že chcem niečo napísať a potrebujem k tomu nejakú relevantnú 

informáciu, alebo ma zaujíma nejaký konkrétny údaj. Popritom si spomeniem, že hladanú 

informáciu som asi popísal v nejakom mojom článku alebo blogu.  Následkom toho sa 

začnem hrabat v počítačí a na internete a ťažkopádne hľadať moje blogy a články, aby som 

žiadaný údaj získal. 

Aby som si takéto časté hladanie zjednodušil, rozhodol som sa zozbierať moje 

publikované blogy, články, prednášky a linky na videá a urobiť z nich jeden veľký súbor. 

Pretože údaje v tomto súbore by mohli zaujímať okrem mňa aj niekoho iného, rozhodol som 

sa súbor zostaviť ako e-knižku. Dôvod bol aj, že niektoré blogy sa mi strácajú z internetu 

(napríklad na blog.pravda.sk v rokoch 2019-2020 sa mi ‘stratilo‘ až 42% blogov, ktoré som 

tam opäť doplnil. Neviem, koľko je ich stratených teraz).  

Upozorňujem, že predkladaný súbor blogov a článkov nie je úplný, lebo predpokladám, 

že nie všetky som našiel. Niektoré nepodstatné blogy a články som úmyselne vynechal 

a u niektorých som aj poopravil text. Každý blog má link na originálny článok, ak je 

dostupný,  a súbor je zostavený zhruba od najnovších blogov po nastaršie články. Na konci je 

pár blogov z roku 2022.  

Pretože sa mi nechcelo zoznam editovať, mnohé témy, texty blokov a obrázky sa často 

opakujú a dokonca niektoré blogy sú priamo odpísané z niektorých mojich kníh alebo aj 

z cudzích mailov, ktoré som dostal. 

 

e-Knižka nie je komerčmá a všetky texty, obrázky a videá su voľne použiteľné.  

 

 

Karol Ondriaš 

Bratislava 

25.12.2021 
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O nás 

 
 http://ondrias.sk/index.php/profil-kandidata.html 

Sobota, 16 Február 2008 15:46 
 

Dôležité upozornenie: 
 

Milí návštevníci webovej stránky, upozorňujem Vás, že táto stránka je militantne 

komunistická a militantne ateistická. 

Preto, ak Vás uráža pravda a reálne myslenie, tak odíďte zo stránky, aby ste zbytočne 

nemárnili svoj drahocenný čas. 

  

Takže vitajte 
milí priatelia, komunisti, ateisti a všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chcete prispieť, aby v našom 

svete už neboli vojny, násilie, vykorisťovanie, aby absolútna moc, dekadentnosť a zločiny 

súkromného kapitálu sa stali minulosťou, aby vládla sociálna spravodlivosť, ľudskosť a 

ľudská rovnosť, skrátka, aby sa dodržiavali ľudské práva, ako ich zakotvila Všeobecná 

Deklarácia ľudských práv Valného zhromaždenia OSN dňa 10.12.1948 - rezolúcia 217 A 

(III). 

  

My komunisti 
 na základe overiteľných faktov chápeme súčasný kapitalistický systém, ako neofeudálnu 

globálnu spoločnosť neobmedzenej moci súkromného vlastníctva, ako spoločnosť 

dekadentnú, v mnohých prípadoch degenerovanú a zločinnú, ktorá nás vedie k ďalším 

vojnám, násilnostiam, neprávostiam a úpadku našej civilizácie. Ako spoločnosť, kde sa 

predávajú ľudia, strácajú deti, milióny ľudí a deti pracujú ako moderní otroci, státisíce ročne 

zomierajú na predávkovanie drogami a veľké zločinecké a teroristické organizácie, ktorých 

sa každý bojí, beztrestne v priamom prenose bombardujú ľudí v Iraku, Afganistane a 

v Líbyi. Ako systém, kde 2% ľudí vlastní viac ako 50% majetku sveta a kde následkom 

neľudských podmienok denne zomrie 25000 detí a miliarda ľudí nemá dostatok jedla. 

 

Tieto zločiny proti ľudskosti, ako produkt súčasného kapitalizmu sa nedajú odstrániť  v 

kapitalistickej spoločnosti. 

V kapitalistickej spoločnosti sa ciele komunistov nedajú dosiahnuť. Preto našim cieľom je 

vybudovať socialistickú spoločnosť. K tomu je aj táto stránka zameraná. 

  

Po roku 1989 
 vyspelá a humánna socialistická civilizácia v bývalom socialistickom východnom bloku bola 

zničená a kolonizátori tam nastolili dekadentný kapitalizmus, ktorý zabezpečil úpadok 

spoločnosti vo väčšine oblastí ľudského života. 

  

My, komunisti 
chceme vybudovať socializmus na celom svete a tým naviazať na pozitíva komunistického 

zázraku rozvoja ľudskej spoločnosti, humanity, civilizácie a dodržiavanie ľudských práv v 

bývalom socialistickom bloku. 

Samozrejme sa chceme vyvarovať chýb, ktoré sa počas budovania socializmu udiali. 

Chceme dosiahnuť, aby komunistické myšlienky sa stali univerzálne a zjednotili rôznorodých 

http://ondrias.sk/index.php/profil-kandidata.html
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obyvateľov našej planéty. 

  

Tak nech nám komunisti, ateisti a ľudia dobrej vôle pomáhajú! 
  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

15.04.2011 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukáš Perný: Rozhovor s Karolom Ondriašom 
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Je Čína krajina budúcnosti? 
Karol Ondriaš: Ročenka DAV DVA december 2021 
 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. je slovenský vedec, ľavicový politik, ale taktiež aj 

aktivista, publicista a spisovateľ (okrem iného aj člen Spolku slovenských spisovateľov). 

Je známy svojou - pre mnohých šokujúcu - satirou na súčasný spoločenský systém, 

avšak pred každý svojim blogom s humorom dodáva, že úvodom prehlasuje, že všetko, 

čo je napísané v jeho blogu je klamstvo. "Je to všetko vymyslené pre potešenie 

chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera." Podľa 

Karola Ondriaša je na Slovensku zle nastavený volebný systém, ľudia podliehajú 

mediálnej manipulácii a táto manipulácia ovplyvňuje aj celú spoločenskú situáciu. Za 

jediný ideál, považuje súčasnú Čínu. V nasledujúcom rozhovore sa Karola Ondriaša 

spýtam, prečo ho fascinuje práve čínsky model pripomínajúci čiastočne sofokraciu. 
 

 

1. Dneska začneme inak. Karol si v prvom rade vedec, doktor fyzikálno-matematických 

vied, elektrofyziológ a molekulárny elektrofyziológ, akademik Učenej spoločnosti 

Slovenska..., a začnem otázkou čo to presne elektrofyziológia (skús to vysvetliť našim 

bežným čitateľom) je a čomu sa teraz aktuálne venuješ na akademickej pôde? Čo sa ti 

na akademickej pôde podarilo za celú tvoju kariéru vypátrať a na čo si najviac hrdý... 

 

Elektrofyziológia skúma ako elektrické prúdy a napätia produkované v tele živočíchov 

riadia a ovplyvňujú živý organizmus v normálnom a v chorobnom stave. Napríklad, ako 

riadia činnosť mozgu, srdca, dýchanie a všetko ostatné. 

Poslednú dobu riešime tri projekty základného výskumu. V prvom skúmame pozitívny 

a negatívny význam sirovodíka v tele človeka, ako potenciálneho liečiva. Sirovodík je 

zapáchajúci plyn, ktorý sa uvoľňuje napríklad z pokazených vajec alebo z látok z cesnaku. Je 

produkovaný aj v tele živých organizmov a má mnohé liečivé účinky (kúpele Smrdáky), ale 

pri vyšších koncentráciách je jedovatý.  

V druhom projekte skúmame hypotézu, či sa z pulzovej vlny krvi potkana (ale aj 

človeka) dajú zistiť kardiovaskulárne choroby, čo by perspektívne mohlo zjednodušiť 

a urýchliť ich diagnostiku. 

V treťom projekte skúmame antioxidačné vlastností zmesi látok, ktoré vznikajú 

interakciou sirovodíka-selénu-cysteínu, ktoré by perspektívne mohli byť použité ako 

antioxidanty. 

Za celú vedeckú kariéru som spolupracoval na viacerých projektoch základného 

biofyzikálneho výskumu, ktoré sú publikované vo viac ako 130 medzinárodných vedeckých 

prácach. Najúspešnejšie boli práce, ktoré charakterizovali elektrické prúdy cez biologické 

kanály v membránach buniek. Som hrdý, že výsledky týchto našich prác sú doteraz citované 

(boli použité) viac ako 3000-krát v publikovaných prácach iných vedeckých pracovníkov. 

“Google scholar citations“ dokonca uvádza, že boli totálne citované viac ako 5100-krát. 

 

 

2. Ešte predtým, než prídeme k otázke Číny, pripomeňme si tvoje tituly... Všeobecné 

kecy, fakty a nezodpovedané otázky; My, motroci XXI. storočia, takto prisaháme; Bohovia 

súčasných mytológií a komunizmus; Zamatová revolúcia a rodeo Veľkých samcov; Človek 

alias programovaný biologický stroj a jeho lásky; V zátiší modrých vlajok víťazstiev; 

Socializmus verzus kapitalizmus. Hry, sex a terorizmus;The Brain, Consciousness & 

Illusion of Truth; Crimes of Democracy versus Crimes of Communism a Vytunelovaní. Už 

titulky naznačujú, že si zo sveta v ktorom žijeme robíš poriadnu srandu a pozeráš na 
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kritiku systému nad vecou. Čo sa poznáme, nikdy ti nechýbal nadhľad. Treba si však 

otvorene povedať, že nie každý má pre tento druh humoru alebo spoločenskej satiry 

pochopenie. Nemáš niekedy pocit, že prekračuješ hranice a rád provokuješ? Poznám ťa 

zároveň aj ako veľmi seriózneho, vzdelaného, čestného a spravodlivého človeka. Nebojíš 

sa, že ťa po prečítaní niektorých tvojich blogov - kde teda nešetríš skutočne tvrdou 

satirou - budú vnímať iného, než v skutočnosti si?  

 

Musím sa priznať, vyžívam sa v prekračovaní hraníc a v provokáciách. Väčšinou pri 

písaní relaxujem, proste sa bavím. Som rád, keď napíšem niečo humorné a sám sa nad tým 

zasmejem. Nepoužívam diplomatický jazyk, asi ho ani neviem.  

Vo svojich knihách a článkoch idem ďaleko, ale stále odhadujem hranicu – červenú 

čiaru, ktorú nesmiem prekročiť. Bojím sa, že keby som ju prekročil, tak “Segregovaný 

Vyvolený Hamburger“ by mi to neodpustil. 

To, že po prečítaní niektorých mojich blokov ma niektorí diskutujúci idú upáliť alebo 

ukrižovať ma vždy poteší, lebo oni boli cieľom satiry a ukázalo sa, že som dobre trafil. 

Samozrejme, vždy ma poteší, keď čítam aj diskusné príspevky ľudí, ktorí plne pochopili 

význam blogu alebo článku. Ja blokmi chcem tiež prispieť ku šíreniu vzdelanosti a poznania, 

ktoré sa na Slovensku pre rôzne dôvody neprezentuje. V mnohých prípadoch sa to dá jedine 

satirou.  

 

 

2. Prejdime k hlavnej téme nášho rozhovoru. Čína vyriešila pandémiu za 76 dní. Keď 

sme pozerali ako húževnatí Číňania dokázali za pár dní postaviť nemocnice, človek až 

žasol nad tým, ako sme pred Čínou civilizačne pozadu. V rozhovore Literárna čajovňa 

si spomínal, že v Číne (v Tibete) došlo k zvýšeniu o 18,3 HDP za rok, dokonca sa v Číne 

odstránila extrémna chudoba. Podľa teba čínsky systém nedovolí vstupu diletantov a 

hlupákov do verejnej sféry a využívajú sofokratický model. Žiaľ, nemáme veľa 

informácií o čínskom systéme, iba z osobných rozhovorov s tebou viem, že existujú 

určité analógie so sofokraciou utopického komunistu Wilhelma Weitlinga, ktorý 

vytvoril komunistický model, založený nie na vláde proletárov, ale na vláde odborníkov. 

Skús nám tento systém bližšie priblížiť a v čom je čínsky model v rozpore s klasickým 

marxizmom... 

 

Úvod ku otázke „v čom je čínsky model v rozpore s klasickým marxizmom“: Keby 

katolícka inkvizícia 16. storočia posudzovala výroky pápežov, kardinálov, arcibiskupov... za 

posledných 50 rokov, tak väčšinu z nich by musela dať upáliť za kacírstvo a spolčenie sa 

s diablom. Keď to prenesiem do dnešnej doby: Poznám názory, že čínsky model je len 

kapitalizmus riadený Komunistickou stranou Číny a nemá nič so socializmom. Myslím si, že 

takto to posudzujú „marxisti“ žijúci v polovici 19. storočia. Ja s ich názormi nesúhlasím. 

Nie som odborník na klasický marxizmus, preto neviem posúdiť rozpor alebo súlad so 

súčasným čínsky modelom socializmu. Ale o jednom som hlboko presvedčený, lebo to 

ukazuje prax, že Čínska komunistická strana našla model “socializmu s čínskymi 

charakteristikami“, ktorý je v súčasnosti konkurencie schopný oproti dlhodobo etablovanému 

modelu bohatého kapitalizmu. Vedela a vie, ako prežiť a úspešne riadiť štát v podmienkach, 

kde euroatlantická civilizácia robila a stále robí všetko preto, aby Čínu opäť zotročila a 

zničila. Čínsky model socializmu úspešne pokračuje. Komunistická strana Číny tvrdí, že plný 

socializmus v Číne dosiahnu okolo roku 2050. 

Keď sa Čínska komunistická strana dostala v roku 1949 k moci, Čína bola po občianskej 

vojne chudobná krajina na pokraji hladomoru. Naproti tomu USA po Druhej svetovej vojne 

vlastnili 61% zásob svetového zlata a produkovali 50% svetovej produkcie. Bola to krajina 
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s absolútnou ekonomickou, vojenskou a politickou mocou nad ostatným vyspelým svetom, 

ktorý bol zničený vojnou. 

Po roku 1949, keď sa komunisti v Číne dostali k moci, nastal čínsky komunistický 

zázrak, ktorý za 70 rokov z tejto zaostalej biednej krajiny vybudovať svetovú veľmoc, i na 

vzdory sankciám a embargám, a mnohým pokusom zničiť Čínu zo strany kapitalistického 

sveta, čo trvá dodnes. Napríklad, dnes 16.12.2021, USA uvalili ďalšie embargo na 34 

čínskych firiem (spolu je to už 260 firiem), ktoré majú zákaz kupovať americké technológie 

a mnohé čínske firmy, a pod politickým tlakom USA, nemajú možnosť exportovať čínske 

technológie a výrobky vo svete (napríklad firma Huawei).  

 Súhrnne, všetky úspechy, ktoré Čína dosiahla boli hlavne výsledkom socialistickej 

demokracie zahŕňajúc volebný systém, príprava a výber kádrov, vedeckým riadením 

spoločnosti, kde vzdelanie a veda hrajú významnú úlohu. Cieľom čínskej socialistickej 

demokracie je spokojný a dôstojný život každého občana. Popísať jednotlivé úspechy Číny 

by vyšlo na celú knihu. 

 

 

3. Nedávno sa mi dostala do rúk zaujímavá kniha WANG YIWEI: Čína a Nová 

hodvábna cesta (Perfect, 2021) ktorú preložili Leopold Moravčík a Alžbeta 

Moravčíková. Kniha pojednáva o projekte Činy obnovenia pôvodnú tzv. hodvábnu 

cestu pre 21. storočie. Dostal si sa k tejto knihe? Ako vnímaš túto novú víziu a čo 

konkrétne by si čitateľom o tomto projekte vedel povedať? 
 

Knihu som nečítal, viem len o nej niečo z internetu. Denne čítam niektoré články 

čínskych denníkov a pozerám správy čínskej televízie v angličtine. Na základe mojich 

poznatkov si myslím, že čínska hodvábna cesta pre 21. storočie je aj súčasťou budovania 

novej pokrokovej socialistickej svetovej civilizácie, diametrálne inej, ako je súčasná vládnuca 

euroatlantická kapitalistická civilizácia. 

Z globálneho hľadiska sa v súčasnej dobe vo svete etabluje nová čínska socialistická 

civilizácia mierového spolunažívania, spolupráce, dodržiavania ľudských práv pre všetkých 

a vedeckého pokroku. Vybudovať to globálne, na to je potrebné mať aj novú hodvábnu cestu. 

Táto socialistická civilizácia je vo vážnom rozpore so súčasnou  euroatlantickou 

civilizáciou, ktorá je založená na kapitalistickom systéme absolútnej a profesionálnej 

„demokratickej totalite“. Ako hovoria komunisti v Číne: USA používajú “zásady 

demokracie“ ako „zbrane hromadného ničenia“ na vnútenie svojej vôle svetu!  

Kapitalistická demokracia produkuje veľa morálnych uchylákov do vedúcich 

mocenských funkcií, čo je nebezpečné, pretože v záujme hromadenia kapitálu môžu rozpútať 

aj 3. Svetovú vojnu. Asi aj preto Komunistická strana Číny naplánovala, že Čína musí mať do 

roku 2035 najlepšiu armádu na svete. 

Súboj týchto dvoch civilizácií vidím zjednodušene podobne ako súboj kresťanstva 

s otrokárstvom alebo kapitalizmu s feudalizmom.   

 

 

4. Nedávno začali perzekvovať vynikajúceho vedca Mareka Hrubca za jeho spoluprácu 

s Čínskou ľudovou repulikou. Ako vnímaš túto kauzu? Pritom významní českí a 

slovenskí filozofi a spoločenskí vedci sa seriózne zaoberajú Čínou a zúčastnili sa tiež 24. 

Svetového kongresu filozofie v Číne (pozri tiež tu), čo ja považujem za správne, pretože 

partnerstvá, dialóg a spolupráce treba nadväzovať na všetky svetové strany (nielen na 

západ, ako si niektorí súčasní ideológovia myslia). Čína je významný geopolitický hráč, 

ktorého nemožno ignorovať. Taktiež študenti navštevujú Čínu v rámci výmenných 

pobytov a je to mimoriadne prínosné aj pre akademické prostredie. Čínska civilizácia 

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vysoce-postaveny-manazer-akademie-ved-pise-pro-cinskou-propa/r~10b0a53a40b311ecbc3f0cc47ab5f122/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2126647587573809&id=2047997592105476&__cft__%5b0%5d=AZUOgsaJ-3tcv-lqsI4qPJr5AWyqRvvpen-jWan5q1fEZWLeN3Dj-yQO1OOQP_1NIikHA0eAQ-JfzlG-UbLEUx7H_MP7SIFbq7mRmu4ChJlXK1BwCLN2wcuhkAqrPkDRv03Mov3rDeqF1GO9sEPz6E_k&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2126647587573809&id=2047997592105476&__cft__%5b0%5d=AZUOgsaJ-3tcv-lqsI4qPJr5AWyqRvvpen-jWan5q1fEZWLeN3Dj-yQO1OOQP_1NIikHA0eAQ-JfzlG-UbLEUx7H_MP7SIFbq7mRmu4ChJlXK1BwCLN2wcuhkAqrPkDRv03Mov3rDeqF1GO9sEPz6E_k&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2029623123990494&id=1563725817246896&__cft__%5b0%5d=AZVk3yVd5iVdHhma1XfG2nmNH8yTF5L8_U00O4IuVzr1sKMNfjezdkn_-r5UFlIJmOB29ScJ_djqMZJoLyMEBa7IuGtIYdaqYETj-jJ03BS5Y8uiHJghUsz32r52CtlBsM3dSlc8bbq-u-Y8aiwxdWb_&__tn__=%2CO%2CP-R
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nás má v čom inšpirovať aj z hľadiska filozofického a majú neskutočné množstvo 

nepoznaných vedomostí, ktoré ešte len budeme skúmať. Nedávno vyšla tiež kniha Čína 

a její partneři: Interakce v Eurasii. Slovenský ekofilozof Richard Sťahel v spomínanej 

knihe analyzuje čínsky koncept environmentálnej civilizácie, rýchlu reformu čínskej 

agrárnej spoločnosti na industriálnu a súčasné tendencie k spoločnosti ekologickej. 

Environmentálne problémy nemožno ignorovať. Nedávno som tiež čítal, že Čína 

povolala armádu aby začala vysádzať masovo stromy a okrem toho Čína napreduje v 

oblasti zelených striech a eko-budov. Ako vnímaš tieto aktivity a ako vnímaš zelené vízie 

v kontraste čínskej civilizácie? 
 

Perzekúcia vedca Mareka Hrubca za jeho spoluprácu a záujem o komunistickú Čínu je 

neoddeliteľnou súčasťou súboja euroatlantickej kapitalistickej civilizácie s novou 

progresívnou a humánnou socialistickou civilizáciou v Číne. V euroatlantických médiách 

perzekučné služby pre bežných smrteľníkov plnia „chichotajúce sa domáce zvieratká 

Segregovaného Vyvoleného Hamburgera“, vo vedeckej sfére to vykonávajú „domáce 

zvieratká“ ukazujúc sa v plnej paráde v oblekoch a tváriaci sa s titulmi múdro a vedecky.   

Marekovi Hrubcovi a jemu podobným je potrebné držať palce. 

V Číne do vedúcich úrovní štátnej správy a v hierarchii komunistickej strany sa dostanú 

len ľudia, ktorí zložili štátnu skúšku a v praxi dokázali svoje odborné kvality. Títo ľudia sú 

vzdelaní, rozhľadení, plánujú a potom riadia spoločnosť.  Riešia a čiastočne alebo úplne 

vyriešili problémy spoločnosti, ako vraždy, narkomániu, násilnú zločinnosť, korupciu, 

chudobu... a aj zalesňovanie. A výsledky hovoria, že vedia čo a ako to treba robiť. Vedia aj 

ako zlepšiť životné prostredie a aj to robia. Neviem štatistické údaje, ale v súčasnosti som 

čítal článok, kde po 20 ročnom zalesňovaní niekoľko 100 km
2
 v provincii Sichuan sa tam 

vrátili aj pandy veľké. 

 

 

5. Treba však kriticky dodať, že Čína si prešla aj obrovskými tragédiami ako boli 

nesmierne kruté následky maoistickej kultúrnej revolúcie, kedy Číňania chceli 

"urýchliť" dejiny za následkov obrovských obetí na životoch. Následne Číňania spustili 

záchrannú brzdu a vytvorili nový model a rozhodli sa v marxistickom duchu najskôr 

vybudovať kapitalizmus, aby sa mohli dejinne posunúť do vyššej socialistickej fázy 

evolučnou cestou a to prostredníctvom sofistikováneho plánovania. Pýtal som sa 

niekoľkých Číňanov ako sa žilo v Číne kedysi a ako sa tam žije dnes. Vo väčšine 

odpovedí mi Číňania žijúci na Slovensku (ale nerobil som žiadny vedecký výskum, išlo 

len o subjektívne výpovede) vraveli, že situácia bola kedysi veľmi zlá, ale že v súčasnosti 

Čína napreduje obrovskými skokmi a že aj životná úroveň rastie extrémne rýchlo. Na 

druhú stranu stále sa ozýva oprávnená kritika v súvislosti s Čínou kritické hlasy 

ohľadom porušovania ľudských prav, ktorá súvisí predovšetkým s tým, že čínsky model 

vie byť v súvislosti s ázijskou disciplínou aj mimoriadne krutý voči odporcom režimu a 

v Číne je aj trest smrti. Ako vnímaš tieto problémy ako humanista? Taktiež mnohí 

kritici z ľavicových radov Čínu kritizujú práve pre centralizáciu, pričom za autentický 

komunizmus považujú práve model decentralizovaný (v marxistickom zmysle 

odumretie štátu)? Taktiež kritizujú hybridnosť čínskeho modelu, ktorý je na polovičku 

kapitalistický a na druhú stranu má významnú silu strana (čím kritici poukazujú na 

byrokratickosť). Na druhú stranu podľa Rousseau, jedného z hlavných teoretikov 

demokracie, je demokracia možná iba v malých krajinách, vo veľkých je nutné zaviesť 

iný model riadenia. Je podľa teba cesta budúceho komunizmu v plánovaní a model 

decentralizácie a samosprávneho komunizmu je slepou uličkou? 
 

http://casopisargument.cz/?p=36366
https://www.dobrenoviny.sk/c/124582/cina-prelozila-60-000-vojakov-aby-sadili-stromi-%C4%8C%C3%ADna?fbclid=IwAR3RzIz4u7O890FwGEhPrgliuWiggnXFoHPefAd8tEs_3m2-OK028d71zjk
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Finhabitat.com%2Fchina-plans-to-build-nearly-300-new-eco-cities%2F&psig=AOvVaw2_Ha0rvGcM4vpxPDU1uhLw&ust=1638393773613000&source=images&cd=vfe&ved=0CAwQjhxqFwoTCODe1MmCwfQCFQAAAAAdAAAAABAD
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Absolútne nesúhlasím s názorom, že Čína si prešla aj obrovskými tragédiami, ako boli 

nesmierne kruté následky maoistickej kultúrnej revolúcie spojené s obrovskými obetami na 

životoch. Podobne nesúhlasím aj s rozšíreným názorom o treste smrti pre odporcom režimu 

v Číne. Nesúhlasím ani s názorom o porušovaní ľudských práv menšín. Pretože dôkazy 

o „obrovských tragédiách a krutých následkoch...“ sú preveľmi zveličené, alebo neexistujú. 

Všetky tieto médiami rozširované „“pravdy“ sú len účelovo opakované klamstvá 

predstaviteľov euroatlantickej civilizácie, ktoré majú prispieť k zničeniu ideí socializmu a 

komunistickej Číny. 

Súhlasil by som, keby sa v euroatlantickej civilizácii stále opakovali skutočné overiteľné 

pravdy, že kapitalizmus prešiel obrovskými tragédiami a krutými následkami, ako bol 

napríklad kolonializmus, 1. a 2. Svetová vojna, desiatky vojenských agresií USA do 

nezávislých štátov, atď...  

Je potrebné si uvedomiť, že euroatlantická civilizácia v rámci porobenia a zničenia 

komunistickej Číny a idei socializmu umele vyrábala a vyrába veľa dôkazov o zločinoch 

komunistov v Číne. Takéto klamstvá, o 100 miliónoch obetí čínskeho komunizmu, 

porušovaní ľudských práv občanov a menšín, totalite a nedemokratických postupov vyrábali 

a stále vyrábajú v rámci hybridnej vojny genetickí uchyláci produkovaní kapitalistickou 

demokraciou. V súčasnosti podobne produkujú klamstva o Rusku, Putimovi, Lukašenkovi, 

atď...  

Ako humanista držím palce Komunistickej strane Číny, aby aj ďalej pokračovala 

v komunistickom zázraku budovania socializmu a čínskej demokracii, vo zvyšovaní 

humanity, životnej úrovne a dodržiavaní ľudských práv Číňanov, Tibeťanov a čínskych 

menšín a tak pozitívne ovplyvňovať život na celom svete. Aby jej politicko-ekonomický 

systém bol vzorom aj pre iné štáty a národy. Držím im palce, aby súboj s genetickými 

uchylákmi kapitalizmu vyhrala diplomatickou cestou. 

Čo sa týka komunizmu, komunizmus je ešte ďaleko, ale socializmus musí vedieť 

reagovať na všetky vývrtky kapitalizmu. Dokáže to jedine odbornosťou, plánovaním 

a centrálnou mocou.  

Musím sa priznať, škodoradostne ma tešia hlúposti politických a mocenských 

predstaviteľov euroatlantickej civilizácie, ktorí stále zdôrazňujú neschopnosť, totalitu  

a zločinnosť socializmu a komunizmu, a velebia kapitalizmu i napriek neuveriteľnému 

úspechu Komunistickej strany Číny a jej socializmu. Ako hovoria klasici: Niet hriechu okrem 

hlúposti. 

Som rád, že nevidia realitu, pretože sa stali obeťou vlastnej propagandy. Som rád a 

dúfam, že budú ešte dlho a tvrdo trvať na kapitalistickej demokracii, kapitalizme, volebnom 

systéme, vláde peňazí a cieľoch mať maximálny osobný zisk, lebo takto nebudú môcť 

konkurovať komunistickej Číne. Verím, že keď to pôjde takto ďalej, tak za pár desiatok 

rokov komunistická Čína skúpi celú Európu za cenu šrotu a nastolí u nás socializmus 

s európskymi charakteristikami. 

Pretože aj v euroatlantickej civilizácii je veľa múdrych ľudí, v druhej alternatíve si 

myslím, že si postupne uvedomia skutočnosť, že pokiaľ neprejdú na politicko-ekonomický 

systém socializmu s európskymi charakteristikami, alebo socializmu s americkými 

charakteristikami, tak ich kapitalizmus za pár desiatok rokov ku čínskemu socializmu bude 

nekonkurenčný a upadne vo všetkých parametroch, podobne ako napríklad upadla ideológia 

fundamentálneho otroctva, islamu, kresťanstva, feudalizmu... 

Som len zvedavý, ako potom nazvú socializmus v Európe alebo v USA, aby sa im 

komunisti nevysmievali. 

 

 

6. V čom ešte dokáže Čína podľa teba prekvapiť? Mohol by si čitateľom priblížiť 
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najväčšie čínske úspechy za posledné desaťročie? 
 

Pretože všetky naše a euroatlantické masmédiá sú v rámci možností maximálne 

profesionálne antikomunisticky totalitné, ku Číne vždy zaujmú antikomunistický a anti-

čínsky postoj a pri každej príležitosti ju musia maximálne ohovoriť. Chvalabohu, že existuje 

internet, takže si nemôžu veľmi vymýšľať a mnohé pravdy musia priznať, i keď nesmú 

diskutovať hlavnú otázku: Akým spôsobom, a čo bolo hlavnou príčinou a podstatou, že Čína 

dosiahla takéto obrovské úspechy? Túto otázku nesmú diskutovať už aj preto, lebo aj niektoré 

„chichotajúce sa domáce zvieratká“ by mohli začať trošku uvažovať. Túto otázku nesmú 

klásť, pretože odpoveď je jednoduchá:  Hlavnou príčinou a podstatou úspechu komunistickej 

Číny je jej politicko-ekonomický systém socializmu s čínskymi charakteristikami, kde má 

vedúcu úlohu Komunistická strana Číny opierajúc sa o myšlienky a prax Marx-Lenin-Mao- 

Teng-Xi... Ďalšia otázka, ktorú nesmú diskutovať: Prečo Komunistická strana Číny odmietla 

„úspešný“ euroatlantický kapitalistický model a prijala z neho len niektoré časti, aby sa 

mohla otvoriť svetu, vniknúť do neho a využiť a zobrať mnohé jeho výhody. Takto bola pred 

20-tymi rokmi prijatá do Svetovej obchodnej organizácií (WTO), platobného systému...  

Ja za najväčší úspech Číny považujem, že vypracovala nový socialistický systém 

politiky, ekonomiky, medzinárodných vzťahov, dodržiavanie ľudských práv a filozofie 

života, t.j. zákonov, vzťahov, etiky... a tým sa rýchlo stala rešpektovanou svetovou 

veľmocou.  

Jej úspechy by dali na veľkú knihu. Ja aspoň spomeniem: Plánovite za 20-30 rokov 

odstránila v Číne extrémnu chudobu 700-800 miliónov ľudí. Z technologicky zaostalej 

krajiny urobila vysoko vzdelanú spoločnosť s mnohými špičkovými univerzitami 

a vedeckými ústavmi, ktoré už konkurujú vede a technológiám vo svete. Čína už podáva 

ročne podobný počet medzinárodných patentov, ako USA. Výsledkom toho je, že čínske 

vozidlo, ako prvé na svete, stále chodí po odvrátenej strane mesiaca a skúma jeho zvláštnosti. 

Podľa mojich znalosti, v súčasnosti len USA a Čína majú fungujúce vedecké vozidlá na 

Marse. V súčasnosti sú len 2 vesmírne stanice s kozmonautmi obiehajúce Zem, jedna je 

čínska a druhá medzinárodná. Obrovský úspech Číny je, že za 76 dní (február - apríl 2020) 

ako jediná krajina sveta (1,36 miliardy obyvateľov) odstránila pandémiu Covidu-19. Na 

pandémiu tam zomrelo 4636 ľudí (za posledný rok 2-3 ľudia), pričom v USA (majú 4x menej 

obyvateľov) zomrelo už viac ako 800 000 ľudí. Aj v tomto sa jasne ukázali výhody 

a nevýhody čínskeho socialistického a USA kapitalistického systému. K tomu by bolo 

vhodné porovnať počet vrážd, bezdomovcov, narkomanov, násilných trestných činov... 

v Číne a v USA na milión obyvateľov. Toto tiež naše média nikdy neurobia.  

Nebudem rozvádzať čínske úspechy v astronómii, fyzike, biológii..., kde v mnohých 

oblastiach Čína dosahuje svetovú úroveň. Čína v niektorých podstatných technológiách stále 

zaostáva, ako napríklad v nanotechnológiách „4 nm chip“. 

Uvalené embargá na Čínu na zakúpenie nanotechnológií posledné roky vyústili do stavu, 

že Čína si dala úlohu, aby za niekoľko rokov bola na všetko samostatná, musí si vedieť 

všetko sama vyvinúť a vyrobiť a tak byť nezávislá od kapitalistických embárg a sankcií. 

Neviem čím nás Čína prekvapí v budúcnosti, ale viem, že pokiaľ sa tam nič podstatné 

nezmení, Čína nás ešte prekvapí a to mnohokrát.     

 

 

7. Osobne si aj Čínu navštívil. Aký bol priamo kontakt s čínskou kultúrou? Čím je iná 

napríklad od nás Slovanov alebo od napr. Američanov (bol si taktiež v USA, takže to 

vieš porovnať)? A čo na nej najviac zaujalo? 
 

Navštívil som v Číne tri mestá za 10 dní. Čo je veľmi málo na charakterizáciu 
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a porovnávanie. Celkove som mal pozitívne skúsenosti. V porovnaní s New Yorkom, kde 

som žil pár rokov, v Šanghaji a iných čínskych mestách som mal pocit bezpečia a harmónie. 

Pre záujemcov: zaujímavosti o Číne podáva na videách pravidelne Pavel Dvořák: 

https://www.youtube.com/watch?v=D9AFbYN6RqI 

 

 

8. Sleduješ aj čínske spravodajstvo? V čom je iné od toho nášho? Hovorí sa tiež o tom, 

že v Číne je silná cenzúra (tá je na druhej strane aj u nás, len je sofistikovanejšia). Ako 

vnímaš tento fenomén? Mnoho ľudí sa tiež obáva čínskeho systému ohodnocovania ľudí 

ako silného zásahu do slobody, ktorí poznajú zo seriálu Black Mirror. Ako vnímaš tento 

fenomén? 
 

Pravidelne si pozerám správy a diskusie v čínskej TV a v denníkoch v angličtine. 

Uvedomujem si, že do angličtiny sú preložené len vybraté správy. Ale to mne stačí. 

V podstate súhlasím s čínskou cenzúrou, lepšie povedané, súhlasím s čínskou kontrolou 

správ. Táto kontrola napríklad zabezpečila, že odstránila klamlivé správy z médií 

o nebezpečenstve očkovania proti Covid-19 a tým zabezpečila, že na koronavírus zomrelo 

v Číne menej ako 5000 ľudí a nie 2-3 milióny, ako by zomrelo, keby na sociálnych sieťach 

bolo toľko klamlivých správ, ako na Slovensku, v Európe alebo v USA. O čínskej cenzúre: 

pozri Pavel Dvořák: https://www.youtube.com/watch?v=D9AFbYN6RqI 

Čínske spravodajstvo a diskusie sú vysoko fundované v porovnaní s častými povrchnými 

a aj niekedy zavádzajúcimi správami na CNN, BBC, DW, alebo v našich médiách.    

Ja súhlasím s čínskym modelom ohodnocovania ľudí a aj s pokusom sociálneho 

kreditného systému v niektorom Čínskom meste. Je samozrejmé, že takýto systém vadí 

podvodníkom, narkomanom, zlodejom, vrahom, bordelárom, kolonizátorom, zahraničným 

agentom, morálnym deviantom….  Škoda, že prichádza až 20-30 rokov potom, keď CIA 

zaviedla systémové kontroly a odpočúvania kohokoľvek vo svete, o čom dlho nikto nevedel. 

Podľa Snowdena, ktorý pracoval v tajných službách CIA, napríklad, keď niekto aspoň trošku 

dôležitý stlačí na klávesnici počítača písmeno “a”, tak to tajné služby v USA zaevidujú. 

V podstate je lepšie, keď sú ľudia pod kontrolou štátu, kde boli štátni predstavitelia 

vybraní v demokratických socialistických voľbách, ako pod kontrolou súkromných 

mediálnych magnátov, oligarchov, vojensko-priemyselného komplexu, finančnej oligarchie 

alebo jednoducho mentálnych deviantov. 

 

 

9. V každom prípade, či niekto má alebo nemá Čínu rád, je to jedna z najstarších 

kontinuálne sa vyvíjajúcich kultúr. Papier poznali už v roku 105 pred Kristom, hodváb 

vraj využívali 3 tisíce rokov pred Kristom, porcelán objavili 7 storočí pred Kristom a 

pušný prach v 7. až 9. storočí, pričom v Európe sa používal až v 13. storočí... a dalo by 

sa pokračovať. Už z histórie teda možno dedukovať, že Čína má určitý náskok pre 

európskou civilizáciou. Nehovoriac o súčasnej čínskej architektúre, rýchlovlakoch a 

extrémnom civilizačnom napredovaní. Tým však nechcem Čínu adorovať (asi by som 

tam bývať nechcel vzhľadom na kultúrne odlišnosti a popravde mám radšej našu 

kuchyňu, než ich hehe) ale, iba fakticky pripomínam určité javy. Herder predpovedal - 

v rámci svojej filozofie dejín - veľkú budúcnosť Slovanom, ktorí mali na historickom 

kolese dejín nahradiť Germánov. Čiastočne sa jeho proroctvo splnilo, keď Slovania 

dokázali vytvoriť v 20. storočí jeden veľký superštát, kde mierovo spolunažívali s 

ostatnými národmi a dokázali zachrániť európsku civilizáciu v Druhej svetovej vojne. 

Nahradí toto civilizačné víťazstvo Slovanov ázijská civilizácia? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9AFbYN6RqI
https://emefka.sk/desive-situacie-ako-zo-serialu-black-mirror-sa-v-cine-stavaju-realitou-ludi-boduju-na-zaklade-spravania/
https://www.youtube.com/watch?v=D9AFbYN6RqI
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Keď zoberieme do úvahy fakt, že človek je len programovateľný biologický stroj so 

svojim hardvérovým a softvérovým vybavením, tak geopolitické podmienky kapitalizmu 17.-

20. storočia najlepšie vyhovovali hardvérovému a softvérovému vybaveniu „odrode“ 

programovateľných biologických strojov žijúcich v západnej Európe a po presťahovaní aj 

v Amerike. Vyhovovalo im, že rozhodovania v tejto dobe boli dosť jednoduché, čierno-biele.  

V 21. storočí svet je oveľa viac komplexnejší a pravdepodobne preto nebude vyhovovať 

tejto euroatlantickej „odrode“ programovateľných biologických strojov. Ja si myslím, že 

ľudia žijúci na východe Európy a Ázie majú mentálne schopnosti posudzovať súčasný 

komplexný svet lepšie, ako Euroatlantická civilizácia, čo už aj dokazujú svojou konkurenciou 

ku Euroatlantickej civilizácii.  

 

 

10. Ak by si mal objektívne vyhodnotiť plusy a mínusy Číny, ktoré veci by si vyzdvihol 

a ktoré zase naopak kritizoval? 
 

Ku plusom, ktoré som už popísal zaraďujem aj nebojácne a razantné postavenie Číny ku 

politike a praktikám USA a EU, kde sa Čína už chova ako veľmoc, ktorá presne vie čo chce. 

Čo sa týka záporov Číny, no tie musím nejako pohľadať. 

 

 

11. Napriek tvojim sympatiám k Číne, chcel by si žiť radšej v Číne alebo na Slovensku? 
 

Na Slovensku som sa narodil, rád tu žijem a ostanem, či prší ale zúri snehová víchrica.  

 

 

12. No a na záver posledná otázka... aké máš najnovšie plány, či už ako politik alebo ako 

vedec a spisovateľ? 

 

Chcem urobiť e-knihu z mojich niektorých blokov a článkov, skôr pre seba, aby som nemusel 

opäť hľadať informácie, o ktorých som už niekedy písal.  

Vo vede preskúmať ešte niektoré záhady okolo samovrážd buniek, ak budem na to ešte mať. 

Spoločensky ma zaujíma, či média sú schopné účelovo vychovať mentálne posunutých 

(„mierne dementných“) ľudí. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedy nastane pozitívny zlom v Európskej civilizácii? 
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Kedy socialistická demokracia nahradí socialistickú demokraciu? 
Karol Ondriaš: Ročenka DAV DVA december 2021 
 

Európa je už niekoľko storočí na výslní svetovej civilizácie a verí si, že ešte mnoho 

rokov to tak zotrvá. 

 
Aký máme na to názor my, komunistickí budovatelia Socializmu s európskymi 

charakteristikami, kde základom bude socialistická demokracia? Myslíme si, že pokiaľ 

Európa rýchlo nezavedie Socializmus s európskymi charakteristikami, tak jej postavenie, ako 

elitnej civilizácie vo svete zanedlho skončí.  

 

Prvý problém Európy vidíme v nešťastnom povinnom zavedení tajných slobodných volieb, 

ako základu kapitalistickej demokracie. V takýchto voľbách viac ako 90% občanov je 

nedostatočne vzdelaná v oblasti politiky, aby vedela objektívne posúdiť odborné kvality 

kandidátov na verejné štátne funkcie. Preto sa stáva už skoro pravidlom, že zvolený kandidát 

je len politický herec, väčšinou nekompetentný na funkciu na ktorú bol zvolený. Často je 

účelovo zvolený len vďaka mediálnej a finančnej domácej alebo zahraničnej podpore. 

Napríklad, za posledných 30 rokov na Slovensku, výsledkom takto zvolených politikov je aj 

čiastočne až dokonale rozvrátené slovenské poľnohospodárstvo, priemysel, školstvo, 

technika, kultúra… Zavedenie bezdomovectvo, vraždy na objednávku, exekúcie, predaj 

ľudí…  

 

Druhý problém Európy je, že kandidátom na zvolenie do štátnych funkcií môže byť každý 

dospelý, až na pár výnimiek, ako napríklad výkon trestu, právoplatne odsúdený alebo 

pozbavený spôsobilosti na právne úkony. V dôsledku súčasného volebného systému a 

diletantského výberu kandidátov do verejných funkcií, Európa nemá šancu sa progresívne 

vyvíjať v konkurencii s civilizáciou, kde majú iný volebný systém a iný výber kandidátov 

(ako napríklad v komunistickej Číne).  

Preto my zakážeme tajné slobodné voľby demokraticko-kapitalistického typu a 

zakážeme, aby do štátnych funkcií mohol byť volený skoro každý bez rozdielu, či sa na danú 

funkciu má odbornosť alebo nie. Budeme hľadať nový systém volieb a výber odborníkov-

kandidátov do štátnej správy. Z úspechov komunistickej Číny predpokladáme, že ich volebný 

systém a organizácia výberu odborníkov ide pozitívnym smerom a môže byť odrazovým 

vzorom aj pre Európu.  

 

Tretí problém Európy je neohraničené súkromné vlastníctvo, z ktorého vyplýva politická a 

ekonomická moc jednotlivcov interferujúca s problémami spoločnosti a životným prostredím. 

Napríklad, v súčasnosti 1% najbohatších prispieva až 50% k otepľovaniu planéty. Ďalej to je 

mediálne vyvolávanie vojen a prevratov a následný lukratívny predaj zbraní, čo môže viesť 

až k samo zničeniu ľudskej civilizácie.  

Fakty dokazujú, že všetky súčasné rituálne tance o neprávostiach a zločinoch 

kapitalizmu už desaťročia nič neriešia, nedotýkajú sa toho podstatného. Poukazovanie na 

negatíva kapitalizmu a hľadanie jeho ľudskej tváre, bez deklarovania socializmu ako 

východiska, sú vítané rituálne tance, ktoré majú viesť len ku kozmetickým zmenám a sú 

potrebné na zaistenie, aby podstata kapitalistického kanibalizmu ostala nedotknutá (ako v 

tomto duchu hovorí Slavoj Žižek).  

Preto my chceme vybudovať nové politicko-ekonomicko-ľudské vzťahy novej humánnej 

civilizácie, ktorá by bola v súlade s globálnym vedeckotechnickým rozvojom. Preto v 

chceme radikálne zmeniť ekonomické vlastnícke vzťahy a obmedziť výšku súkromného 

vlastníctva. Štát a nie jednotlivci bude mať rozhodujúce vlastnícke práva.  



 
 

24 
 

 

Štvrtý problém Európy je vymieranie jej obyvateľov. Aby populácia ľudí nevymrela, každá 

žena musí mať priemerne minimálne 2,1 detí (priemerná úhrnná miera plodnosti). Podľa 

Eurostatu, celková miera plodnosti žien vo všetkých štátoch Európy klesá (dokonca už aj vo 

Francúzsku, Turecku a Gruzínsku) a v súčasnosti je priemerne len okolo 1,53 detí. Na 

Slovensku je to okolo 1,46 detí. Ak by tento trend pokračoval aj ďalej, tak počet obyvateľov, 

nositeľov európskej civilizácie, sa za pár desaťročí rapídne zníži a neskoršie obyvatelia 

vymrú.  

Preto my chceme zabrániť vymretiu európskej civilizácie. Zabezpečíme také spoločenské 

a ekonomické podmienky pre matky a rodiny, že mať priemerne viac ako 2,1 detí nebude 

ekonomický ani spoločenský problém.  

 

Piaty problém Európy je poškodzovanie genetického kódu človeka.  

Ako človek starne, tak do jeho genetického kódu sa dostáva stále viac škodlivých 

mutácii, ktoré sa prenášajú na potomstvo. Výskumy posledných rokov prinášajú údaje, že v 

dôsledku týchto mutácií, a aj iných faktorov, dieťa narodené po 35 roku matky má zvýšenú 

pravdepodobnosť nejakej vrodenej choroby, kde je najcitlivejší mozog. Podobne sa zistila 

koreláciu medzi vekom otca a psychickými chorobami detí, t.j. čím starší otec, tým väčšia 

psychická porucha, ako napríklad bipolárne poruchy, porucha pozornosti a hyperaktivity. 

Šanca, že dieťa bude mať Downov syndróm za zvyšuje s vekom matky, kde šanca Downovho 

syndrómu je 1 ku 1250 pre ženy, ktoré rodia vo veku 25 rokov, ale pri veku 40 rokov je táto 

šanca 1 ku 100. Štúdie ukázali, že nové mutácie u narodených detí súvisia s vekom otca a 

matky, pričom sa zvyšujú konštantne s vekom otca, ale sa viac zvyšujú, akcelerujú s vekom 

matky.  

Bohužiaľ v Európe sa postupne zvyšuje vek prvorodičiek. Podľa Eurostatu priemerný 

vek prvorodičiek v roku 2018 bol 29,3 roky (Slovensko 27,1 roku). Súčasná spoločenská 

politika navádza, že partneri najskôr robia kariéru, chcú sa finančne zabezpečiť a až potom 

prichádza na rad dieťa. Takto sa pravdepodobnosť, väčšinou škodlivých mutácii, ktoré sú 

potom dedičné, v našom genetickom kóde zvyšuje.  

Preto my chceme zabrániť škodlivým mutáciám. Preto vypracujeme a presadíme zákony, 

ktoré by zabezpečovali také podmienky rodiny a matky, aby matky rodili deti v 

najvýhodnejšom produktívnom veku, t.j. 20-27 rokov, a otcovia boli taktiež mladí. Aby v 

týchto rokoch, rodina už mala zabezpečené rodinné bývanie. Aby ženu – budúcu matku, 

nehnala kapitalistická demokracia do feministického ošiaľu Gender-kariéry, ale aby ozaj v 

prvom rade bola ženou a matkou, aby v pohode mohla vychovávať deti. Aby sa vrátila úcta 

spoločnosti k žene, ako k matke.  

 

Šiesty problém Európy je zvyšujúce sa používanie antidepresív. V roku 2017 sa na 

Slovensku oficiálne predalo 79,89 milióna denných dávok antidepresív. Počet dávok stúpol 

16-krát od roku 1996. Väčšina európskych štátov je na tom horšie, majú viac denných dávok 

antidepresív na milión obyvateľov, ako Slovensko, a počet dávok posledných 25 rokov 

stúpal.  

Preto my chceme nájsť príčinu veľkého a stále sa zvyšujúceho používania antidepresív v 

Európe. Je možné, že základy príčiny sú v systéme kapitalistickej demokracii a jej 

spoločenských následkoch.  

 

Záverom, my, komunistickí budovatelia socializmu sme presvedčení, že všetky hore 

uvedené problémy sa dajú vyriešiť odstránením kapitalizmu a nastolením Socializmu s 

európskymi charakteristikami, kde základom bude socialistická demokracia. Len dúfame, že 

tento pozitívny zlom v Európskej civilizácii nastane skôr, ako Európania vymrú alebo si 
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nenávratne poškodia genetický kód. 
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Dokážu “Euroatlantickí humanisti“ maximálne uškodiť 

Komunistickej Číne na Zimných olympijských hrách v Pekingu? 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/12/03/dokazu-euroatlanticki-humanisti-maximalne-uskodit-

komunistickej-cine-na-zimnych-olympijskych-hrach-v-pekingu/ 

 

Blížia sa zimné olympijské hry 4.-20.2.2022 v Pekingu a Komunistická Čína bude opäť pred 

svetom excelovať ako rozvinutá a vysoko humánna socialistická civilizácia vedená 

Komunistickou stranou Číny, podobne, ako to bolo počas letnej olympiády v roku 2008. 

  

Toto je niečo, čo maximálne vadí “Euroatlantickým humanistom“ (t.j. koalícii genetickým 

zločincom zo Segregovaného Vyvoleného Hamburgera, ktorých produkuje kapitalistická 

demokracia), ktorí sa snažia zničiť Komunistickú Čínu všetkými dostupnými prostriedkami. 

Preto už teraz robia kampaň, aby maximálne poškodili Zimné olympijské hry v Číne, aby 

USA a niektoré ďalšie krajiny odmietli účasť na Olympijských hrách (Príloha 1). 

  

Už obvinili Komunistickú stranu Číny, že perzekvujú čínsku tenistku Šuaj Pcheng, z čoho pre 

vytunelovaný plebs má znamenať, že Komunistická Čína je totalitná krajina, kde sa 

nedodržiavajú ľudské práva a kde sa odstraňujú kritici režimu Komunistickej Číny. 

  

Nebudem sa zaoberať Šuaj Pcheng. Je možné, že to má byť čínska odroda ruského 

Navalneho alebo bielorusky Krysciny Cimanovskej, atď… (Asi to je nový trend vo výrobe 

antikomunistických mentálnych vykadencov). 

  

Sústredím sa na to najdôležitejšie: 

Počet obetí na Covid-19 je v euroatlantickej civilizácii EU+USA+UK v súčasnosti už 

1,75 milióna. 

Pričom v Komunistickej Číne počet obetí je len 4 636 (poznamenávam, že Čína má o pol 

miliardy viac obyvateľov, ako euroatlantická civilizácia). 

  

Z toho jednoznačne vyplýva, že v štátoch euroatlantickej civilizácie sa nedodržiavajú 

ľudské práva, v dôsledku čoho prišlo o život 1,75 milióna ľudí. Títo ľudia nemuseli 

zomrieť, keby si aj euroatlantickí  “humanisti“ zobrali príklad z riadenia pandémie 

Komunistickou stranou Číny. 

  

Budú o tejto otázke diskutovať “demokratické slobodné“ médiá, ktoré sa vždy premenia na 

totalitné fekálne jamy, keď sa jedná o niečo dôležité? 

Nazvú “demokratickí“ politici vlády v euroatlantickej civilizácii ako totalitné a zločinné, 

ktoré svojou úmyselnou politikou nekopírovať Komunistickú stranu Číny zapríčinili smrť 

1,75 milióna ľudí? 

Dajú euroatlantické média kredit Komunistickej strane Číny za záchranu viac ako 1,75 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/12/03/dokazu-euroatlanticki-humanisti-maximalne-uskodit-komunistickej-cine-na-zimnych-olympijskych-hrach-v-pekingu/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/12/03/dokazu-euroatlanticki-humanisti-maximalne-uskodit-komunistickej-cine-na-zimnych-olympijskych-hrach-v-pekingu/
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milióna ľudí? 

  

V žiadnom prípade nie. Vo svojej morálnej tuposti budú odsudzovať Komunistickú Čínu, že 

obmedzila na slobode jedného človeka, a to je obrovský zločin. To, že zachránila viac ako 

1,75 milióna ľudí (na počet obyvateľov Číny je to až 2,8 milióna) od smrti a niekoľko 

desiatok miliónov od ťažkých zdravotných problémov sa nesmú obyvatelia v “slobodných“ 

krajinách sveta vôbec dozvedieť. 

  

Preto je tomu tak? 

Je to preto, lebo súčasná demokracia kapitalistického typu poskytuje vhodné 

podmienky, že do vedúcich mocenských štruktúr sa často dostávajú ľudia, ktorí sú 

geneticky nehumánni až zločinní. A preto aj takto postupujú proti Číne, Rusku, 

Bielorusku, Afganistanu, Sýrii, Líbyi… 

Je to aj preto, že antikomunistické médiá v euroatlantickej civilizácii už vychovali veľa 

morálne úchylných antikomunistov, ktorí prestali používať mozog, nahradili ho médiá. 

   

  

Ešte šťastie, že proti ním už pevne stojí nová humánna socialistická civilizácia 

v Komunistickej Číne, Vietnamu, na Kube… 

  

Záverom by som prosil aspoň jedného antikomunistického mentálne vykadenca, aby 

v diskusii zakadil a tým ako vždy, takto potvrdil pravdivosť tohto blogu. 

  

Karol Ondriaš, 

211203 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obete na Covid-19 v kapitalistickom svete sú zločiny 

kapitalistickej antikomunistickej ideológie 



 
 

28 
 

 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/11/24/obete-na-covid-19-v-kapitalistickom-svete-su-zlociny-

kapitalistickej-antikomunistickej-ideologie/ 

 

V našich a zahraničných televíziách, BBC, CNN, DW, France-24... sú teraz milióny a 

milióny diskusií na tému, ako odstrániť pandémiu koronavírusu, ako znížiť obete pandémie, 

čo robiť, aby sme sa zbavili ekonomických a občianskych obmedzení a lokdávnu. Všetko 

toto je spojené s úpadkom ekonomiky a z toho vyplývajúcich stresov a depresií u dospelých 

a u detí. 

 

V týchto diskusiách sú všetky témy dovolené len jedna je absolútne zakázaná. 

 

Je to téma Komunistického zázraku v Číne, ktorá odstránila pandémiu za 4 mesiace a za 

posledný rok a pól mala 2-3 obete na koronavírus. Posledný rok zisťujú denne zhruba od 0 do 

60 prípadov nákazy v Číne, ktorá má 1,36 miliardy obyvateľom. Treba spomenúť, že veľká 

väčšina, ak nie všetky prípady nákazy, boli donesené do Číny zo zahraničia, ktoré ušli prísnej 

kontrole. 

 

Prečo antikomunistickí mentálni vykadenci v nekonečných televíznych diskusiách nesmú 

diskutovať: Ako Komunistická Čína vyriešila súčasnú pandémiu koronavírusu? Aké 

prostriedky na to použili, ako sa správali k obmedzeniam bežní ľudia? 

 

Prečo antikomunistickí mentálni vykadenci nesmú diskutovať: Ako by sme mohli využiť 

poznatky a postupy Komunistickéj Číny, aby sme odstránili pandémiu vírusu aj v Európskej 

únii, v Európe , v USA a vo svete? 

 

Prečo nejdeme cestou Komunistickej Číny, ktorá odstránila pandémiu už pred rokom a pól? 

Z jednoduchého dôvodu, pretože tuná prebieha súboj dvoch ideológií: Kapitalistickej 

ideológie a socialistickej ideológie. 

Kapitalistický svet vedený USA si nesmie dovoliť, aby bežný občan v slobodnom 

kapitalistickom svete si uvedomil neuveriteľný úspech Komunistickej strany Číny a obrovskú 

neschopnosť kapitalistického systému riešiť pandémiu. 

 

Morálna dekadentnosť kapitalistických vodcov robí všetko možné, aby zvíťazili nad 

komunistickou Čínou, aj za cenu obetí pandémie, čo je viac ako 2 milióny obetí vo 

vyspelom kapitalistickom svete (pozri nižšie), ktoré by tu neboli, keby si vzali za príklad 

Komunistickú Čínu. 

Preto obete na Covid-19 v kapitalistickom svete sú zločiny kapitalistickej 

antikomunistickej ideológie!  

 

Napríklad: 

Počet obetí na koronavírus do 23.11.2021: 

https://ourworldindata.org/covid-deaths 

EU  = 832 568  (437 mil. obyvateľov) 

USA = 772 344  (330 mil. obyvateľov)  

UK  = 144 414  (67 mil. obyvateľov) 

Rusko = 260 319  (144 mil. obyvateľov) 

Súčet len týchto obetí je 2 milióny na 978 miliónov obyvateľov 

 

Čína =     4 636  (1,36 miliard obyvateľov)  

Pričom obete v Číne sú len z prvých ~ 4 mesiacov pandémie. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/11/24/obete-na-covid-19-v-kapitalistickom-svete-su-zlociny-kapitalistickej-antikomunistickej-ideologie/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/11/24/obete-na-covid-19-v-kapitalistickom-svete-su-zlociny-kapitalistickej-antikomunistickej-ideologie/
https://ourworldindata.org/covid-deaths
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Je zaujímavé, že počet obetí na koronavírus v USA je už dva-krát, vyšší ako počet obetí 

Američanov v 2. Svetovej vojne a 110-krát vyšší, ako počet obetí na dvojičky 11.9.2011 

v New Yorku. 

 

V komunistickej Číne už aplikovali 2, 4 miliárd  dávok: 

Dnes 23.11.2021 Čína má 5 nových prípadov koronavírusu. Slovensko ~10000. Prepočítané 

na počet obyvateľov, Komunistická strana Číny pandémiu riadi 500 000xkrát lepšie, ako naša 

antikomunistická vláda. 

Ako je možné, že Komunisti v Číne sú 500 000-krát lepší, ako naši antikomunisti? Ako je 

možné, že si to nikto nevšimne a v médiách sa o tom nediskutuje? 

Bolo by vhodné prediskutovať aj iné oblasti, kde Komunistická strana Číny je niekoľko tisíc-

krát lepšia, ako kapitalistickí vodcovia.  

 

Na oživenie môjho blogu opäť prosím  antikomunistických mentálnych vykadencov, aby tak 

ako v minulosti kvalitne zakadili. 

 

Karol Ondriaš, 

211124 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koalícia genetických zabijakov a mediálne vojny 
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https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/27/koalicia-genetickych-zabijakov-a-medialne-vojny/ 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

 

Chcel by som poďakovať diskutujúcim: GrussGottovi, Pichámov a Surmitovcom, že ma 

upozornili na závažné zločiny genetických zabijakov v oblasti mediálneho vymývania 

mozgov, a preto píšem dodatok ku predchádzajúcemu blogu 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/21/existuje-koalicia-genetickych-zabijakov-

ktori-nepokladaju-urcitych-ludi-za-ludske-bytosti-alebo-je-to-stale-nebezpecne-tabu/ 

 

Inherentná vlastnosť genetických zabijakov je, že svoje zločiny chcú hodiť na plecia 

nevinných ľudí, zväčša tých, ktorí účinne bojujú proti vyčíňaniu globálnych genetických 

zabijakov. 

 

V súčasnosti koalícia globálnych zabijakov, ktorá sa dostala k moci vďaka zákonom 

kapitalizmu a kapitalistickej demokracie má len jedného nepriateľa, a to je marxizmus-

socializmus pod vedením komunistických strán. Preto kapitalistickí  genetickí zabijaci 

ovládajúci média vychovávajú celé generácie vytunelovaných, ktorí aj s nasadením života 

bude bojovať za práva a moc globálnych zabijakov, t.j. budú bojovať proti marxizmu, 

socializmu, komunistom a komunistickým stranám. Budú bojovať aj napriek tomu, že 

overiteľné fakty jednoznačne dokazujú, že socializmus vo Východnej Európe bol 

komunistický zázrak v dodržiavaní ľudských práv, v humanite a celkového pozitívneho 

rozvoja civilizácie v porovnaní, čo bolo predtým a potom.  

 

Spoločnosť, ktorá následkom propagandy zabijakov morálne zdegenerovala, dokonca prijíma 

protikomunistické zákony i napriek tomu, že pre zločiny komunizmu nie sú žiadne dôkazy. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/ 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-

moralny-skrutenizmus/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/bbc-serial-strateny-svet-komunizmu-o-

menejcennej-vychodoeuropskej-rase/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/19/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-

ceskoslovensku-a-kalenie-uchylakov/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/12/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ndr-a-

kalenie-uchylakov/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/11/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-a-

kalenie-uchylakov/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/17/muzeum-zlocinov-a-obeti-komunizmu-dalsi-

pomnik-nasej-degeneracie/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/10/13/zbohom-sudruhovia-a-opat-sa-idu-kalit-

uchylaci/ 

 

Pamätám si, že pred asi 60-70 rokmi, koalícia genetických zabijakov sponzorovala výsledky 

americkej firmy z New Yorku, ktorá spočítala zločiny Stalina a prišla k číslu 103 milióny 

obetí a nejaké drobné. Tomuto číslu a mnohým podobným vymysleným obetiam komunizmu 

uverili ľudia, ktorých mozog nevie kriticky myslieť a nemá reflexiu. 

Z odtajnených dokumentov sa zistilo, že koalícia globálnych zabijakov do roku ~1970 

sponzorovala asi 1000 titulov kníh, ktoré mali vyrábať morálnych antikomunistických 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/27/koalicia-genetickych-zabijakov-a-medialne-vojny/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/21/existuje-koalicia-genetickych-zabijakov-ktori-nepokladaju-urcitych-ludi-za-ludske-bytosti-alebo-je-to-stale-nebezpecne-tabu/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/21/existuje-koalicia-genetickych-zabijakov-ktori-nepokladaju-urcitych-ludi-za-ludske-bytosti-alebo-je-to-stale-nebezpecne-tabu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-moralny-skrutenizmus/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-moralny-skrutenizmus/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/bbc-serial-strateny-svet-komunizmu-o-menejcennej-vychodoeuropskej-rase/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/bbc-serial-strateny-svet-komunizmu-o-menejcennej-vychodoeuropskej-rase/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/19/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ceskoslovensku-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/19/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ceskoslovensku-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/12/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ndr-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/12/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ndr-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/11/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/11/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/17/muzeum-zlocinov-a-obeti-komunizmu-dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/17/muzeum-zlocinov-a-obeti-komunizmu-dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/10/13/zbohom-sudruhovia-a-opat-sa-idu-kalit-uchylaci/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/10/13/zbohom-sudruhovia-a-opat-sa-idu-kalit-uchylaci/
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uchylakov. Predpokladám, že doteraz to boli ďalšie stovky kníh, filmov a televíznych 

dokumentov. 

 

My komunisti, sa tešíme z nemohúcnosti koalície globálnych genetických zabijakov, lebo ich 

sila je postavená na vychovanej armáde antikomunistických vytunelovaných, a táto armáda 

nemá šancu proti zázraku Komunistickej Číny v budovaní novej humánnej socialistickej 

civilizácie.   

 

Prosil by som aspoň jedného vytunelovaného antikomunistu, aby v diskusii potvrdil 

pravdivosť tohto blogu. 

      

Karol Ondriaš, 

211027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabat morálne degenerovaných oblúd  
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Facebook 

190726 

 

Včera, v horúci letný deň som k večeru dorazil až ku Partizánskemu cintorínu v Priekope na 

Veľkej Stráni. Už sa stmievalo a ja unavený z turistiky som si ľahol do trávu za hroby. Po 

krátkom čase som si uvedomil, že počujem tlmený rozhovor, ako by išiel spod zeme. 

Pochopil som, že to sa dvaja hrdinovia, partizáni rozprávajú: 

 

Jano si doma? 

Áno, a kde by som mal byť, vonku je ešte horúco. 

 

Počul si, že  morálne degenerované obludy budú mať sabat na Námestí slovenského 

národného povstania? 

Prečo na námestí SNP, však sme im to nedovolili. Ešte nám ho okydajú. Nech si postavia 

svoje námestie, a tam nech si sabatujú. 

Nepostavia, lebo okrem, kradnúť, jesť, piť kakať, cikať a súložiť nič iné nevedia. 

 

Jano, funguje Ti ešte samopal? 

Samozrejme, veď ho stále čistím a olejujem. Nevieš, kedy sa opäť zíde. 

 

Vieš, čo, skočme za Jevtušenkom, leží v hornom rade na bedniach nábojov, zoberieme aspoň 

jednu bedňu. 

Počul som, že má aj protitankový granát. 

Aj ten vypýtame. Keď mu prezradíme na akú dôležitú partizánsku akciu ideme, z vďakou 

nám ho dá a bude sa chcieť opäť pridať... 

 

Bohužiaľ bol som tak unavený, že v tomto okamihu som zaspal.  

Ráno mi vŕtalo v hlave; Na akú akciu sa partizáni chystajú, že potrebujú samopal s bedňou 

nábojov a dokonca aj protitankový granát?  

A potom mi to došlo. 

Veď oni idú plniť odkaz Slovenského národného povstania! 

 

 

Karol  Ondriaš 

190726 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Existuje koalícia genetických zabijakov, ktorí nepokladajú 

určitých ľudí za ľudské bytosti? Alebo je to stále “nebezpečné” 

tabu? 
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https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/21/existuje-koalicia-genetickych-zabijakov-ktori-nepokladaju-

urcitych-ludi-za-ludske-bytosti-alebo-je-to-stale-nebezpecne-tabu/ 

21. októbra 2021 10:14, Prečítané 855x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Napríklad, systém feudalizmu v Západnej Európe po dobu 350 rokov vytvoril optimálne 

podmienky pre upalovanie bosoriek. Bolo to vďaka spoločenskému štandardu, kde do 

vedúcich mocenských a politických štruktúr sa s vysokou pravdepodobnosťou dostávali 

genetickí zabijaci, v tomto prípade upalovači bosoriek. 

  

Otázkou dneška je, či aj kapitalizmus nevytvára optimálne podmienky, že do vedúcich 

mocenských a politických štruktúr sa s vyzšou pravdepodobnosťou dostávajú genetickí 

zabijaci? 

Druhá, závažnejšia a tabulizovaná otázka je, či niektoré genetické skupiny ľudí, kmeňov, 

národov… neprodukujú viac genetických zabijakov, ako iné genetické skupiny ľudí? 

Treťou otázkou je, či genetickí zabijaci nevytvárajú v rámci globalizácie koalície genetických 

zabijakov. 

  

Je dosť overiteľných dôkazov, že odpovede na tieto tri otázky sú kladné? 

  

Aspoň pár príkladov: 

 Boli to genetickí zabijaci, ktorí masakrovali nevinných ľudí, domorodcov na americkom 

kontinente, alebo počas kolonializmu, v kolóniách celého sveta počas 300 rokov? 

Boli to boli genetickí zabijaci, ktorí obchodovali s otrokmi alebo sa vytešovali z ich 

vlastníctva? 

Boli to genetickí zabijaci, mnohí v Atilovej, Napoleonovej, Hitlerovej… armáde, ktorí 

masakrovali nevinných ľudí, domorodcov na dobitých územiach alebo v koncentračných 

táboroch? 

  

Pre zaujímavosť, Nemecko v tomto roku oficiálne uznalo, že správanie sa Nemecka počas 

kolonizácie Namíbie bola genocída. Mnohé prvky genocídy v Namíbii mali prvky nacizmu 

o nadradenej a menejcennej rase. 

  

Myslím si, že v týchto a podobných prípadoch by sa malo vedecky preskúmať, či to boli 

genetickí zabijaci, a ak boli, či nepatrili k nejakému kmeňu, národu, alebo k nejakej inej 

geneticky definovanej skupine? 

Myslím si, že je veľa kmeňov, národov, alebo iných geneticky definovaných skupín, ktoré by 

nemasakrovali nevinných ľudí, domorodcov na americkom kontinente, v kolóniách, 

neobchodovali by s otrokmi, netúžili by sa zúčastniť vojenských intervencií… 

  

Keď sa prenesieme do súčasnej Európy, zarážajúca je propaganda v televíziách nemeckej 

DW, BBC, Euronews, CNN…. vykresliť Východoeurópanov, Rusko, Bielorusko… ako 

nedemokratické, zločinecké krajiny, kde je potrebné odstrániť z vedenia zločincov 

a oslobodiť ľudí spod totality (niečo také sme zažili po roku 1989). 

Podobne je zarážajúce hlasovanie väčšiny členov Európskeho parlamentu (EP) a postoj 

Európskej komisii (EK) v niektorých závažných otázkach týkajúcich sa Východnej Európy 

spolu s Ruskou federáciou. 

  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/21/existuje-koalicia-genetickych-zabijakov-ktori-nepokladaju-urcitych-ludi-za-ludske-bytosti-alebo-je-to-stale-nebezpecne-tabu/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/21/existuje-koalicia-genetickych-zabijakov-ktori-nepokladaju-urcitych-ludi-za-ludske-bytosti-alebo-je-to-stale-nebezpecne-tabu/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Myslím si, a treba to vedecky preskúmať, či západoeurópska a aj USA kampaň, 

hlasovanie v EU a rozhodovanie EK nie sú typické chovania koalície genetických 

zabijakov, ktorí podobne ako nacisti, členovia „nadradenej rasy“, rozhodovali o 

„menejcennej“ Východoeurópskej rase počas 2. Svetovej vojny? Či sledujú ten istý cieľ, 

ako nacisti počas 2. Svetovej vojny: Zničiť aj posledné slobodné časti Východoeurópskej 

civilizácie, t.j. Ruskú federáciu a Bielorusko? Rozdeliť si ich územie a obyvateľov 

pretvoriť na demokraticky slúžiacu „menejcennú rasu“ a zaradiť ich do systému 

americko-európskeho protektorátu? 
  

Je nižšie pár dôkazov-príkladov chovania sa koalície genetických zabijakov fungujúca pod 

rúškom dodržiavania ľudských práv? 

– Vymyslené aféry okolo otráv nevinných občanov, „kritikov Kremľa“ pomocou ruskej 

bojovej látky „Novičok“. 

– 9.8.2020 v Bielorusku prezidentské voľby Lukašenko vysoko vyhral a získal až 80% hlasov 

a opozičná kandidátka len 10% hlasov. Aká bola reakcia genetických zabijakov: EP a EK 

 voľby neuznali a za prezidentku vyhlásili Cichanovskú. Po asi polročnom humbuku, 

Cichanovská nesplnila úlohu a genetickí zabijaci sa prestali o ňu zaujímať? 

– Každomesačné uvaľovanie sankcií na Bielorusko, Rusko (a aj komunistickú Čínu) z EP 

a EK a z USA. I keď sankcie nezaberajú, pre podporovateľov koalície genetických zabijakov 

 dokazujú, že koalícia zabijakov je stále v strehu? 

– Včera 20.10.2021 EP udelil cenu Andreje Sacharova „Za svobodu myslenia“ ruskému 

opozičnému predákovi Alexejovi Navalnému, ktorý je v Rusku väznený. 

Koalícii genetických zabijakov nevadí, že podporuje udelenie ceny človeku, ktorý je väznený 

za kriminálne činy? 

  

Záverom, treba zdôrazniť, že každý deň sa vynárajú nové dôkazy, ktoré je potrebné vedecky 

preskúmať, či kapitalizmus vytvára optimálne podmienky, aby aj do vedúcich mocenských a 

politických štruktúr sa často dostávali genetickí zabijaci. 

Preskúmať tabulizovanu otázku, či niektoré genetické skupiny ľudí, kmeňov, národov… 

neprodukujú viac genetických zabijakov, ako iné genetické skupiny ľudí, by bolo potrebné. 

Ale bohužiaľ to zatiaľ nedovolí súčasný civilizačný štandard, paradoxne, lebo chce 

dodržiavať ľudské práva. 

  

My komunisti z BKS-II.BR sme presvedčení, že odstránením kapitalizmu sa odstránia od 

moci aj genetickí zabijaci, ktorým kapitalizmus umožňuje úspešnú činnosť už 300 rokov. 

  

Myslíme si, že ideológia a prax Komunistickej Číny dokázala odstrániť genetických 

zabijakov z mocenských štruktúr, a preto genetickí zabijaci robia všetko preto, aby zničili 

Komunistickú Čínu. 

My veríme, že sa im to nepodarí a Komunistickú Čínu budú nasledovať aj ďalšie pokrokové 

krajiny a civilizácie. 

   

Karol Ondriaš, 

211021 
HLAVNÉ 

 

 

Cena akcií indexu Dow Jones a bombardovanie Juhoslávie. 
 



 
 

35 
 

 
 

 
Obrázok č. 1 

Bohovia súčasných mytológií a komunizmus. Str. 106. Knihy Karola Ondriaša na stiahnutie 

(ondrias.sk) 
 

 

Rozličné udalosti vo svete ovplyvňujú úspešnosť alebo neúspešnosť firiem, a tým aj ceny akcií na 

burze. Na webovej stránke http://indexes.dowjones.com/chrt1990.html je ukázané, ako sa vyvíjala 

celková cena akcií indexu Dow Jones za posledné roky. Na obrázku č. 1 sú označené aj významné 

udalosti vo svete a ich vplyv na cenu akcií. Zmienim sa len o troch udalostiach, ktoré ovplyvnili ceny 

akcií na Wall Streete o viac ako 1000 bodov.  

V júni 1998 sa potvrdila recesia japonskej ekonomiky. Preto podľa očakávaní na burze bude 

japonská ekonomika dosahovať menšie zisky a v niektorých prípadoch bude mať aj straty. Pretože 

korporácie sú medzinárodné, straty japonskej ekonomiky spôsobia aj straty medzinárodných 

korporácií. To sa odrazilo na páde akcií Dow na burze o viac ako 1000 bodov. Zaujímavé je, že počas 

tohto pádu cien akcií v auguste 1998 sa odrazu zrútila ruská ekonomika. V tom momente sa pád akcií 

zastavil a začali stúpať. Len mi tak  napadá – bolo zrútenie ruskej ekonomiky v čase pádu Dow 

náhoda, alebo to niekto vedel zariadiť a tým zastavil pád cien akcií na newyorskej burze? Zaujímavé 

tiež je, že na tento pád ruskej ekonomiky ceny akcií reagovali presne opačne ako pri recesii 

ekonomiky v Japonsku. Zaznamenal sa prudký vzostup cien akcií a Dow stúpol o viac ako 1000 

bodov.  

Prečo burza reagovala opačne na podobný vývoj ekonomík Japonska a Ruska? Natíska sa logická 

úvaha: čím bude ruská ekonomika v horšom stave, tým budú medzinárodné korporácie na tom lepšie. 

Ruská ekonomika bude menej schopná konkurencie. Rusi budú mať menej peňazí na zbrojenie, a tým 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
http://indexes.dowjones.com/chrt1990.html
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aj na obranu. Počas núteného výpredaja ruského nerastného bohatstva, práce a ľudí budú ceny nižšie a 

výhodnejšie pre medzinárodné korporácie.  

Všimnime si teraz, ako reagovali ceny akcií na bombardovanie Juhoslávie v roku 1999. Už dva 

týždne  pred bombardovaním (keď sa už vedelo, že sa bude bombardovať) ceny akcií začali stúpať a 

za šesť týždňov sa zvýšili o viac ako 1000 bodov. Predpokladám, že to spôsobil samotný fakt, že 

svetová moc medzinárodných korporácií sa rozhodla demonštrovať svoju moc a radikálne zakročiť 

proti niekomu alebo niečomu, ak sa dobrovoľne nepodvolil jej záujmom. A dôležité bolo, že svetové 

spoločenstvo nemalo reálnu šancu urobiť niečo proti bombardovaniu. De iure i de facto s tým 

súhlasilo. 

Pretože činy v súčasnom svete sa merajú peniazmi, usiloval som sa zistiť, aký zisk resp. stratu 

utrpeli medzinárodné korporácie bombardovaním Juhoslávie. Kongres USA vyčlenil na 

bombardovanie 15 mld USD, ktoré zaplatia daňoví poplatníci. Neviem, koľko vyčlenili ďalšie štáty. 

Čo sa týka ziskov, potrebujem zistiť, ako sa zvýšila cena akcií, keď index Dow Jones sa zvýši o 1000 

bodov. Na internete sa mi podarilo nájsť hodnotu ceny akcií v USD z roku 1996 (keď index Dow mal 

okolo 6000 bodov). Cena týchto akcií vtedy bola 4 011 423 452 000 USD. Keď to prepočítam na 1000 

bodov, vychádza mi, že len 30 najväčších korporácií zarobilo na bombardovaní Juhoslávie 

668 570 575 300 USD. Keď z tejto sumy odrátam náklady na bombardovanie, úplatky a lobovanie, 

môže to dať čistý zisk viac ako 600 miliárd USD.  

 A koľko zisku priniesla jedna vybuchnutá bomba a jeden vyhasnutý ľudský život v 

Juhoslávii? Keď to prepočítam na 1500 zabitých civilistov, tak zisk z jedného zabitého 

civilistu bol okolo 400 miliónov USD. Z toho jasne vidieť, že bombardovanie sa  finančne 

oplatilo. A preto sa oplatilo investovať nemalé sumy aj do premývania mozgov ľudí tejto 

planéty. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videá: 

Socializmus verzus kapitalizmus. Komunistický zázrak. 

Vychovávajú média úmyselne zo Slovákov menejcennú rasu? 
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Link na videa:1.1.2021 

Socializmus verzus kapitalizmus. Komunistický zázrak. 

Vychovávajú média zo Slovákov menejcennú rasu? 1. časť z 5. 

https://youtu.be/reF5Xf79jCI  

Vychovávajú média zo Slovákov menejcennú rasu? 2. časť z 5. 

https://youtu.be/F7CYapY9ZhQ  

Vychovávajú média zo Slovákov menejcennú rasu? 3. časť z 5. 

https://youtu.be/jtRD2wXCDQk  

Vychovávajú média zo Slovákov menejcennú rasu? 4. časť z 5. 

https://youtu.be/7ha8jLTQXZ0  

Vychovávajú média zo Slovákov menejcennú rasu? 5. časť z 5. 

https://youtu.be/EjnzBPsm5Dc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tragédia potravinovej bezpečnosti Slovenska, – dovoz mäsa 
 

https://youtu.be/reF5Xf79jCI
https://youtu.be/F7CYapY9ZhQ
https://youtu.be/jtRD2wXCDQk
https://youtu.be/7ha8jLTQXZ0
https://youtu.be/EjnzBPsm5Dc
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https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/17/tragedia-potravinovej-bezpecnosti-slovenska-

dovoz-masa/ 

Tragédia potravinovej bezpečnosti Slovenska, – dovoz mäsa 

17. októbra 2021 10:15, Prečítané 1 457x, karolondrias2, Nezaradené 

Dostal som mailom: 

  

TK Klubu500 a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – vplyv cien energií na 

priemyselné podniky 12. 10. 2021 

Poslechněte si čas 32:30 (RČ) https://youtu.be/hOknKBvzc4Q= 

  

Subject: Fwd: Mäso v slovenských obchodoch. 

  

Dovoz bravčového mäsa v roku 2018 na Slovensko z krajín EÚ (v tonách): 

Nemecko – 31 017,924 Poľsko – 26 278,375 Španielsko – 19 141,819 Belgicko – 15 471,181 

Maďarsko – 1 860,249 Holandsko – 1 074,559 

Slovenská potravinová inšpekcia otestovala šesť vzoriek mäsa, päť z nich pochádzalo z krajín 

EÚ a jedna zo Slovenska: 

  

Za povšimnutie stojí bravčové mäso zo Španielska. Kým dorazilo na slovenský pult, 

prekonalo vyše 2 600 kilometrov. Bolo to na ňom vidieť. Zo všetkých skúmaných vzoriek 

bolo najtuhšie, malo najvyššiu hodnotu pH a v senzorickom teste, kde sa zmyslami posudzuje 

chuť, vôňa, konzistencia mäsa, dostalo z piatich bodov len dva. 

Mäso dovezené z Nemecka malo najvyšší obsah tzv. voľnej vody. Spotrebiteľ si však 

nekupuje vodu, ale mäso. 

Poľská vzorka mala najnižší obsah bielkovín a najviac vytečenej šťavy. 

Mäso dovezené z Belgicka, kde nedávno zaregistrovali prvé ohnisko afrického moru 

ošípaných, malo na obale slovenskú oválnu pečiatku. To môže niekedy viesť k dojmu, akoby 

pochádzalo zo Slovenska. Martina Gondeková, ktorá mäso testovala, prirovnala farbu šťavy, 

čo vytekala z mäsa, k farbe zakaleného burčiaka. 

Vzorka z Holandska sa vyznamenala zasa kančím pachom mäsa. 

Najlepšie dopadla slovenská vzorka mäsa, mala najkratšiu uhlíkovú stopu, teda mala 

najkratšiu cestu z farmy k mäsiarovi a odtiaľ na pult v obchode. Bolo to aj najvyššie 

hodnotené mäso (4,25 bodu z 5 možných.) Prednosťou slovenského mäsa je nielen čerstvosť, 

ale aj to, že ide o mäso, ktoré má v porovnaní s dovážanou bravčovinou najnižšiu záťaž 

antibiotikami. 

  

Porovnajme na tlačovke zverejnené výsledky. Hodnota antibiotík v miligramoch na kilogram 

živej hmotnosti: 

– slovenské 43,2 – české 79,0 – poľské 132,2 – belgické 161,1 – nemecké 204,8 – španielske 

242 – maďarské 245,5 

Prečo kupovať v reťazcoch, keď môžete kvalitné mäso kupovať v našich malých obchodoch, 

čo objednávajú od Slovenských chovateľov. 

  

  

 

Karol Ondriaš: 

Aby ste si uvedomili veľkosť antikomunistickej tragédie, a kolonizácie po prevrate 1989, ja 

pripájam z knižky: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26… 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/17/tragedia-potravinovej-bezpecnosti-slovenska-dovoz-masa/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/10/17/tragedia-potravinovej-bezpecnosti-slovenska-dovoz-masa/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://youtu.be/hOknKBvzc4Q=?fbclid=IwAR1UkGqz-XuONGD3rtMnU1aV1Q8SHYpv0ZHp34Wh3DAiZxkAN5lY75tAjLU
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fondrias.sk%2Findex.php%2Fknihy.html%3Ftask%3Dview%26id%3D26%26catid%3D47%26fbclid%3DIwAR0DxA49oG-SXqlWFb6RJJWqtkFqu5bHNE2HBrZ-iFPE9Og7RHVdNrQwpSs&h=AT3ZLLsqxIBHW0W-yU2_QabH2984HbgADZ1jUZJNBk0Hbw6KzNOk0CoIHEUkvt5R5f1K2A8Ax8CLNJup8nafZw3biFvADa4mvZuAI5kKcrOSrQ-tNdWk7gV-qignH0p7ivGv&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1X7UL7BgebMqBBlJjQjZZQfuW_V5atVhiiZp2gMgTapId2zZ_viYUOaWdRl49km0VKB86IRXB0t6w_jdtMYj8JXM71-vIPqLyLM0ZKNxa1QEw2_N4V_Mzn74HA6tEiFACXkNQsQk8Pr4cAt620rBNewQ
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Produkciu mäsa na Slovensku počas komunistického zázraku 1948-1989 a po prevrate 1989, 

keď sa na Slovensku zmocnili vlády Antikomunistickí mentálni vykadenci, ktorí boli horší, 

ako čierny mor, 1. a 2. svetová vojna, atď… 

  

 
  

  

  

Zaujímavé je, že takýto obrázok naše totalitne antikomunistické médiá za 30 rokov nikdy 

neukázali a nediskutovali, že čo z toho vyplýva pre ideológiu totalitnej kapitalistickej 

demokracie. 

  

Na oživenie môjho blogu by som prosil aspoň jedného Antikomunistického mentálneho 

vykadenca, aby aspoň ráz v diskusii zakadil! 
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Karol Ondriaš, 

211017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korona vírus, očkovanie a argumenty nezaočkovaných 
 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/09/30/korona-virus-ockovanie-a-argumenty-

nezaockovanych/ 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/09/30/korona-virus-ockovanie-a-argumenty-nezaockovanych/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/09/30/korona-virus-ockovanie-a-argumenty-nezaockovanych/
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Korona vírus, očkovanie a argumenty nezaočkovaných 

 

30. septembra 2021 17:51, Prečítané 2 187x, karolondrias2, Nezaradené 

Filozof Seneca: „Diskutuj s hlupákom a budú ťa pokladať za hlupáka.“ 

  

I napriek tejto Senecovej pravde prediskutujem aspoň jedno tvrdenie nezaočkovaných, ktorí 

sú radikálne proti očkovaniu, že: „Očkovaní zdravotníci mali 251-násobnú vírusovú nálož ako 

neočkovaní, zistila oxfordská štúdia“, ktorú niekto uverejnil(i) v diskusii na mojej stránke 

facebooku. 

  

Nezaočkovaní, tvrdiac, že očkovanie je hlúposť, nešťastie, poškodenie zdravia, atď…  sa 

odvolávajú na článok: 

https://www.badatel.net/ockovani-zdravotnici-mali-251-nasobnu-virusovu-naloz-ako-

neockovani-zistila-oxfordska-

studia/?fbclid=IwAR3a_i36ocjOy2kCrlMQleTtrzk4DosbIIHHkBiYhmqD9ohrx4chUnbZwZ

U 

V tomto článku sa píše: „Priekopnícka predtlačová štúdia Skupiny klinického výskumu 

Oxfordskej univerzity, publikovaná 10. augusta 2021 v časopise Lancet, obsahuje 

alarmujúce zistenia, ničivé pre zavádzanie vakcíny na COVID-19. Štúdia zistila, že 

zaočkovaní jednotlivci majú vo svojich nozdrách až 251-krát vyššiu nálož vírusov SARS-

CoV-2 než tí nezaočkovaní.“ 
  

Prezrel som si pôvodné údaje na Lancet a pôvodný článok oxfordskej štúdie. 

Moje zisteniu sú súhrnne nasledovné: 

Tvrdenie nezaočkovaných je podvod, klamstvo, produkt typického vymývania mozgov 

nevzdelancov v danej disciplíne. 
  

Klamstvo: Štúdia nebola publikovaná v Lancet (a asi ani v inom vedeckom časopise)! 
Lancet na svojej stránke píše: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 

Táto predtlačová štúdia nie je publikáciou Lancetu. Je výskumnou prácou v počiatočnom 

štádiu a nebola recenzovaná. Zistenia tejto práce by sa nemali používať na rozhodovanie o 

klinickom alebo verejnom zdraví a nemali by byť prezentované laickému publiku bez toho, 

aby sa zdôrazňovalo, že sú predbežné a neboli recenzované. 

  

Klamstvo: Je to vietnamská štúdia a nie oxfordská! 
Keď som si prečítal pôvodný článok, zistil som, že článok nie je oxfordská štúdia. 

Článok sa dá stiahnuť z: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733 

Pôvodný článok nie je oxfordská štúdia ale vietnamská štúdia. Okolo 50 spoluautorov sú 

z vietnamských inštitúcií, kde robili výskum vo vietnamských nemocniciach. Len dvaja 

spoluautori majú okrem vietnamskej afiliácia aj anglický Oxford. 

  

Klamstvo: Nerecenzovaná štúdia porovnáva Delta variant so starými kmeňmi Covidu-

19! 
Záver štúdie je, citujem: „Viral loads of breakthrough Delta variant infection cases were 251 

times higher than those of cases infected with old strains detected between March-April 

2020.“ 

Čo v preklade je: „Vírusová záťaž týchto prípadov infekcií variantom Delta bola 251 -krát 

vyššia než v prípadoch infikovaných starými kmeňmi zistenými v období od marca do apríla 

2020.“ 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://www.badatel.net/ockovani-zdravotnici-mali-251-nasobnu-virusovu-naloz-ako-neockovani-zistila-oxfordska-studia/?fbclid=IwAR3a_i36ocjOy2kCrlMQleTtrzk4DosbIIHHkBiYhmqD9ohrx4chUnbZwZU
https://www.badatel.net/ockovani-zdravotnici-mali-251-nasobnu-virusovu-naloz-ako-neockovani-zistila-oxfordska-studia/?fbclid=IwAR3a_i36ocjOy2kCrlMQleTtrzk4DosbIIHHkBiYhmqD9ohrx4chUnbZwZU
https://www.badatel.net/ockovani-zdravotnici-mali-251-nasobnu-virusovu-naloz-ako-neockovani-zistila-oxfordska-studia/?fbclid=IwAR3a_i36ocjOy2kCrlMQleTtrzk4DosbIIHHkBiYhmqD9ohrx4chUnbZwZU
https://www.badatel.net/ockovani-zdravotnici-mali-251-nasobnu-virusovu-naloz-ako-neockovani-zistila-oxfordska-studia/?fbclid=IwAR3a_i36ocjOy2kCrlMQleTtrzk4DosbIIHHkBiYhmqD9ohrx4chUnbZwZU
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
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Znamená to, že štúdia vôbec neporovnávala očkovaných infikovaných pracovníkov 

s neočkovanými. 

  

Takže záverom: 
Mnohokrát opakovaná „pravda“ a argument nezaočkovaných, ako napríklad že „Očkovaní 

zdravotníci mali 251-násobnú vírusovú nálož ako neočkovaní, ako zistila oxfordská 

štúdia“ je len účelový podvod, ako mnoho im podobných. 

  

Takéto účelové pravdy sa šíria internetom, pretože každá webová stránka zarába na 

reklamách, kde zárobok je úmerný počtu prezretí stránky. A samozrejme, čím absurdnejšia 

táranina o Covide-19 a očkovaní, tým je zaujímavejšia pre nevzdelancov. 

  

Karol Ondriaš, 

210930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prečo Koalícia genetických zločincov prehrala vojnu s 

Talibanom? 
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https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/08/16/preco-koalicia-genetickych-zlocincov-prehrala-vojnu-s-

talibanom/ 
16. augusta 2021 04:23, Prečítané 1 871x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Pre pár dňami na niektorom slovenskom televíznom kanáli domáce zvieratko Segregovaného 

Vyvoleného Hamburgera oznámilo, že Američania po 20 ročnej “misii“ sa sťahujú 

z Afganistanu. 

  

Škoda, že to bolo len domáce zvieratko, lebo keby malo na viac, 

– tak by oznámilo, že koalícia demokratických genetických zločincov, s najlepším vojenským 

vybavením, prehrala vojnu s Talibanom vyzbrojeným primitívnymi zbraňami. 

– Vysvetlilo by, že už nikto nevie, prečo koalícia genetických zločincov okupovala, 

terorizovala a zabíjala nevinných obyvateľov Afganistanu počas 20 rokov. Možno by usúdilo, 

že to asi to majú v génoch. 

  

Pre nás KzB-KS-II.BR je najzaujímavejší fakt, ako rýchlo Taliban obsadil celý Afganistan 

a ako asi celá afganská armáda sa vzdala a možno prešla na pozíciu Talibanu. 

Pripomínam, že koalíciu vojenských okupantov tvorilo v určitom období až 48 

najdemokratickejších štátov sveta. Títo vyzbrojili a trénovali afganskú armádu 20 rokov 

a stálo to vraj až 8 miliárd dolárov (bolo by dobre vedieť, kto a ako trénoval Taliban!) 

Američania predpokladali, že väčšina afganskej armády bude bojovať na strane “americkej 

demokracie“. Nestalo sa tak, a výsledok je práve opačný. 

  

My KzB-KS-II.BR rozmýšľame: ako sa zachová japonská armáda, keď z amerických 

základní na území Japonska bude musieť odísť americká armáda? 

– ako sa zachová juhokórejská armáda, keď z amerických základní na území Južnej Kórei 

bude musieť odísť americká armáda? 

– ako sa zachová slovenská armáda, keď z amerických základní na v Európe (alebo Balkáne) 

bude musieť odísť americká armáda? 

– atď… 

  

Škoda, že koalícia kapitalistickej slobody a demokracie nedovolí súdiť v Norimbergu koalíciu 

genetických zločincov za zločiny v Afganistane. 

  
Prečo Koalícia genetických zločincov prehrala vojnu s Talibanom? 

My KzB-KS-II.BR si myslíme, že genetické vybavenie Koalície genetických zločincov je 

príliš morálne degenerované na stupeň a rozvoj civilizácie v 21. storočí. 

  
Karol Ondriaš 

210816 

 

 

Zachráni Komunistická Čína vymretiu Slovákov? 
 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/06/13/zachrani-komunisticka-cina-vymretie-slovakov/ 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/08/16/preco-koalicia-genetickych-zlocincov-prehrala-vojnu-s-talibanom/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/08/16/preco-koalicia-genetickych-zlocincov-prehrala-vojnu-s-talibanom/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/06/13/zachrani-komunisticka-cina-vymretie-slovakov/
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13. júna 2021 08:04, Prečítané 1 472x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Aby Slováci prežili v budúcnosti musí byť priemerná úhrnná miera plodnosti žien aspoň 2,1, 

t.j. priemerne každá žena by mala mať aspoň 2,1 dieťa. 

Ako to vyzerá na Slovensku za posledných 70 rokov je ukázané na obrázku. 

Počas komunistického zázraku, za socializmu, miera pôrodnosti klesala, ale stále bola vyššia 

ako 2,1 detí. Po antikomunistickom prevrate miera pôrodnosti klesla pod 2,1 a stále sa tam 

drží. Nastalo vymieranie občanov Slovenska a hlavne Slovákov. 

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Podľa prognózy vedeckého časopisu Lancet(1), počet obyvateľov Slovenska, 5,45 milióna by 

mal do roku 2100 klesnúť na 2,56 milióna. Neviem, koľko v tomto počte obyvateľov je 

imigrantov alebo Rómov. 
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Len pripomínam, že počas komunistického zázraku humanity (1948-1989), počet obyvateľov 

Slovenska rástol o 44 600 ročne, a to bez imigrantov. Narástol o 1,8 milióna za 40 rokov. 

Po antikomunistickom prevrate za posledných 30 rokov stúpol počet obyvateľov Slovenska 

o 200 000,  k zvýšeniu prispel zvyšujúci sa vek obyvateľstva a imigranti. 

  

Ak kapitalistická kolonizácia a úpadok spoločnosti bude pokračovať, tak Slováci, ktorí prežili 

morové epidémie, mongolské a osmanské nájazdy, 1. a 2. Svetovú vojnu, paradoxne, 

neprežijú slobodu a demokraciu vlád antikomunistických mentálnych vykadencov. 

Je pravdepodobné, že prevrat v roku 1989 mal za cieľ odstrániť „menejcennú a zavadzajúcu“ 

ľudskú odrodu Východoeurópanov, čo novembroví revolucionári a ponovembrové vlády (po 

1989) prakticky uskutočňujú. 

  

My komunisti z budúcej KS-II.BR, chceme zachrániť vymretie Slovákov! 

V našom projekte držíme palce slovenským a zahraničným antikomunistickým 

mentálnych vykadencom v ich genetickej neschopnosti riešiť akékoľvek problémy 

humanity a dodržiavanie ľudských práv (dôkazy sú každý večer v správach už 30 

rokov). 

Tešíme sa, že nielen slovenská, ale aj európska civilizácia bude ďalej upadať vo všetkých 

parametroch a naproti tomu vedecké, technologické, ekonomické, politické  a humánne 

úspechy komunistickej Číny sa budú ďalej zvyšovať. 
  

Veríme, že výsledkom tohto procesu bude, že za menej ako 50 rokov, Komunistická 

Čína skúpi celú Európu (aj s USA) za cenu šrotu a zavedie v Európe Socializmus 

s európskymi charakteristikami, v dôsledku čoho budú aj slovenské ženy mať možnosť 

mať viac ako dve deti. 
  

Preto vítame stav, že naše politické a mocenské garnitúry budú aj ďalších 50 rokov riešiť 

závažné problému Slovenska, na ktoré mentálne majú, a to: 

– kto koľko ukradol a bol taký hlúpy, že ho chytili. 

– koho, v rámci taktiky slobodných volieb, je potrebné zavrieť a koho pustiť z väzby alebo 

z basy. 

– ktorá politická a mocenská celebrita vlani alebo včera klamala a teraz má pravdu, alebo 

naopak. 

– kto má byť teraz zbožňovaný a kto utratený, v porovnaní, ako to bolo vlani, alebo naopak. 

– kto má … 

  

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

akademik Učenej spoločnosti Slovenska 

  

Príloha: 

1.) www.thelancet.com Vol 396 October 17, 2020 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2 

https://www.startitup.sk/slovensko-patri-medzi-krajiny-ktore-vyrazne-vymieraju-na-konci-

storocia-nas-bude-o-vyse-polovicu-menej/ 

 

 

 

 

 

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2930677-2
https://www.startitup.sk/slovensko-patri-medzi-krajiny-ktore-vyrazne-vymieraju-na-konci-storocia-nas-bude-o-vyse-polovicu-menej/
https://www.startitup.sk/slovensko-patri-medzi-krajiny-ktore-vyrazne-vymieraju-na-konci-storocia-nas-bude-o-vyse-polovicu-menej/
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Poďakovanie komunistom 20. storočia! 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/05/23/podakovanie-komunistom-20-storocia/ 
23. mája 2021 07:01, Prečítané 3 037x, karolondrias2, Nezaradené 
 

Z príležitosti 100. výročia založenia Komunistickej strany Československa 14.-16.5.1921 

v Prahe, my komunisti 21. storočia s hlbokou úctou a s obdivom posudzujeme odvahu, úsilie 

a výsledky práce komunistov 20. storočia na celom svete. 

  

My slovenskí komunisti si taktiež pripomíname a gratulujeme čínskym súdruhom k 100. 

výročiu založenia Komunistickej strany Číny v Šanghaji 23. – 31.7.1921! 
  

Sme na prácu komunistov hrdí a pripájame sa k ich úsiliu vybudovať svet bez vojen, 

vydierania, vykorisťovania, mentálneho ohlupovania a bez vlády teroristov a humánneho 

bombardovania. 

  

Sme hrdí na to a ďakujeme, že komunisti 20. storočia na Slovensku počas komunistického 

zázraku humanity, novej progresívnej civilizácii a dodržiavaní ľudských práv v rokoch 1948-

1989 dokázali to, čo predtým a ani po roku 1989 kapitalisti neboli a nie sú schopní 

zabezpečiť. 

  

Sme hrdí, že počas ich vlády: 
– občania na území Slovenska boli sebestační v potravinách 

– všetka pôda na Slovensku patrila občanom Slovenska 

– všetky banky na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– všetky poisťovne na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– všetky priemyselné podniky na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– všetky médiá na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– všetky kultúrne, rekreačné, vzdelávacie, atď… inštitúcie a zariadenia patrili všetkým 

občanom Slovenska 

– otcovia a matky, aby vychovali rodinu, nemuseli chodiť slúžiť na “panské“ doma alebo 

v zahraničí. 

– že občania Slovenska mali fyzickú a psychickú bezpečnosť. 

  

Sme hrdí na komunistov, že počas ich vlády zabezpečili všestranný rozvoj Slovenska, 

ktorý bol pravdepodobne najvyšší za posledných 10 000 rokov. 

Bol to komunistický zázrak v oblasti: 
– vzdelania, vedy a techniky, poľnohospodárstva, priemyslu, kultúry, atď… 

Podrobnosti sú 

napríklad: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

  

Komunisti za socializmu dokázali vyriešiť všetky zločiny proti ľudskosti minulej a 

súčasnej kapitalistickej spoločnosti na Slovensku: 
– Ako napríklad: nezamestnanosť, narkomániu, predaj ľudí, vraždy na objednávku, žobrákov, 

bezdomovcov, exekútorov, korupciu, vykorisťovanie, násilie, stratu sociálnych istôt a fyzickú 

bezpečnosť, atď… 

– Počas komunistického zázraku od roku 1948 do 1989 stúpol počet obyvateľov Slovenska 

o 1,831 mil. t.j. 44,6 tisíc ročne. Komunisti počas 41 rokov zabezpečili, že každý rok museli a 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/05/23/podakovanie-komunistom-20-storocia/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
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dokázali, obrazne povedané, postaviť mesto, ktoré malo 44,6 tisíc ľudí, t. j. ~10 000 rodín so 

všetkým vybavením, ako potraviny, byty, šaty, školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie, 

zamestnanie, dôchodky, dôstojný život, atď… Takto počas komunistického zázraku, obrazne 

povedané, postavili 41 miest. 

  
Tragédiou Slovenska je, že za posledných 30 rokov kapitalizmu sa počet obyvateľov 

Slovenska zvýšil len o 200 000 a v budúcnu bude klesať. A ak neprejdeme na Socializmus 

s európskymi charakteristikami, tak za pár generácii vymrieme. 

  

My komunisti 21. storočia by sme nemali mať pocit bezradnosti z 30-ročnéj 

antikomunistickej všadeprítomnej propagandy ponižovania a okydávania slovenského 

a celosvetového komunistického zázraku, okydávania komunistov a socializmu. 
Túto taktiku zaviedli po prevrate roku 1989 morálni uchyláci, kolonizátori a bandy 

kriminálnikov, ktorí dostali voľnú ruku pri rozkrádaní a ničení slovenského 

poľnohospodárstva, priemyslu, vedy, techniky a kultúry… 

Zaviedli opäť na Slovensku zločiny proti ľudskosti, ako narkomániu, žobrákov, 

bezdomovcov, korupciu, vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy 

na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, 

vysťahovalectvo… 

Táto garnitúra morálnych uchylákov nič iné nevie a komunistom nesiaha ani po členky! 
  

My komunisti 21. storočia by sme nemali mať pocit bezradnosti. V súčasnosti našu 

komunistickú štafetu prevzala Komunistická strana Číny, KS Vietnamu a ďalšie komunistické 

strany. Len v Číne je 90 miliónov komunistov a komunistická Čína pokračuje v úspešnom 

budovaní novej humánnej civilizácie. Úspechy socializmu s čínskymi charakteristikami sú 

dôkazom správnosti socialistického systému oproti kapitalizmu. 

  

My komunisti 21. storočia by sme nemali mať pocit, že sme osamotení v boji proti 

ekonomicko-politickému systému kapitalistického terorizmu a humánneho 

bombardovania. 
Nesmieme zabúdať, že súdruhovia z Komunistickej strany Číny riadia veľmi úspešne krajinu 

s populáciou 1,3 miliardy ľudí, čo je viac, ako populácia vyspelých kapitalistických krajín! 

K tomuto súdruhom v Číne gratulujeme! 

  

Záverom konštatujeme, že súčasná garnitúra kapitalistických morálnych uchylákov nemá 

žiadnu šancu proti Komunistickej Číne. 

A to nás komunistov teší a preto s optimizmom hľadíme do budúcnosti 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

akademik Učenej spoločnosti Slovenska 

210523 
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Kritéria pre politikov v komunistickej Číne a v kapitalistickom 

Slovensku  
 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/05/18/kriteria-pre-politikov-v-komunistickej-cine-a-v-

kapitalistickom-slovensku/ 
18. mája 2021 07:00, Prečítané 2 719x, karolondrias2, Nezaradené 

 

1.) Komunistická Čína: 

  
Ak chcete vstúpiť do oficiálneho systému Komunistickej strany Číny a pracovať v štátnej 

službe, musíte zložiť: Skúšku štátnej služby – Guokao (Civil Service Examination). 

  

Skúška trvá päť hodín. 
Prvá časť skúšky má 135 otázok s možnosťou výberu z viacerých odpovedí, na ktoré musia 

kandidáti odpovedať do dvoch hodín, čo znamená, že na zodpovedanie každej otázky zostáva 

menej ako minúta. 

Otázky sa týkajú širokého spektra tém, vrátane matematiky, logiky, analýzu dát, správne 

chápanie jazyka, všeobecné znalosti svetových udalostí, politiky, zákonov, kultúry, atď. 

Ak túto skúšku zložíte pôjdete na ústnu skúšku, kde 3 hodiny budete písať eseje zahŕňajúc 

riešenie sociálnych problémov, občianskych sporov, atď… 

Všetky testy sú navrhnuté tak, aby komplexne zhodnotili schopnosti kandidátov vrátane 

psychického potenciálu a schopnosti chápať, analyzovať a riešiť problémy. 

  

Na konci blogu sú aspoň 4 príklady zo skúšky (asi z logiky), kde je potrebné doplniť správny 

obrázok do voľného štvorca. Pripomínam, že na každú otázku máte menej ako minútu. 

  

Kritéria pre skúšku: 

  
Na skúšku sa môžu prihlásiť: Občan Číny vo veku 18-35 rokov (PhD do 40 rokov). 

Na skúšku majú zakázané sa prihlásiť ľudia: 
– ktorý majú kriminálny záznam, 

– alebo boli vylúčený z verejnej funkcie, 

– vojaci v službe, 

– a študenti, ktorí nemajú ukončenú univerzitu. 

  

Skúška štátnej služby v Číne – Guokao sa koná každý rok v novembri. 

Ak kandidát zloží skúšku, potom jeho ďalší postup je založený na 10-stupňovom 

hodnotiacom systéme. 

V priemere trvá 20 až 30 rokov, kým sa z vedúceho štátneho zamestnanca na nízkej úrovni 

„ke“ alebo „fu ke“ stanú najvyšší funkcionári Komunistickej strany Číny ale štátu „guo“ alebo 

„fu guo“. 

  

V novembri 2020 túto skúšku absolvovalo 1,58 milióna uchádzačov. Tí, ktorí prešli úspešne 

skúškou 135 otázok, sa koncom novembra zúčastnia písomného testu a svoje pozície zaujmú 

v roku 2021 po ďalšom absolvovaní pohovorov a zdravotných kontrol. 

V roku 2021 plánuje Čína prijať 25 700 štátnych zamestnancov, čo je o 1600 viac ako v 

predchádzajúcom roku, pre jej 79 ústredných agentúr a 23 pomocných inštitúcií. Priemer je 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/05/18/kriteria-pre-politikov-v-komunistickej-cine-a-v-kapitalistickom-slovensku/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/05/18/kriteria-pre-politikov-v-komunistickej-cine-a-v-kapitalistickom-slovensku/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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okolo 61 uchádzačov na každú pozíciu. Na vysokú pozíciu sa dostane zhruba 1 z 10 000 

uchádzačov. 

  

Vo volebnom systéme majú princíp: „výber a voľby“. Kde je veľmi dôležitá voľba 

výberu kandidátov, ktorí môžu byť zvolení. Čína odmieta systém západných 

kapitalistických volieb, ktoré pokladá len za divadielko politických hercov. 

– Čína vytvorila systém meritokracie „výber a voľby“ – kde sa kompetentní kandidáti 

vyberajú na základe výkonnosti, výsledkov a širokej podpory po komplexnom procese, ktorý 

zahŕňa skríning, prieskumy verejnej mienky, interné hodnotenia a rôzne typy volieb. 

– I keď čínsky volebný systém „výberu a volieb“ nie je dokonalý, priniesol pozitívne 

výsledky pre Číňanov. Zaujímavé je, že vzostup Číny priťahuje globálnu pozornosť, kde sa 

kapitalistickí analytici  sústredili na ekonomický model Číny, čo je samozrejme dôležité, ale 

vyvíjajúce sa politické zmeny v Číne väčšinou ignorujú. 

  

Poslanci ľudových zastupiteľstiev na úrovni okresov a obcí sú volení priamo dospelými 

členmi verejnosti. Poslancov ľudových zastupiteľstiev na vyššej úrovni volia poslanci na 

úrovni bezprostredne pod nimi, a tak ďalej. 

Počet „vedecky“ vyselektovaných kandidátov je obmedzený v pomere k počtu voľných 

kresiel. Napríklad na národnej úrovni je na 100 kresiel povolených najviac 110 kandidátov; na 

úrovni provincií je tento pomer 120 kandidátov na 100 kresiel. Tento pomer sa zvyšuje pre 

každú nižšiu úroveň ľudových zhromaždení, až kým najnižšia úroveň, teda úroveň dediny, 

nemá nijaké obmedzenie počtu kandidátov na jednotlivé kreslá. 

  

Komunistická strana Číny zaviedla kompletný vzdelávací systém, ktorý pomáha úradníkom 

lepšie plniť potreby novej situácie a nových úloh. Takto Čína kultivovala veľké množstvo 

vynikajúcich politických talentov neustálym školením, praxou a hodnotením. Ako hovorí 

staré porekadlo v Číne: „Trvá sedem rokov, kým sa zistí, či zo stromu vyrastie vhodný 

stavebný materiál.“ 

   

2.) Kapitalistické Slovensko: 

  
Ak ste chceli  vstúpiť do oficiálneho systému vládnutia na Slovensku po prevrate 1989 alebo 

do štátnej služby museli ste tiež zložiť skúšku. 

Skúška trvala asi 5 minút a stačilo, keď ste počas tejto doby vychrlili minimálne 21 nadávok 

na socializmus, komunistov a Sovietsky zväz. Kandidáti s najkvalitnejšími nadávkami 

dostávali najkvalitnejšie ministerstva. 

Neskoršie sa táto skúška rozšírila o nenávisť k Ruskej federácii, k Putinovi a komunistickej 

Číne. Rozvoj osobnosti sa ďalej kultivoval a kultivuje v mentálnom rozsahu zvieracích 

inštinktov. 

  

Viete si predstaviť, že by dnešné naše slovenské politické elity mali zložiť skúšku z čínskeho 

Guokao? Štyri otázky sú na konco blogu. Viete si predstaviť, že by skúšky boli v priamom 

prenose v televízii? To by bola zábavná relácia s vysokou sledovateľnosťou. 

Ja viem, že naše slovenské vládne celebrity, by najradšej mali skúšku z toho, v čom sú dobrí: 

a to je: jesť, piť, kakať cikať, súložiť a ešte hromadiť majetok. 

V týchto kategóriách by pobili komunistických Číňanov na celej čiare. 
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Záver: 
  

V štartovacom bode v roku 1949, keď sa čínski komunisti dostali k moci, Čína bola po 

občianskej vojne chudobná, rozbitá a zaostala krajina vo všetkých oblastiach na pokraji 

hladomoru. Čítal som informáciu z tej doby z nejakého čínskeho mestečka, kde vraj každé 

ráno vyšlo do ulíc nákladné auto, aby pozbieralo z ulice mŕtvych ľudí. 

  

Naproti tomu USA po Druhej svetovej vojne vlastnili 61% zásob svetového zlata 

a produkovali 50% svetovej produkcie. Bola to krajina s absolútnou ekonomickou, vojenskou 

a politickou mocou nad ostatným vyspelým svetom, ktorý bol zničený vojnou. 

  

Preto je skoro neuveriteľné a je to potrebné vedecky skúmať, ako mohla Komunistická strana 

Číny za 70 rokov z tejto zaostalej krajiny vybudovať svetovú veľmoc, i na vzdory sankciám 

a embargám, a mnohým pokusom zničiť Čínu zo strany kapitalistického sveta, čo trvá dodnes. 

  
Prečo sa vo svete nenasleduje vysoko-úspešný čínsky model socializmu s čínskymi 

charakteristikami? 

Pretože kapitalistické politické elity sa okrem iného boja, že by priniesol aj skúšky štátnej 

služby – Guokao. 

  

Dodatok: 

  

Môj základný pohľad na komunistickú Čínu je, že vďaka vypracovanému systému 

výberu a vládnutia, Komunistická strana Číny úspešne buduje novú, vysoko humánnu 

a progresívnu civilizáciu, oproti kapitalistickej civilizácii. 

  

Predpokladám, že ak sa kapitalistickému svetu za 10-30 rokov nepodarí zničiť čínsky 

socializmus s čínskymi charakteristikami, na čom pracujú najlepšie kapitalistické 

mozgy, tak komunistická Čína dosiahne takú vedomostnú, produkčnú, vojenskú 

a vysoko technickú úroveň, že skúpi USA a celú Európu za cenu šrotu. 
  

PS: Na oživenie blogu by som opäť prosil antikomunistických mentálnych vykadencov, aby 

v diskusii riadne zakadili. Aspoň tak ako minule, za čo im vopred ďakujem. 

  

Karol Ondriaš 

210518 
  

Štyri otázky z testu Guokao: 
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Desať rokov vojny v Sýrii a 10 rokov mediálnych žvástov 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/03/15/10-rokov-vojny-v-syrii-a-10-rokov-medialnych-zvastov/ 
15. marca 2021 12:16, Prečítané 1 907x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Ako to vidíme my budúci členovia CP-II.BR. 

  

Dnes si pripomíname už 10 rokov vojny v Sýrii. Rôzne fekálne mediálne jamy od BBC až do 

TA3 to nejako hodnotia. Väčšinou sú to morálne degenerované žvásty, lebo nepovedia to 

podstatné. Napríklad nepovedia, že by sa malo preskúmať, či nasledovné informácie sú 

pravdivé, a ak sú, tak vinníci by mali byť súdení v Norimbergu, ako vojnoví zločinci. A malo 

by sa diskutovať, prečo tomu tak nie je. 

  

– Bývalá ministerka zahraničných vecí p. Clintonová USA v televízii povedala, že USA 

vyrábali teroristov na Blízkom východe a CIA niektoré skupiny oficiálne podporovali (a stále 

podporujú) peňažne a zbraňami. 

  

– Plán zničiť Sýriu bol vypracovaný už za prezidenta Busha. 

  

– Pred ≥ 10 rokmi izraelský(?) novinár sa v USA omylom pochválil, že na rokovaniach vo 

Washingtone, USA-Izrael sa dohodli o poradí krajín, ktoré vojensky zničia, lebo by mohli 

konkurovať Izraelu. Ak si dobre pamätám, tak poradie bolo: Afganistan, Irak, Sýria, Libanon, 

Irán… Vďaka Ruskej federácii sa to zastavilo. 

  

Jeden fakt si však môže overiť každý: 

  

– USA a niektoré štáty NATO (Nemecko, Belgicko, Turecko, Veľká Británia, Francúzsko…) 

okupovali  a niektoré stále vojensky okupujú a bombardujú Sýriu so všetkým, čo k tomu patrí. 

Podobne, ako Hitler okupoval Poľsko…. 

  

Z toho, že rôzne fekálne mediálne jamy od BBC až do TA3 tieto fakty nielenže 

nezdôrazňujú, ale ani nespomenú, vyplýva, že sú v rovnakom postavení, ako boli 

masmédiá počas 2. Svetovej vojne krajinách, ktoré boli okupované Hitlerom. 
Vtedy vojna bola produktom režimov nacizmu a fašizmu. Neviem prečo sa to teraz volá 

demokracia? 

  

Keby analogicky Rusko okupovalo a 10 rokov bombardovalo Rakúsko alebo Francúzsko… 

tak by tie isté morálne degenerované obludy, ktoré nevidia vojenskú okupáciu Sýrie, 24 hodín 

v kuse by spravodlivo označovali Rusko za vojenského agresora, za zločinný totalitný štát, 

uvaľovali by ďalšie sankcie a zostavili medzinárodný súd, kde by súdili zodpovedných 

Rusov, ako vojnových zločincov. 

Viem si predstaviť, ako by súčasné morálne degenerované obludy v ÉU, USA a aj na 

Slovensku mali o tom medzinárodný sabat každý druhý týždeň. 

  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/03/15/10-rokov-vojny-v-syrii-a-10-rokov-medialnych-zvastov/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Prečo sa v prípade Sýrie nič také nedeje? 

Z jednoduchého dôvodu, pretože sila súčasnej totality je porovnateľná s tou 

hitlerovskou. 
  

Záverom, gratulujeme Ruskej federácii a komunistickej Číne, že sú záštitou mieru na našej 

planéte a že profesionálni vojenskí zločinci už musia počítať, že vojnové zločiny im nebudú 

prechádzať donekonečna bez potrestania. 

  

Karol Ondriaš 

210315 
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Viera v boha, ako súčasť života v halucináciách? Prečo je 

ateizmus zakázaný? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/03/13/viera-v-boha-ako-sucast-zivota-v-halucinaciach-preco-je-

ateizmus-zakazany/ 
13. marca 2021 10:44, Prečítané 1 858x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Tento blog by sa nemal mýliť s prirodzeným duchovným životom programovateľného 

biologického stroja, t.j. človeka. Tento blog nie je o slušných obyčajných veriacich, ktorí by 

dodržiavali 10. Božích prikázaní aj v prípade, že by o nich nevedeli. 

  

Celých 30 rokov po prevrate 1989 mňa ako militantného ateistu a militantného komunistu 

udivuje, ako sa v masmédiách násilne preferuje náboženstvo, viera v nadprirodzené sily, 

okultné vedy alebo rozprávky vo filmoch pre dospelých. Považujem to za nešťastie, až 

tragédiu civilizácie na Slovensku (1-8). 

(Paradoxne, ústavným právnikom nevadí, že všadeprítomná propaganda viery v masmédiách 

nie je v súlade z Ústavou SR, kde prvý článok hovorí: „(1) Slovenská republika je 

zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“)   

  

Podobne ma už 30 rokov udivuje absolútny zákaz nielen diskusie, ale ani pripomenutie, že 

existuje vedecký svetonázor, životný smer – ateizmus. Považujem to za nešťastie, až 

tragédiu civilizácie na Slovensku. 
Predpokladám, že po katolíkoch ateisti sú druhá najväčšia ideologická skupina, ktorá na 

rozdiel od náboženstiev nedostáva podporu zo štátneho rozpočtu. 

  

Myslím si, že to nie je náhoda, ale účelová výchova programovateľného biologického stroja k 

modernému otroctvu (motroctvu) a príslušnosti k „menejcennej rase“. 

Cieľom má byť, aby človek bol spokojný so svojim postavením šťastného a slobodného 

motroka. Myslím si, že podobná,  i keď dobová ideológia bola presadzovaná napríklad za čias 

faraónov v starom Egypte, v kresťanských a anglických kolóniách… 

  

Po roku 1989 bola zničená mimoriadne úspešná a humánna Východoeurópska socialistická 

civilizácia kolonizátormi zo západu. Ľudia, ktorí v socializme žili boli vysoko humánne 

a vzdelanostne civilizovaní. Preto štandardnou úlohou kolonizátorov bolo urobiť z nich 

šťastného a slobodného slovenského motroka, ktorý by sa sám podvedome považoval za 

„menejcennú rasu“ a bol takto považovaný podvedome aj v zahraničí. 

  

Vsuvka, lebo to práve vidím v TV: 

Ja ako komunista som si ani v najstrašnejšom sne nemyslel, že po prevrate Slovensko 

dosiahne až taký stupeň úpadku ľudského ducha, kde napríklad teraz (13.3.2021, 8.21 h, na 

TV 8) veštec Damiel pomáha ľuďom a nazýva to „Očista plameňmi a veľká pečať šťastia“ 

(pozerám to bez zvuku, lebo takéto ľudské duchovné táraniny, ktoré by neoslovili ani 

priemerne inteligentných šimpanzov, by mi pokazili celý deň). 

Keby som to nevidel na vlastné oči, tak počas socializmu by som nikdy neveril, že človek 

pomocou propagandy dokáže až tak mentálne upadnúť. Koniec vsuvky. 

  

Myslím si, že je dostatočné množstvo dôkazov, že veriacemu v nadprirodzené sily chýba 

kritické myslenie (1-8). 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/03/13/viera-v-boha-ako-sucast-zivota-v-halucinaciach-preco-je-ateizmus-zakazany/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/03/13/viera-v-boha-ako-sucast-zivota-v-halucinaciach-preco-je-ateizmus-zakazany/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Napríklad, z môjho vedeckého kritického pohľadu som nenašiel ani najmenší dôkaz v Biblii, 

že Boh existuje. Naopak, pokladám Bibliu za dôkaz, že Boh neexistuje. To znamená, že keď 

človek uverí podľa Biblie o existencii Boha bez dôkazu, tak potom uverí akejkoľvek 

propagande bez dôkazu, ktorú do jeho mozgu stále niekto účelovo nalieva. 

V podstate čím človek viac verí v nadprirodzené sily, tým viac žije v halucinačnom svete, 

ktorý si sám vytvoril a napadne každého, kto by mu ho chcel pozmeniť alebo nedajbože 

zobrať (1-8). 

Toto je dôvod účelového rozšírenia všadeprítomnej propagandy v nadprirodzené sily na 

Slovensku a aj vo svete. 

  

Prečo je ateizmus zakázaný? 

  
Ateizmus je zakázaný, pretože ateisti majú kritické myslenie a všetko sa snažia vysvetliť 

overiteľnými faktami a nie vierou. 

Nezávislé myslenie je v súčasnosti nebezpečné pre ľudí, ktorí majú vojenskú, ekonomickú 

a politickú moc, kde menej ako 1% populácie sveta má viac majetku a prispieva viac 

k otepľovaniu planéty ako polovica ľudstva. 

  

I napriek všadeprítomnej propagande viery v nadprirodzené sily a zákaze ateizmu, 

výsledkom ich súboja je, že krajiny s väčším podielom ateistov v populácii sú štatisticky 

na tom lepšie, ako krajiny, kde sa preferuje fundamentálna viera. V budúcnosti tento 

rozdiel bude narastať. 

Slovensko, ak chce mať svetlejšiu budúcnosť musí prejsť na preferovanie ateizmu 

a nepodporovať vieru v nadprirodzené sily.   
   

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

akademik Učenej spoločnosti Slovenska 

210313 

  

Prílohy: 

  

1.) http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47 

2.) https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/01/11/cp-ii-br-a-clovek-programovatelny-

biologicky-stroj/ 

3.) https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/09/cp-ii-br-04-a-nabozenstvo/ 

4.) https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-

sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/ 

5.) https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/02/11/zlocinny-podiel-cirkvi-na-destrukcii-

slovenskej-rodiny/ 

6.) https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-

dietata/ 

7.) https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/je-extremna-viera-v-boha-sialenstvo/ 

8.) http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/227-chemorho.html 
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Počet lôžok počas komunistického zázraku a počas pandémie 

Covid-19 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/02/27/pocet-lozok-pocas-komunistickeho-zazraku-a-pocas-

pandemie-covid-19/ 
27. februára 2021 08:47, Prečítané 3 462x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Včera, 28.2.2021 niekto v TV-správach poznamenal, že keď nebudeme mať dostatok lôžok 

pre covidových pacientov, tak sa ich budeme snažiť premiestniť do iných štátov. (Možno 

začnú Poľskom, ale keď zistia, že je to tam drahé, tak ich možno budú posielať do lacnejšej 

Ugandy…) 

  

My, komunisti z budúcej CP-II.BR sme si zo zvedavosti pozreli, že koľko lôžok máme teraz 

v porovnaní z obdobím komunistického zázraku v zdravotníctve, za socializmu 1948-1989. 

  

Na obrázku nižšie je ukázaný vývoj počtu lôžok v zdravotníckych zariadeniach počas 

komunistického zázraku, za socializmu 1948-1989 (červene). Počet lôžok narástol z 22000 

(rok 1948) na zhruba 60 000 (rok 1989). Nárast bol 950 lôžok každý rok, po dobu 40 rokov. 

  

Po prevrate 1989, v rámci zničenia Východoeurópskej socialistickej civilizácie, sa dostali 

k moci antikomunistickí mentálni vykadenci, ktorým k odbornosti ministra alebo premiéra 

stačila nevyhnutná podmienka, že vedeli aj o pól noci z fleku vychŕliť 21 nadávok na 

socializmus, komunistov a Sovietsky zväz. To platí aj pre dnešok. 

  

To, že títo antikomunistickí mentálni vykadenci nič viac nevedia dokladuje množstvo 

overiteľných faktov, ako aj vývoj počtu lôžok v zdravotníckych zariadeniach, keď sa dostali 

k moci (modrá farba). 

Počet lôžok v zdravotníckych zariadeniach premenovali na posteľný fond. Asi, aby sa 

nemohli porovnávať so socializmom, kde posteľný fond nebol. 

  

Z obrázku vidieť ako posteľný fond po prevrate klesol. Zaujímavé je, že to bolo v čase, keď 

bandy antikomunistických mentálnych vykadencov už neboli obmedzovaná sankciami zo 

Západu, ale naopak mala odtiaľ  „know how“, vysokú produktivitu práce a fondy v miliardách 

eur z EÚ. 

  

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/02/27/pocet-lozok-pocas-komunistickeho-zazraku-a-pocas-pandemie-covid-19/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/02/27/pocet-lozok-pocas-komunistickeho-zazraku-a-pocas-pandemie-covid-19/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Na obrázku nižšie je ukázaný vývoj počtu lôžok v nemocniciach počas komunistického 

zázraku, za socializmu 1948-1989 (červene). Počet lôžok narástol z 13000 (rok 1948) na 

zhruba 39 000 (rok 1989). Nárast bol 650 lôžok každý rok, po dobu 40 rokov. 

  

Po prevrate 1989, keď sa dostali k moci antikomunistickí mentálni vykadenci počet lôžok 

v nemocniciach klesal (modrá farba). 
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Uvedené údaje dokladujú účelové ničenie socialistického zdravotníctva po roku 1989 

antikomunistickými vykadencami fungujúcimi v mentálnom rozsahu zvieracích inštinktov. 

Veľmi zlý počet mŕtvych a chorých na covid-19 v prepočte na obyvateľov Slovenska 

dokazuje, že táto ich odbornosť pokračuje aj v tomto roku. 

  

Nedá mi nepripomenúť, že tento zlý stav v pandémii covidu-19 vyplýva aj z morálne 

degeneráčných pilierov na ktorých je postavená slovenská spoločnosť po roku 1989. 
Týmito degeneračnými piliermi sú aj antikomunistické zákony, ktoré prijala a novelizovala 

NR SR. 

Tieto zákony hovoria, že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o 

ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa 

bude trestať uväznením….. 

T.j. budovanie socialistického zdravotníctva a tým aj počtu lôžok bol zločin komunizmu 

porovnateľný s fašizmom. 

  

Ďalší zákon hovorí, že tí ktorí ničili a zničili socializmus, t.j. aj počet lôžok v nemocniciach 

majú byť za to odmeňovaní, čo sa aj pravidelne každoročne udialo a deje udeľovaním teplých 

miest, vyznamenaní a medailí. 

  

Tieto antikomunistické zákony jasne dokazujú, ako až slovenská spoločnosť za 30 rokov 

kapitalizmu morálne upadla. Takáto spoločnosť nemá šancu nič ľudského vyriešiť (a 

vidieť to aj na pandémii covid-19) v porovnaní s komunistickými krajinami, ako je Čína 

a Vietnam. 
  

Napríklad riešenie pandémie covidu-19. 

My komunisti z budúcej CP-II.BR gratulujeme opäť Komunistom v Číne a vo Vietname, že 

vybudovala humánnu civilizáciu a aj vďaka nej profesionálne vyriešila pandémiu covide-19. 

  

Dnešný počet nových prípadov covid-19 na území komunistickej Číny (1,42 miliárd 

obyvateľov ) je 0. 
https://www.chinadaily.com.cn/a/202102/27/WS6039b806a31024ad0baab833.html 

Dnešný počet nových prípadov covid-19 na území komunistického Vietnamu (96 

miliónov obyvateľov)  je 0. 
https://en.dangcongsan.vn/science-education/no-new-case-reported-on-february-27-morning-

570240.html 

  

Záver: 
  

Po prevrate 1989 už dlhodobo slovenská žena má priemerne len 1,4 detí a nie ≥ 2,1. Z toho 

vyplýva, že za 100-200 rokov väčšina Slovákov vymrie, geneticky sa rozpustí 

v prisťahovalcoch a zvyšok bude možno žiť v rezervácii, alebo v skanzene. 

  

Preto tento blok je súčasťou komunistického projektu, aby aj po vymretí Slovákov, 

ostali po nás dôkazy, akí sme boli schopní sa samostatne rozvíjať, kreatívni, civilizovaní, 

humánni v období od februára 1948 do 1990. Ako sme aj my Slováci položili základy 

novej progresívnej a humánnej civilizácii, ktorá úspešne pokračuje v komunistickej 

Číne a v komunistickom Vietname. 
  

 

https://www.chinadaily.com.cn/a/202102/27/WS6039b806a31024ad0baab833.html
https://en.dangcongsan.vn/science-education/no-new-case-reported-on-february-27-morning-570240.html
https://en.dangcongsan.vn/science-education/no-new-case-reported-on-february-27-morning-570240.html
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Odkaz: 
Opäť by som poprosil antikomunistických mentálnych vykadencov, aby na oživenie môjho 

blogu opäť riadne v diskusii zakadili. 

  

  

Karol Ondriaš 

210301 
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Ako sa dajú jednoducho rozdeliť ľudia na múdrych a tých, 

ktorým sa ľahko premyje mozog 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/01/26/ako-sa-daju-jednoducho-rozdelit-ludia-na-mudrych-a-

tych-ktorym-sa-lahko-premyje-mozog/ 
26. januára 2021 11:17, Prečítané 2 045x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Ako to vidíme my, budúci členovia CP-II.BR. 
  

Zhruba: Ľudia, ktorým sa ľahko vytuneluje mozog nemajú hardvérové vybavenie v mozgu 

zabezpečujúce kritické myslenie. K ním patrí aj mnoho veriacich v nadprirodzené sily. Túto 

mozgovú odchýlku využíva koalícia zločincov pre svoje ciele už tisícky rokov. 

  

Naproti tomu, múdri ľudia majú kritické myslenie a nedajú sa mentálne ovplyvniť 

propagandou Segregovaného vyvoleného hamburgera alebo koalície zločincov. 

  

Ako ich rozoznať? 

Je to veľmi jednoduché: 

  

Napríklad: 

  

Ľudia bez kritického mozgového vybavenia veria (a to vždy bez dôkazov), že súčasné 

video z dielne samozvaného Führera ruskej opozície Navalného je pravdivé a Putin vlastní 

obrovský palác pri Čiernom mori. 

Títo ľudia na základe videa demonštrovali za prepustenie Navalného z väzby (t.j. proti 

Putinovi) v sobotu 23.1.2021 na námestiach v Rusku. 

Ľudia s kritickým myslením vedia, že video o Putinovi, ktorý vraj vlastní obrovský palác pri 

Čiernom mori je klamstvo a vyrobila ho účelovo koalícia zločincov za účelom zničenia Putina 

a Ruska a jeho následného kolonizovania. Navalný v tom hrá úlohu je poslušného bábkového 

morálneho degeneranta. 

  

Napríklad: 

  
Ľudia bez kritického mozgového vybavenia veria (samozrejme bez dôkazov), že Lukašenko 

zmanipuloval 9.8.2020 voľby v Bielorusku, aby sa stal prezidentom. Veria, že voľby vyhrala 

samozvaná prezidentka (žena, meno som už zabudol). V dôsledku premytia mozgu až asi 100-

krát demonštrovali na námestiach. 

V tomto duchu aj Európsky parlament prijal uznesenie 17.9.2020 s ktorého vyplýva, že až 574 

poslancov (82%)m v EP nemá v mozgu kritické myslenie alebo to za teplé miestečko hrá. 

Ľudia s kritickým myslením vedia, že všetky takéto politické vyhlásenia sú len cielené 

mentálne hry Segregovaného vyvoleného hamburgera, aby jeho moc stále rástla a trvala 

nekonečne dlho. 
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Napríklad : 

  
Ľudia bez kritického mozgového vybavenia sú všetci bigotní antikomunisti. 

Ľudia s kritickým myslením….. 
Mohol by som uviesť ešte veľa príkladov, ale ľudia s kritickým myslením už pochopili 

pointu. 

  

Záverom, my komunisti z budúcej CP-II.BR si myslíme, že by bolo vhodné, aby aj ľudia 

s kritickým myslením mali zoznam ľudí, ktorým chýba v mozgu hardvérové vybavenie 

kritického myslenia. 

Pretože Segregovaný vyvolený hamburger a koalícia zločincov zoznam ľudí bez 

kritického myslenia už dávno má a využíva ho pri každej príležitosti. 
  

Karol Ondriaš 

210126 

  

P.S. Prosil by som antikomunistov bez kritického myslenia, aby svojimi príspevkami potvrdili 

pravdivosť môjho blogu, za čo im vopred ďakujem. 
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My komunisti gratulujeme Komunistickej strane Číny za 

ekonomický a humánny zázrak v Číne v roku 2020! 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2021/01/18/my-komunisti-gratulujeme-komunistickej-strane-ciny-

za-ekonomicky-a-humanny-zazrak-v-cine-v-roku-2020/ 
18. januára 2021 07:32, Prečítané 1 517x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Národný štatistický úrad Číny 18.1.2021 oznámil, že čínska ekonomika vzrástla v roku 2020 

medziročne o 2,3 %, pričom hlavné ekonomické ciele sú lepšie, ako sa predpokladalo. 

Očakáva sa, že čínska ekonomika bude jedinou významnou ekonomikou na svete, ktorá v 

roku 2020 dosiahne pozitívny rast (pre porovnanie, ekonomika Nemecka v roku 2020 klesla 

medziročne o 5%). 

Rast hrubej domácej produkcie (HDP) Číny vo štvrtom štvrťroku bol medziročne 6,5 %, čo je 

nárast zo 4,9 % v treťom štvrťroku. Priemyselná produkcia sa v roku 2020 medziročne zvýšila 

o 2,8 % a v decembri o 7,3 percenta. 

Som zvedavý, ako budú komentovať tento komunistický zázrak naše antikomunistické 

informačné fekálne jamy (TA3 …) ? Bude to štandardne, ako to robili doteraz, že „ekonomika 

Číny v roku 2020 prudko spomalila a je najhoršia za posledných 30 rokov“, alebo prestanú už 

konečne robiť zo seba dementov? 

  

Pozitívny ekonomický výsledok HDP komunistickej Číne a predpokladané negatívny 

výsledok HDP v „najdemokratickejších“ krajinách sveta prakticky znamená, že 

„najdemokratickejšie“ krajiny sveta, t.j. Segregovaný vyvolený hamburger, budú mať menej 

prostriedkov na bombardovanie cudzích území, na financovanie vojenských a „mierových“ 

základní po celom svete, na uvaľovanie a vymáhanie sankcií, na terorizovanie každého, koho 

ich v slabej chvíľke napadne. 

A hlavne nebudú mať už takú zvrátenú istotu, že ľahko vyhrajú III. Svetovú vojnu. 

  

Naproti tomu komunistická Čína bude mať prostriedkov aby splnila ciele 14. Päťročného 

plánu 2021-2025. Aké sú to ciele? To je know-how nás komunistov. 

  

Dňa 13.1.2021 v komunistickej Číne zomrel jeden pacient na Covid-19. Bolo to prvé úmrtie 

za posledných 8 mesiacom v krajine, ktorá má 1,4 miliardy obyvateľov. 

Aj tento výsledok dokazuje komunistický zázrak riešenia pandémie a humanity v 

komunistickej Čine v porovnaní s našou super-slobodnou a super-demokratickou európskou a 

americkou civilizáciou. 

Tragédiou je že ideologická antikomunistická tuposť oficiálnych predstaviteľov 

euroatlantickej civilizácie zakázala sa vôbec spýtať-diskutovať-študovať, ako to komunisti v 

Čine dokázali. 

Pre porovnanie, 3474 obetí koronavírusu na Slovensku a 4635 obetí v Číne. 

Počet obetí na Slovensku prepočítané na obyvateľov Číny by bol  913 000, či je strašné, ale 

v takomto stave sme. 

Slovensko má na obyvateľa 167 krát viac obetí, ako komunistická Čína. 

Aj tento overiteľný dôkaz potvrdzuje, akí profesionálni demokratickí diletanti (oproti 

komunistom) nám vládnu po roku 1989. 
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Komunistická Čína v 13. päťročnici 2016-2020 si naplánovala, okrem iného, aj odstrániť 

extrémnu chudobu posledných 55 miliónov Číňanov. Táto úloha bola aj napriek pandémii 

splnená. 

My komunisti za tento vysoko humánny výkon komunistom v Čine gratulujeme a veríme, že 

aj ďalej budú významne prispievať k rozvoju novej humánnej civilizácii. 

  

Len poznamenávam, že slovenskí antikomunistickí mentálni vykadenci nedokázali na 

Slovensku za 30 rokov zabezpečiť, aby Rómovia nežili ako ľudský odpad. 

V podstate, po prevrate roku 1989 sa antikomunistickí mentálni vykadenci chválili, že len 

hlúpi komunisti za socializmu plánovali a že po roku 1989 to trh všetko vyrieši. 

  

Ešte raz gratulujeme komunistom v Číne! 

Nech žije Komunistická strana Číny! 

  

Karol Ondriaš, 

210118 
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Čínsky komunistický zázrak v riešení pandémie Covid-19 verzus 

úpadok kapitalistickej civilizácie 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/12/13/cinsky-komunisticky-zazrak-v-rieseni-pandemie-covid-

19-verzus-upadok-kapitalistickej-civilizacie/ 
13. decembra 2020 14:18, Prečítané 1 983x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Úvodom my komunisti blahoželáme Komunistickej strane Číny za majstrovské zvládnutie 

pandémie koronavírusu v krajine, ktorá má 1,42 miliardy obyvateľov. Gratulujeme jej, že 

v súboji so systémom kapitalistického kanibalizmu ukázala úžasné prednosti vedeckého 

systému riadenia spoločnosti Komunistickou stranou, kde je na prvom mieste dôstojný život 

človeka a nie ekonomický zisk v súboji jednotlivcov. 

My komunisti sme presvedčení, že tento výsledok predurčuje, že Komunistická Čína aj 

v budúcnosti bravúrne vyrieši akúkoľvek „pohromu“ našej civilizácie v Číne, pričom 

kapitalizmus sa bude opäť len oháňať demokraciou a fiktívnymi ľudskými právami, aby 

zakryl svoju diletantskú neschopnosť. 

  

Komunistická Čína vyriešila pandémiu za dva mesiace od polovice januára do polovice marca 

2020. 

Celkový počet nakazených do 12.12.2020 je 86 701. Počet nakazených od polovici marca až 

doteraz (12.12.2020) stúpal 5-30 ľudí denne, z čoho bola väčšina prípadov importovaná 

(odchytení na letisku a uzatvorení do povinnej 14 dennej karantény). Počet úmrtí 0-3 denne, 

väčšinou nula. Od apríla 2020 ekonomika funguje na plné obrátky. Predpokladá sa, že 

Komunistická Čína, ako jediná veľká krajina, bude mať pozitívny ekonomický rast v roku 

2020. 

  

Naproti tomu v USA (12.12.2020) počet nakazených 15,8 milióna, posledný týždeň zhruba 

200000 novo-nakazených denne. Počet hospitalizovaných 106000. Počet obetí 295 000 (v 

prepočítaní na počet obyvateľov Číny je to 1,26 milióna obetí).V tomto týždni v USA zomiera 

zhruba 2000-3000 ľudí denne. Ďalšie porovnanie Komunistickej Číny a USA v prípade 

riešenia pandémie Covid-19 je v prílohe 1. 

  

To, že ekonomika a celkový život v Komunistickej Číne už viac ako pol roka funguje na plné 

obrátky prispelo aj k odstráneniu extrémnej chudoby a k pozitívnym ekonomickým 

výsledkom, ku ktorým jej my komunisti gratulujeme (pár príkladov v prílohe 2). 

  

V prípade vyriešenia pandémie je Komunistická Čína 200-800-krát úspešnejšia ako USA, čo 

jednoznačne dokazuje superioritu socialistického systému oproti kapitalistickému v riešení 

kritických situácii. 

  

K tomuto porovnaniu je potrebné pridať dôležité nasledovné skutočnosti, ktoré potvrdzujú 

mediálnu totalitu, ako súčasť úpadku kapitalistickej spoločnosti. 

  

Po prvé: Vyššie uvedené fakty o komunistickom zázraku a porovnanie s kapitalistickými 

krajinami sa v dennodenných „vedeckých“ diskusiách v antikomunistických totalitných 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/12/13/cinsky-komunisticky-zazrak-v-rieseni-pandemie-covid-19-verzus-upadok-kapitalistickej-civilizacie/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/12/13/cinsky-komunisticky-zazrak-v-rieseni-pandemie-covid-19-verzus-upadok-kapitalistickej-civilizacie/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

67 
 

masmédiách (CNN, BBC, DW, Euronews, TRT-World… RTVS, TA3, Markíza, Joj…) nikto 

neopovážil prezentovať a už vôbec diskutovať. 

  

Druhý a najzávažnejší fakt je, že kapitalistický totalitný informačný systém absolútne zakázal 

diskutovať otázky: 

– Ako je možné, že Komunistická strana Číny, ktorá riadi v závažných otázkach celú 

spoločnosť, dokázala odstrániť pandémiu koronavírusu za 2 mesiace a bohaté kapitalistické 

krajiny, ktoré dávajú oveľa viac peňazí na zdravotníctvo a majú veľký know-how  to doteraz 

nedokázali? 

– Aký je výber odborníkov v komunistickej Číne do dôležitých funkcií v porovnaní 

s kapitalistickým šialenstvom „slobodných demokratických“ volieb? 

– Aké sú medziľudské vzťahy, vzťah občanov ku spoločnosti a ku vedúcim politickým 

a ekonomickým predstaviteľom v Číne a v kapitalistických krajinách? A prečo tieto 

civilizáciu sú rozdielne? 

  

Záverom, my komunisti vieme odpovede na tieto otázky, ale prečo by sme rozdávali naše 

„know-how“ kapitalistom, ktorí nás pokladajú za zločincov a každý socialistický systém za 

zločinný porovnateľný s fašizmom. 

My komunisti veríme, že pokiaľ sa vo svete nič radikálne nezmení, pokiaľ Európa neprejde 

na politicko-ekonomický systém „socializmus s európskymi charakteristikami“, tak úspechy 

Komunistickej Číny budú aj ďalej pokračovať podobne ako diletantstvo kapitalistických 

krajín, a že za pár desiatok rokov Komunistická Čína skúpi EU a USA za cenu šrotu. 

  

Česť práci! 

  

Karol Ondriaš, 

CP-II.BR 

201212 
  

Príloha 1: 
  

USA  (12.12.2020) nakazených 15,8 milióna, posledný týždeň zhruba 200000 novo-

nakazených denne. 

Počet hospitalizovaných 106000. 

Počet obetí 295 000 (v prepočítaní na počet obyvateľov Číny je to 1,26 milióna obetí).V 

tomto týždni v USA zomiera zhruba 2000-3000 ľudí denne. 

  

Komunistická Čína  (12.12.2020) nakazených 86 701; posledné mesiace zhruba 0-20 denne, 

väčšina importovaných. 

Počet infikovaných (hospitalizovaných ?) 293. Podobný počet je už niekoľko mesiacov. 

Počet obetí 4634. Posledné mesiace je to zhruba 0 obetí denne. 

  

Koľkonásobne vyhráva Komunistická Čína nad USA v prepočte na milión obyvateľov: 

V počte nakazených: 776-krát. 

V počte obetí: 271-krát. 

Pretože Čína už pandémiu vyriešila a USA ešte nie, tieto čísla budú stále stúpať. 
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Príloha 2. 
  

Napríklad: 

– Čína urobila pokrok vo vývoji kvantového počítača, ktorý používa 76 fotónov ako “qubits“ 

a je 10 miliárd rýchlejší ako 53-“qubit“ počítač vyvinutý firmou Google. 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202012/05/WS5fcac383a31024ad0ba99e88.html 

– Číne spustila prevádzku HL-2M Tokamak, čínske „umelé slnko“ novej generácie, ktorý 

dosiahol prvý plazmový výboj 4.12.2020. (Pravdepodobne výskumný) Tokamak je navrhnutý 

na výrobu čistej energie prostredníctvom riadenej jadrovej fúzie s použitím paliva vodíka a 

plynného deutéria, t.j. reakcie, ktorá prebieha na slnku. 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202012/04/WS5fc9fdefa31024ad0ba99e16.html 

– Vesmírna mesačná misia Chang’e5 , ktorá odobrala 2 kg mesačnej horniny sa pripravuje 

priniesť ich na Zem. 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202012/12/WS5fd44000a31024ad0ba9b6de.html 

– Priame zahraničné investície v Číne medzi januárom a septembrom 2020 medziročne 

vzrástli o 5,2 percenta na 718,81 miliárd juanov (107,2 miliárd dolárov). V dolárovom 

vyjadrení sa zvýšili o 2,5 percenta na 103,26 miliárd dolárov. 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202010/17/WS5f8a34e0a31024ad0ba7f40c.html 

– Odstránenie extrémnej chudoby v Číne. 

http://govt.chinadaily.com.cn/s/202010/21/WS5f8fa879498eaba5051bbfd1/graphic-chinas-

poverty-alleviation-efforts-in-numbers.html 
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Je kniha ”Socializmus realita namiesto mýtov” určená ozaj len 

pre idiotov? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/11/08/je-kniha-socializmus-realita-namiesto-mytov-urcena-

ozaj-len-pre-idiotov/ 
8. novembra 2020 02:49, Prečítané 2 820x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Ihneď po prezretí knižky Socializmus realita namiesto mýtov (1) mi bolo jasné, že účelová, a 

asi aj dobre zaplatená publikácia má potvrdiť úpadok spoločnosti a ubezpečiť Segregovaného 

Vyvoleného Hamburgera (2), že myšlienky socializmu, marxizmu a komunistických strán na 

Slovesnku sú stale ničené. Má vychovať čo najviac antikomunistických bojovnikov, ktorí 

budú ochotní položiť aj život za záujmy Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. 

Zo zavádzajúcich informácií, utajovaní dôležitých faktov a z toho vyplývajúcich klamstiev je 

jasne, že publikácia nemôže osloviť vzdelaných a rozhľadených ľudí, ale len slovenských 

morálnych uchilákov a Motrokov fungujúcim len v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať 

a súložiť. 

V skratke v publikácií sú zavádzajúce informácie vybranej skupiny morálnych uchylákov pre 

masu plebsových uchylákov. Za socializmu by som si nikdy nepomyslel, že v rámci úpadku 

spoločnosti, niektorí občania Slovenska vyprodukujú až taký morálne-mentálny hnoj. 

  

Aspoň pár príkladov, ako v knižke porovnávali socializmus ku nášmu kapitalizmu: 

  

1.) Typickým príkladom pre idiotov je porovnať “Čo sa dalo kúpiť z priemerného platu 

za komunistov a dnes” a aplikovať to na kvalitu života. 
Takéto údaje sú informatívne pre históriu, ale nie pre porovnanie kvality života počas 

socializmu a kapitalizmu. Autori si neuvedomia, že veda, technika, produktivita práce, 

robotizácia, atď… idú dopredu a mzda je výsledkom mnohých parametrov. 

  

Prečo autori neporovnali: “Čo sa dalo kúpiť z priemerného platu na Slovensku za socializmu 

v roku 1967 v porovnaní počas kapitalizmu v roku 1937?” 

  

Prečo autori neporovnali: “Čo sa dalo kúpiť z priemerného platu na Slovensku za socializmu 

v roku 1980 v porovnaní počas socializmu v roku 1950?” 

  

Prečo autori neporovnali: “Aký bol priemerný dôchodok všetkých dôchodcov Slovenska na 

Slovensku za socializmu v roku 1967 v porovnaní počas kapitalizmu v roku 1937?” 

  

Mohol by som uviesť veľa podobných príkladov, ktoré autori knižiek nebudú spracovávať 

lebo to sú skutočné výsledky socializmu a samozrejme sú absolutne nevhodné pre výrobu 

idiotov. 

  

  

 

2.) Publikácia, podobne ako už desiatky predtým, dokumentuje “Obete komunistického 

režimu”: 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/11/08/je-kniha-socializmus-realita-namiesto-mytov-urcena-ozaj-len-pre-idiotov/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/11/08/je-kniha-socializmus-realita-namiesto-mytov-urcena-ozaj-len-pre-idiotov/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Účelom publikácie je vyrobiť maximálny počet antikomunistov, propagovať nenávisť proti 

socializmu a komunistom (čo je trestné v EU) a ubezpečiť ich, že sú na správnej strane 

barikády. Táto kapitola (ako aj ostatné) sa vyznačuje významnou morálnou genetickou 

tuposťou, pretože sa tam neporovnávaju obete kapitalizmu po roku 1989. Keby som tieto 

obete ja popísal, tak by kniha mala aspoň 1 tonu a nevmestila by sa do žiadnej knižnice. 

K obetiam komunistického režimu som sa už vyjadril niekoľko krát, nebudem to opakovať 

(3). 

  

Stručne, vláda komunistov počas socializmu 1948-1989 bol komunistický zázrak v doržiavaní 

ľudských práv v porovnaní s kapitalizmom po prevrate 1989. 

  

Počas komunistického zázraku za 40 rokov počet oyvateľov Slovenska stúpol o 1,8 milióna. 

Po prevrate 1989 počet obyvateľov prestal stúpať, čo je najväčší zločin kapitalizmu, a 

primerná slovenka má menej detí ako 2,1, čo je minimum na za chovanie populácie. To 

znamená, že v súčasnosti vymierame, čo je veľký zločin kapitalizmu. 

  

3.) Ekonomika. 
V publíkácii sa asi nehovorí ako demokratické krajiny, aby zničili socializmus, uvalil 

embargo na technológie, know how… (píšem asi, lebo publikáciu som nečítal, ale prebehol za 

5 nunút). 

Asi sa tam nepíše o komunistickom zázraku výstavby Slovenska: 

Počas komunistického zázraku od roku 1948 do 1989 stúpol počet obyvateľov Slovenska 

o 1,831 mil. t.j. 44,6 tisíc ročne. Komunisti počas 41 rokov zabezpečili, že každý rok museli, 

obrazne povedané, postaviť mesto, ktoré malo 44,6 tisíc ľudí, t. j. ~10 000 rodín so všetkým 

vybavením, ako potraviny, byty, šaty, školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie, zamestnanie, 

dôchodky, dôstojný život, atď… Takto počas komunistického ekonomického zázraku, 

obrazne povedané, postavili 41 mies. (4). 

  

4.) Záver 
  

Myslíme si, že je dostatočne veľa dôkazov, že Čínska komunistická strana už vybudovala 

a ďalej buduje novú humánne progresívnu civilizáciu, ktorá je diametrálne odlišná od 

profesionálne degeneračnej civilizácie kapitalistického kanibalizmu, ktorá nás vedie ku 

samozničeniu (dôkazy budú opäť v dnešných správach). 

Pblikácioa ”Socializmus realita namiesto mýtov” a stovky podobných nezmenia nič na fakte, 

že v roku 2020 ekonomika komunistickej Číny predstihla ekonomiku USA (7). 

V súčasnosti najvyspelejšie kapitalistické krajiny stále neúspešne bojujú s pandémiou Covidu-

19, pričom komunistická Čína vyriešila pandémiu už pred pol rokom a jej ekonomika ide na 

plné obrátky. Včera (7.11.2020) komunistická Čína vyslala na obežnú dráhu satelit, ktorý 

bude testovať komunikáciu 6G. 

Nás tešia úspechy Komunistickej strany Číny, kde 20% obyvateľov planéty a 90 miliónov 

komunistov úspešne buduje novú humánne progresívnu civilizáciu, na ktorú už teraz 

kapitalizmus nemá šancu. Gratulujeme jej a držíme palce! 

  

My vzdelaní a zodpovední občania budúcej CP-II.BR s radosťou vítame už 30-ročnú 

mentálnu kvalitu kapitalistických vodcov na Slovensku, ktorí aj publikáciou ”Socializmus 

realita namiesto mýtov” ďalej vychovávajú slovenského Motroka fungujúceho len v rozsahu 

zvieracích inštinktov. Vieme, že takto vychovaní Mtroci nebudú schopní konkurovať 

komunistickému zázraku novej humánnej mierumilovnej civilizácie v Číne. A o to nám v CP-

II.BR ide. 



 
 

71 
 

  

Skoro som zabudol preambulu: 
  

Absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera (< 1% populácie) a jeho tvrdého 

jadra profesionálnej koalície zločincov je založená len a len na neobmedzenom súkromnom 

vlastníctve a kapitálu. Preto majú len jedného smrteľného nepriateľa. Sú to komunistické 

strany, ktoré majú v programe znárodnenie majetku Segregovaného Vyvoleného hamburgera, 

alebo jeho radikálne obmedzenie (ako napríklad budúca CP-II.BR). Preto Segregovaný 

Vyvolený hamburger pomocou masmédií vyrába mentálnych Vykadencov, ktorí majú 

nenávidieť socializmus, komunistické strany a komunistov, a budú v mene „humanity“ 

chrániť záujmy Segregovaného Vyvoleného hamburgera aj s nasadením života. Na Slovensku 

je to takto už 30 rokov. Skrátka, mentálni vykadenci sú jedným z hlavných pilierov na ktorých 

stojí a padá moc  Segregovaného Vyvoleného hamburgera. 

  

Nesmiem zabudnúť pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 
  

1.) Pravda: Socializmus na Slovensku bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2.) Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite upadla a mnohých parametroch zdegenerovala 

(ako o tom denne hovoria v správach), čo vedie k jej samozničeniu. 

3.) Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

genetickú odchylku v mozgu, ktorú Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

4.) Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým 

sa ja budem mať lepšie. Tento zákon sa uplatňuje v plnej nahote počas pandémie 

kononavírusu a v súboji USA-Čína alebo USA=Rusko. 

5.) Pravda: Naproti tomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš 

mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  

Karol Ondriaš 

201108 

  

  

Prílohy: 
  

1.) 

Publikácia: Socializmus realita namiesto mýtov”; editori Peter Bonda a Peter Zajac; 

Publikácia vznikla v rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov 

o socializme a sociálnom štáte vďaka finančnej podpore John Templeton Foundation. 

https://buraniemytov.sk/wp-content/uploads/Socializmus%20-

%20realita%20namiesto%20m%C3%BDtov.pdf 

  

2.) 

Absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera (< 1% populácie) a jeho tvrdého 

jadra profesionálnej koalície zločincov je založená len a len na neobmedzenom súkromnom 

vlastníctve a kapitálu. Preto majú len jedného smrteľného nepriateľa. Sú to komunistické 

strany, ktoré majú v programe socializmus a znárodnenie majetku Segregovaného 

Vyvoleného hamburgera, alebo jeho radikálne obmedzenie (ako napríklad budúca CP-II.BR). 

Preto Segregovaný Vyvolený hamburger aj pomocou mimovládok vyrába mentálnych 

Vykadencov, ktorí majú nenávidieť socializmus, komunistické strany a komunistov. 

  

https://buraniemytov.sk/wp-content/uploads/Socializmus%20-%20realita%20namiesto%20m%C3%BDtov.pdf
https://buraniemytov.sk/wp-content/uploads/Socializmus%20-%20realita%20namiesto%20m%C3%BDtov.pdf
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3.) 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/10/25/navrh-antikomunistickeho-zakona-a-

euroatlanticka-hitleriada/ 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-

moralny-skrutenizmus/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/20/450-tisic-politickych-vaznov-je-moralny-

kretenizmus-a-vychova-k-menejcennej-rase-na-slovensku-po-roku-1989-povinna/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-

usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/08/10/koalicia-zlocincov-verzus-putin/ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/ 

  

4.) 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-

slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/ 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/02/11/zlocinny-podiel-cirkvi-na-destrukcii-

slovenskej-rodiny/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/10/25/navrh-antikomunistickeho-zakona-a-euroatlanticka-hitleriada/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/10/25/navrh-antikomunistickeho-zakona-a-euroatlanticka-hitleriada/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-moralny-skrutenizmus/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-moralny-skrutenizmus/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/20/450-tisic-politickych-vaznov-je-moralny-kretenizmus-a-vychova-k-menejcennej-rase-na-slovensku-po-roku-1989-povinna/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/20/450-tisic-politickych-vaznov-je-moralny-kretenizmus-a-vychova-k-menejcennej-rase-na-slovensku-po-roku-1989-povinna/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/08/10/koalicia-zlocincov-verzus-putin/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/02/11/zlocinny-podiel-cirkvi-na-destrukcii-slovenskej-rodiny/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/02/11/zlocinny-podiel-cirkvi-na-destrukcii-slovenskej-rodiny/
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Návrh antikomunistického zákona a Euroatlantická Hitleriáda? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/10/25/navrh-antikomunistickeho-zakona-a-euroatlanticka-

hitleriada/ 
25. októbra 2020 04:15, Prečítané 2 705x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Do NR SR bol predložený ďalší návrh antikomunistického zákona. Text návrhu zákona je v 

prílohe 8. 

  

Aké sú ciele návrhu antikomunistického zákona? 

Ako to vidíme my vzdelaní občania budúcej CP-II.BR? 

Myslíme si, že návrh zákona je nevyhnutným produktom Euroatlantickej Hitleriády. 

  

Hitleriáda: 
  

Na začiatku kariéry, aj Hitler musel svoje “pravdy” podložiť aspoň vymyslenými faktami. 

Neskoršie, keď už správne spracované masy vedeli o jeho neomylnosti, to nebolo potrebné. 

Nikoho z davu jeho nasledovateľov ani nenapadlo rozmýšľať, či existujú dôkazy jeho tvrdení, 

dokonca úplne zabudli, že existuje niečo, ako dôkaz. Takýto stav spoločnosti my voláme 

Hitleriáda. 

  

Nikdy by sme si nemysleli, že v 21. storočí, v dobe informačných technológií, bude možné, 

podobne ako za Hitlera, vytvoriť Euroatlantickú Hitleriádu. A že členovia Hitleriádu obsadia 

najvyššie ústavnoprávne a mocenské štruktúry štátov v EÚ v tak vysokom počte. 

  

Dôkazy Hitleriády – aspoň pár príkladov: 
Dňa 17.9.2020 poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali uznesenie o situácii v Bielorusku, 

v ktorom neuznávajú výsledky bieloruských  prezidentských volieb z 9. Augusta, pričom sa 

uzniesli bez akýchkoľvek dôkazov o podvodoch vo voľbách, dokonca si ich už ani nemuseli 

vymyslieť, ako to bolo bežnou praxou ešte donedávna. 

Za hlasovalo 574 poslancov, 37 bolo proti a 82 sa zdržalo hlasovania. 

Z toho vyplýva, že až 82% poslancov EP je členom Euroatlantickej Hitleriády. 
  

Podobne, aj politici uvaľujú na Bielorusko sankcie z celého sveta, pretože Lukašenko 

zmanipuloval voľby, pričom žiadny dôkaz o tom nemajú – dokonca si ho už ani nemuseli 

vymyslieť (ako to bolo bežnou praxou ešte donedávna). Cichanovskú uznávajú za prezidentku 

Bieloruska, pričom žiadny dôkaz o jej zvolení nemajú – dokonca si ich ani nemuseli 

vymyslieť. Na Rusko uvaľujú sankcie, pretože otrávili Navaľneho, pričom žiadny dôkaz 

nemajú – dokonca si ich ani nemuseli vymyslieť. 

Z toho vyplýva, že väčšina európskych politikov je členom Euroatlantickej Hitleriády. 
  

Predpokladám, že v dobe Hitleriády môžeme očakávať mnohé zaručené správy, ako 

napríklad: 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/10/25/navrh-antikomunistickeho-zakona-a-euroatlanticka-hitleriada/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/10/25/navrh-antikomunistickeho-zakona-a-euroatlanticka-hitleriada/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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„Vo výsostných severských vodách Nórska, vojensky vycvičené Putinove ľadové medvede 

napadli čln s dovolenkármi, ktorí sa prevrátil a dvaja nórski dovolenkári sa utopili. Dodatočne 

sa zistilo, že utopení Nóri boli aktivisti, ktorí odhaľovali korupciu vo vláde Putina, 

nedodržiavanie ľudských práv v Rusku, likvidáciu politických oponentov….“ 

  
Len pripomínam, že k hlavnej ideovej náplni Hitleriády patrí aj antikomunizmus, 

antisocializmus a antimarxizmus. 

  

Aké sú ciele návrhu antikomunistického zákona? 

  

A.) Hlavným cieľom je aby Segregovaný Vyvolený Hamburger zničil smrteľného 

protivníka – socializmus, marxizmus a ideológiu komunistických strán raz a navždy. 

  
Návrh zákona je súčasťou vyostreného súboja Segregovaného Vyvoleného Hamburgera (< 

1% populácie) proti pravde, humanite, dodržiavaní ľudských práv a proti novej humánnej 

socialistickej civilizácii, ktorá sa v súčasnosti úspešne buduje v komunistickej Číne. 

V súčasnosti Segregovaný Vyvolený Hamburger vlastní väčšinu majetku sveta, bombarduje 

a terorizuje všetko, čo si zmyslí, vyvoláva vojny na objednávku, produkujú viac CO2 ako 

polovina ľudstva, vyrába Havloidov a Motrokov…(1). A takto to má trvať tisíc rokov. Má len 

jedného nepriateľa – marxizmus, socializmus a komunistické strany, ktoré im chcú zobrať ich 

majetok a tým aj moc. A preto Slovensko, ako ich protektorát musí aj zákonmi dokazovať 

lojalitu ku Segregovanému Vyvolenému Hamburgeru. 

  

Minister zahraničia USA Pompeo viackrát zdôraznil, že USA majú len jedného nepriateľa a to 

je Komunistická strana Číny, t.j. ideológia socializmu. 

  

B.) Cieľom návrhu zákona je aj ubezpečenie Segregovaného Vyvoleného Hamburgera, 

že občania Slovenska s hrdosťou prijímanú svoje postavenie ako „tolerovanú 

menejcennú rasu“. 

  
Postoj Západnej Európy ku Vychodoeurópanov posledných 1000 rokov bol postojom 

„nadradenej rasy“ ku „menejcennej rase“ (2, 3). Samozrejme, okrem rokov socializmu, keď sa 

Východoeurópania zbavili mentálnej, ekonomickej a politickej závislosti od Západnej Európy 

a ukázali svoju životaschopnosť. 

Návrh antikomunistického zákona má zabezpečiť, že sa už nikdy nesmie opakovať, aby 

Východoeurópanom stúplo sebavedomie a začali rozmýšľať, že asi nie sú menejcenná rasa 

ako im to Západoeurópania denne pripomínajú. 

  

Preto návrh zákona, ma dlhodobo zabezpečiť „svätú pravdu“, že keď si Východoeurópania 

vládli sami, tak nedodržiavali ľudské práva, zaviedli cenzúru, terorizovali vlastných občanov, 

väznili ich bezdôvodne, mnohých zabili bezdôvodne, atď… Že nevedeli riadiť ekonomiku, 

školstvo, vedu, priemysel, poľnohospodárstvo… Že Východoeurópania môžu byť radi, že ich 

Západoeurópania zobrali pod svoje krídelka, kde im pridelili štatút „tolerovanej menejcennej 

rasy“. Takto nás už 30 rokov vnímajú Rakúšania, Nemci, Francúzi, Angličania, 

Američania…, ale popritom nás hladkajú po hlavičke, ubezpečujúc nás, ako nám chcú 

pomôcť a pomáhajú, za čo im máme byť vďační. 

V súčasnosti nás pripravujú, aby sme za nich bojovali v rámci 6. Križiackej výpravy do Ruska 

a Komunistickej Číny. 
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C.) Cieľom zákona je aj odstrániť všetky informácie o komunistickom zázraku novej 

humánnej civilizácie, ktorý sa prakticky uviedol do života počas  socializmu vo 

Východnej Európe (4,5,6). 

  
Nikto vo svete sa nesmie dozvedieť, že socializmus dokázal odstrániť všetky zločiny proti 

ľudskosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kapitalistickej spoločnosti. 

Napríklad socializmus odstránil narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, 

vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, 

exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo…. 

  

Zákon má zabezpečiť, aby sa už nikdy na území Slovenska v budúcnosti nestal opäť 

komunistický zázrak – socializmus: 

Za tisícročnú históriu na území Slovenska sa stalo len raz, a to počas komunistického 

zázraku 1948-1989, 
– že občania na území Slovenska boli sebestační v potravinách 

– že všetka pôda na Slovensku patrila občanom Slovenska 

– že všetky banky na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– že všetky poisťovne na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– že všetky priemyselné podniky na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– že všetky médiá na Slovensku patrili všetkým občanom Slovenska 

– že všetky kultúrne, rekreačné, vzdelávacie, atď… inštitúcie a zariadenia patrili všetkým 

občanom Slovenska 

– že muži, aby vychovali rodinu, nemuseli chodiť slúžiť na “panské“ doma alebo v zahraničí. 

– že občania Slovenska mali fyzickú a psychickú bezpečnosť. 

– že všestranný rozvoj na území Slovenska počas komunistického zázraku bol najvyšší za 

posledných 10 000 rokov. 

  

Preto predstavitelia kapitalistickej „nadradenej rasy“ komunistický zázrak brali ako 

nebezpečnú ideológiu.   
Aj navrhnutým antikomunistickým zákonom chcú zabezpečiť, že sa už nikdy nesmie stať: 

– že občania na území Slovenska budú sebestační v potravinách 

– že všetka pôda na Slovensku bude patriť občanom Slovenska 

– že všetky banky na Slovensku budú patriť všetkým občanom Slovenska 

– že všetky poisťovne na Slovensku budú patriť všetkým občanom Slovenska 

– že všetky priemyselné podniky na Slovensku budú patriť všetkým občanom Slovenska 

– že všetky médiá na Slovensku budú patriť všetkým občanom Slovenska 

– že všetky kultúrne, rekreačné vzdelávacie…  zariadenia budú patriť všetkým občanom 

Slovenska 

-že atď… 

  

D.) Cieľom zákona je aj potvrdiť vysoký morálny a mentálny úpadok niektorých 

poslancov NR SR a ubezpečiť Segregovaného Vyvoleného Hamburgera o Slovenskej 

servilnosti, že výroba slovenských Motrokov prebehla úspešne. 

  
Poslanci vlastne vyjadria názor, že: 

– kapitalistická spoločnosť s nezamestnanosťou je lepšia, ako socialistická plná 

zamestnanosť, 

– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc bezdomovcov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez bezdomovcov, 
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– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc narkomanov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez narkomanov, 

– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc vyberačov odpadkov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez vyberačov odpadkov, 

– kapitalistická spoločnosť s vraždami na objednávku je lepšia, ako socialistická spoločnosť 

bez vrážd na objednávku, 

– kapitalistická spoločnosť s tisíckami mladými ľuďmi bez budúcnosti je lepšia, ako 

socialistická spoločnosť, kde mladí ľudia si vyberali zamestnanie, 

– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc exekútorov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez exekútorov, 

– kapitalistická spoločnosť, kde sa tisícky ľudí musia živiť krádežami je lepšia, ako 

socialistická spoločnosť bez krádeží, 

– kapitalistická spoločnosť, kde sa ľudia zabíjajú pre banalitu, ako socialistická spoločnosť 

bez vzájomného zabíjania, 

– kapitalistická spoločnosť, kde státisíce ľudí sa musia živiť v zahraničí, ako menejcenná rasa, 

je lepšia, ako socialistická spoločnosť, kde mali zamestnanie doma pri rodine, 

– kapitalistická spoločnosť, kde väčšina ľudí sú Motroci na vlastnom území je lepšia, ako 

socialistická spoločnosť, kde im všetko patrilo… 

  

Verím, že poslanci NR SR v diskusii uvedú ešte viac príkladov. 

  

E.) Predkladatelia zákona majú ďalší prozaický dôvod predložiť antikomunistický 

zákon: 
  

– predložený zákon má nielen že zakryť fakt, že kapitalizmus produkuje inherentne úpadkovú 

spoločnosť, ale aj, že koncentrácia ľudí – morálnych a mentálnych úchylákov sa 

v mocenských štruktúrach stále zvyšuje. Na druhej strane zvyšujúca sa koncentrácia 

morálnych a mentálnych úchylákov je v súlade s produkciou ľudí, ktorí ich volia. Podobne to 

bolo počas 350 rokov pálenia bosoriek, počas 30 ročnej vojne alebo pred 1. A 2. Svetovou 

vojnou. 

  

– predložený zákon má nielen zakryť overiteľné fakty o komunistického zázraku v rozvoji 

Slovenska a dodržiavaní ľudských práv počas 40 rokov socializmu (1948-1989), ale hlavne 

má zakryť neschopnosť a diletantstvo kapitalistických vlád oproti komunistickým vládam za 

socializmu. 

  

Záver: 
Návrh antikomunistického zákona nezmení nič na fakte, že v roku 2020 ekonomika 

komunistickej Číny predstihla ekonomiku USA (7). 

V súčasnosti najvyspelejšie kapitalistické krajiny stále neúspešne bojujú s pandémiou Covidu-

19, pričom komunistická Čína vyriešila pandémiu už pred pol rokom a jej ekonomika ide na 

plné obrátky. Aj to je dôvod k ešte zúrivejšej antikomunistickej kampani Segregovaného 

Vyvoleného Hamburgera. 

  

Nás tešia úspechy Komunistickej strany Číny, kde 20% obyvateľov planéty a 90 miliónov 

komunistov úspešne buduje novú humánne progresívnu civilizáciu, na ktorú už teraz 

kapitalizmus nemá šancu. Gratulujeme jej a držíme palce! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

akademik Učenej spoločnosti Slovenska; 201025 
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NÁRODNÁ  RADA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY 
VIII. volebné obdobie 

Návrh 

ZÁKON 
z … 2020, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o 

nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony 
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: 

Čl. I 
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti 

komunistického systému sa mení a dopĺňa takto: 

1.Preambula znie: 

„Národná rada Slovenskej republiky, vedená snahou vyjadriť mimoriadnu úctu obetiam 

komunistického režimu, priznať im významný podiel na obnove slobody a demokracie, uložiť 

do pamäti národa utrpenie a obete tisícov občanov, zamedziť, aby nikdy nedošlo k pokusom o 

obnovu totalitných systémov v akejkoľvek podobe, a uvedomujúc si povinnosť vyrovnať sa s 

komunistickým totalitným režimom, sa uzniesla na tomto zákone:“. 

2.§ 1 znie: 

„§ 1 

(1)Režim založený na komunistickej ideológii, ktorý rozhodoval o riadení štátu a osudoch 

občanov v bývalom Československu od 25. februára 1948 do 17. 

novembra 1989, bol nemorálny, protiprávny, odsúdeniahodný a smeroval k potlačeniu 

základných práv a slobôd. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/08/10/koalicia-zlocincov-verzus-putin/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/02/20/strati-menejcenna-slovanska-rasa-ukrajinu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/02/20/strati-menejcenna-slovanska-rasa-ukrajinu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
https://nationalinterest.org/feature/china-now-world%E2%80%99s-largest-economy-we-shouldn%E2%80%99t-be-shocked-170719
https://nationalinterest.org/feature/china-now-world%E2%80%99s-largest-economy-we-shouldn%E2%80%99t-be-shocked-170719
https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=482414
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(2)Komunistická strana Československa a jej odnož Komunistická strana Slovenska boli 

zločinnými a odsúdeniahodnými organizáciami, ktorých činnosť smerovala k potláčaniu 

ľudských práv a slobôd a demokratického systému. Komunistická strana Československa a 

Komunistická strana Slovenska sú zodpovedné za spôsob vlády v našej krajine v rokoch 1948 

až 1989, a to najmä za cieľavedomé ničenie tradičných hodnôt európskej civilizácie, 

národných a náboženských práv, za úmyselné porušovanie ľudských práv a slobôd, za 

justičné zločiny vykonané v politických procesoch, za teror vykonávaný proti nositeľom 

iných názorov, než aké zodpovedali učeniu marxizmu-leninizmu, za devastáciu hospodárstva, 

za zničenie tradičných princípov vlastníckeho práva, za zneužívanie výchovy, vzdelávania, 

vedy a kultúry na politické a ideologické účely, ako aj za bezohľadné ničenie historických 

pamiatok, prírody a životného prostredia. 

(3)Komunistický režim a tí, ktorí ho aktívne presadzovali, 

a)upieral občanom možnosť slobodne vyjadriť politickú vôľu, nútil ich skrývať vlastné názory 

na dianie v štáte, nútil ich verejne vyhlasovať svoj súhlas aj s tým, čo považovali za klamstvo 

a zločin, a to prenasledovaním alebo hrozbou perzekúcie voči nim samotným, ich rodinám a 

blízkym, 

b)systematicky a trvalo porušoval ľudské práva a slobody, pričom obzvlášť závažným 

spôsobom utláčal niektoré skupiny občanov na základe ich politických názorov, 

náboženského presvedčenia a príslušnosti k určitej sociálnej skupine, 

c) porušoval základné princípy demokratického právneho štátu, medzinárodné zmluvy a aj 

svoje vlastné zákony, čím postavil vôľu a záujmy komunistickej strany a jej predstaviteľov 

nad zákony, 

d)používal k perzekúcii občanov všetky mocenské nástroje, a to najmä 

1.popravoval, vraždil a väznil občanov vo väzniciach a táboroch nútených prác, pri 

vyšetrovaní a v dobe väznenia používal brutálne metódy vrátane fyzického mučenia a 

psychického mučenia a vystavovania neľudským útrapám, 

2.zraňoval a usmrcoval občanov pri pokusoch o útek do cudziny, 

3.násilne zadržoval predstaviteľov, členov cirkví alebo náboženských spoločností v 

sústreďovacích táboroch alebo im inak obmedzil ich osobnú slobodu alebo majetkovú 

slobodu1), 

4.násilne vysťahoval občanov v akcii B podľa osobitného predpisu2), 

5.zabraňoval občanom v práve slobodne vycestovať do zahraničia a taktiež vrátiť sa späť do 

svojej vlasti, 

6.zneužíval občanov na výkon vojenskej služby v Pomocných technických práporoch na 

neobmedzenú dobu, 

7.zbavoval občanov svojvoľne majetku a porušoval ich vlastnícke práva, 

8.znemožňoval vybraným občanom výkon ich zamestnania, povolania alebo funkcie, ako aj 

dosiahnutie vyššieho vzdelania alebo odborného vzdelania, 

9.na dosiahnutie svojich cieľov neváhal páchať zločiny, umožňoval ich beztrestné páchanie a 

poskytoval neoprávnené výhody a ochranu tým, ktorí sa na zločinoch a perzekúciách 

podieľali, 

10.spojil sa s cudzou mocnosťou a od roku 1968 udržiaval uvedený stav pomocou 

okupačných vojsk cudzej mocnosti, 

11.dlhodobo prenasledoval občanov vedených na osobitných zoznamoch („čierne listiny“) 

spolu s ich rodinnými príslušníkmi. 

(4)Komunistická strana Československa, ako aj Komunistická strana Slovenska, nezabránila 

svojim členom a ich pomáhačom páchať zločiny, a to aj na ľudských právach a slobodách.“. 

Poznámky pod čiarou k odkazom 1) a 2) znejú: 

„1) Zákon č. 267/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych 

rehabilitáciách. 
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2) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových 

a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti 

mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona č. 146/2013 Z. z.“. 

3.Za § 7 sa vkladajú nové § 7a a 7b, ktoré znejú: 

„§ 7a 
Umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a 

symboly oslavujúce, propagujúce alebo obhajujúce režim založený na komunistickej ideológii 

alebo jeho predstaviteľov sa zakazuje. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 

predstaviteľov režimu, ktorí sa aktívne zapojili do odporu proti komunistickému režimu. 

7b 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 16. novembra 2020 
Na pamätníky, pomníky a pamätné tabule podľa § 7a umiestnené do 15. novembra 2020 sa 

vzťahujú doterajšie predpisy.“. 

Čl. II 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona 

Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., 

zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 

500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej 

rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z., zákona č. 

229/1997 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 389/1999 Z. z., zákona č. 6/2001 Z. z., 

zákona č. 453/2001 Z. z., zákona č. 205/2002 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 

369/2004 Z. z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona č. 583/2004 Z. z., zákona č. 615/2004 Z. z., 

zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 

267/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 616/2006 Z. z., zákona č. 

330/2007 Z. z., zákona č. 334/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 205/2008 Z. z., zákona č. 384/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., 

nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 511/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., 

zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 

180/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 239/2014 Z. z., zákona č. 

125/2015 Z. z., zákona č. 447/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., nálezu Ústavného súdu 

Slovenskej republiky č. 131/2017 Z. z., zákona č. 70/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., 

zákona č. 5/2019 Z. z., zákona č. 413/2019 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa dopĺňa takto: 

1.V § 2b ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Neprípustné je určiť názov ulice alebo iného 

verejného priestranstva po predstaviteľoch fašistického, nacistického alebo komunistického 

režimu; to neplatí, ak ide o predstaviteľov režimu, ktorí sa aktívne zapojili do odporu proti 

takémuto režimu.“. 

2.Za § 30f sa vkladá nový § 30g, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 30g 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 16. novembra 2020 
Na názov ulice alebo iného verejného priestranstva podľa § 2b ods. 3 určený do 15. novembra 

2020 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“. 

Čl. III 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej 

národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona 

Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
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248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., 

zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 

160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 

143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 

298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., 

zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 

253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., 

zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 

430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., 

zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 

570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., 

zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 

86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., 

zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 

Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 

387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., 

zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 

362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., 

zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 

388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., 

zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 

430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z., zákona č. 315/2016 Z. z. a 

zákona č. 393/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto: 

1.V § 47a sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú: 

„d) napriek zákazu podľa osobitného predpisu3g) umiestni na pamätníku, pomníku alebo 

pamätnej tabuli text, vyobrazenie alebo symbol oslavujúci, propagujúci alebo obhajujúci 

režim založený na komunistickej, fašistickej alebo nacistickej ideológii alebo jeho 

predstaviteľa, alebo takéto umiestnenie iniciuje, rozhodne o ňom, umožní ho alebo sa na ňom 

inak podieľa, 

e) napriek výzve na odstránenie protiprávneho stavu podľa odseku 2 tento protiprávny stav v 

určenej lehote neodstráni.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3g) znie: 

„3g) § 7a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a 

protiprávnosti komunistického systému v znení zákona č. …/2020 Z. z., § 6a zákona č. 

487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov v znení zákona č. …/2020 Z. z.“. 

2.V § 47a sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie: 

„(2) Súčasťou výroku rozhodnutia, ktorým bol obvinený z priestupku uznaný vinným za 

spáchanie priestupku podľa odseku 1 písm. d) alebo e), je výzva na odstránenie protiprávneho 

stavu v lehote do 60 dní.“. 

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3. 

3.V § 47a ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „písm. a) až c)“ a na konci sa bodka 

nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za priestupok podľa odseku 1 písm. d) pokutu do 

1 000 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 2 000 eur, a to aj opakovane až 

do odstránenia protiprávneho stavu.“. 

Čl. IV 
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Zákon č. 487/2013 Z. z. o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu 

protifašistických bojovníkov sa dopĺňa takto: 

Za § 6 sa vkladajú nové § 6a a 6b, ktoré znejú: 

„§ 6a 

Umiestňovať na pamätníkoch, pomníkoch a pamätných tabuliach texty, vyobrazenia a 

symboly oslavujúce, propagujúce alebo obhajujúce režim vojnovej Slovenskej republiky 

alebo iný režim založený na fašistickej ideológii alebo nacistickej ideológii, alebo ich 

predstaviteľov sa zakazuje. Zákaz podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na 

predstaviteľov režimu, ktorí sa aktívne zapojili do protifašistického odboja. 

6b 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 16. novembra 2020 
Na pamätníky, pomníky a pamätné tabule podľa § 6a umiestnené do 15. novembra 2020 sa 

vzťahujú doterajšie predpisy.“. 

Čl. V 
Tento zákon nadobúda účinnosť 16. novembra 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

82 
 

 

 

 

 

Neverím, že Európsky parlament je pokračovaním nemeckej 

Tretej ríše, alebo sa mýlim? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/18/neverim-ze-europsky-parlament-je-pokracovanim-

nemeckej-tretej-rise/ 
18. septembra 2020 10:35, Prečítané 2 207x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

V noci ma prebudilo nadšené tlieskanie. Zistil som, že to tlieskal Goebbels, nemecký minister 

propagandy. Dúfam, že to bol len sen. 

  

Keď som už bol hore, reku pozriem správy, čo nového vo svete. Aké sú súčasné skóre 

v súboji „nadradenej rasy“ s „menejcennou rasou“? 

Zaujímalo ma, s čím vyrazí do boja západoeurópska demokracia po neúspešnom Blitzkriegu 

v Bielorusku. Zistil som, že opäť nasadila do boja aj Európsky parlament. 

Jasne to potvrdzujú jeho posledné uznesenia: 

Dňa 17.9.2020 poslanci Európskeho parlamentu (EP) prijali uznesenie o situácii v Bielorusku, 

v ktorom neuznávajú výsledky bieloruských  prezidentských volieb z 9. augusta a odsudzujú 

bieloruské orgány za násilné potlačenie pokojných protestov. Za hlasovalo 574 poslancov, 37 

bolo proti a 82 sa zdržalo hlasovania. 

  

Ako to vidíme my vzdelaní občania z budúcej CP-II.BR: 
  

Myslím si, že opäť nás udivila vysoká koncentrácia morálnych uchylákov a vysoký morálny 

úpadok väčšiny poslancov v EP. 

Pred prezidentskými voľbami, Bielorusko požiadalo kontrolné orgány EÚ, aby sa zúčastnili 

kontroly regulárnosti volieb v Bielorusku. Všetky kontrolne orgány to odmietli, asi protokol 

Blitzkriegu do Bieloruska bol už napísaný. 

Myslíme si, že uznesenie EP, ktoré neuznáva výsledky bieloruských  prezidentských volieb z 

9.8.2020, bez akýchkoľvek dôkazov o podvode, je  učebnicový príklad prístupu „nadradenej 

rasy“ ku „menejcennej rase“, kde nadradená rasa má právo neuznať alebo uznať výsledky 

demokratických volieb v krajinách menejcennej rasy. 

  

Dňa 17.9.2020 poslanci európskeho parlamentu prijali uznesenie, že po 5. 11.2020, keď 

vyprší staré funkčné obdobie Alexandra Lukašenka, nebudú ho ďalej uznávať ako prezidenta 

Bieloruska, aj keď bol demokraticky zvolený, ale budú uznávať bieloruskú nevolenú 

samozvanú Koordinačnú radu. 

Myslíme si, že je to opäť učebnicový príklad prístupu „nadradenej rasy“ ku „menejcennej 

rase“, kde nadradená rasa má právo neuznať demokraticky zvoleného prezidenta v krajinách 

menejcennej rasy a dosadiť tam svoju bábkovú vládu (myslím si, že tomu by určíte zatlieskal 

aj Goebbels). 

  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/18/neverim-ze-europsky-parlament-je-pokracovanim-nemeckej-tretej-rise/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/18/neverim-ze-europsky-parlament-je-pokracovanim-nemeckej-tretej-rise/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Morálna „vyspelosť“ väčšiny poslancov EP, ako hovorcov západoeurópskej civilizácie, ide až 

tak ďaleko, že v uznesení podporujú sankcie EÚ voči osobám (vrátane Lukašenka) 

zodpovedným za volebné podvody v Bielorusku (samozrejme bez akýchkoľvek dôkazov 

o podvodoch) a paradoxne odsudzujú zasahovanie Ruskej federácie do Bieloruska a preto 

chcú sprísniť sankcie EÚ voči Rusku. Vyzývajú prehodnotila vzťahy s Ruskom v súvislosti s 

otravou ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, pretože fakty (ktoré neexistujú) 

naznačujú, že za útokom stáli ruské orgány. 

  

Myslím si, že keby európski poslanci mali zdravý sedliacky rozum a vyznávali by aspoň 

minimálne morálne hodnoty, tak by prijali uznesenie odsudzujúce zasahovanie EÚ a EP do 

vnútorných záležitostí Bieloruska. 

  

Ako to uzavierame my vzdelaní občania z budúcej CP-II.BR: 

  
My vychádzame zo skutočnosti a myslíme si, že aby takéto uznesenia EP prijali občania EÚ 

ako spravodlivé a demokratické, musí by to byť len stádo idiotov nepoužívajúc mozog, ktoré 

v EÚ vychovali masmédiá. My z CP-II.BR týmto ďakujem masmédiám a európskym 

politikom za výchovu občanov EÚ, ktorí nepoužívajú mozog. 

  

My z CP-II.BR sme na strane humánne-progresívnej civilizácie komunistickej Číny, kde 

občania pri posudzovaní reality musia používať mozog. 

Myslíme si, že v súboji občanov, ktorí používajú mozog s občanmi, ktorí ho nepoužívajú, 

komunistická Čína vyhrá na celej čiare. 

  

Konečne odpoveď: 

Myslím si, že EP má mnohé prvky nemeckej Tretej ríše. Rozdiel je v tom, že nepotrebuje už 

vojakov, stačí, keď bude nekompromisne vyžadovať dodržiavanie zákonov kapitalistickej 

demokracie. EP je úplne niečo iné, ako by bolo zasadanie parlamentu Tretej ríše. Markantný 

rozdiel je už v tom, že EP pri svojom krížiackom ťažení na Východ operuje slobodou a 

demokraciou, v dôsledku toho obsadil už Slovensko, Poľsko, Ukrajinu.... 

 

Karol Ondriaš, 

200918 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

 

 

 

Je Západná civilizácia len stádo idiotov alebo Rusi sú najhlúpejší 

ľudia na planéte? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/10/je-zapadna-civilizacia-len-stado-idiotov-alebo-rusi-su-

najhlupejsi-ludia-na-planete/ 
10. septembra 2020 04:29, Prečítané 4 042x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Blog je voľne editovaný a doplnený článok od The Saker z 

https://thesaker.is/russians-are-the-dumbest-most-incompetent-idiots-on-the-planet/ 

  

Dôkazov, že Rusi sú beznádejne hlúpi amatéri toho najhoršieho druhu je veľa. 

  

Napríklad: Ruský bojový neuroparalitický smrteľný jed „Novičok“ nebol schopný nikoho 

zabiť, aj keď sa o to Rusi mnohokrát pokúsili. Snažili sa v Anglicku bezúspešne zabiť 

Skripaľa, keď ho predtým pustili v Rusku z väzenie. Nepomohlo ani, že rozhodili Novičok 

všade: na lavičku blízko Salisbury, na kľučku dverí Skripaľa, dokonca aj do fľaše parfumu, 

ktorú našiel miestny narkoman. Rusi boli absolútni amatéri vo výrobe a použití tejto smrteľnej 

ruskej bojovej látky, ktorá dokonca nezabila ani mačku a škrečka Skripala. 

  

Človek by si myslel, že po tomto fiasku sa Rusi poučia, a dokážu svetu, že Novičok je 

kvalitná bojová smrtiaca látka, ktorú vedia profesionálne použiť na odstraňovanie 

nepohodlných protivníkov. 

  

Preto sa rozhodli otráviť známeho „disidenta“ Alexeja Navalnyho. 

Bohužiaľ, Rusi opäť zlyhali. 

Nielenže použili presne ten istý „Novichok“, ako hovoria nemecké médiá, ale umožnili 

Navaľnemu s lietadlom núdzovo pristáť a Ruská tajná služba neurobila nič, aby zabránila 

sanitke priviesť Navaľnyho do nemocnice. Zrejme Ruská tajná služba nemá ani kompetencie 

zabrániť záchranu človeka, ktorého chce zabiť. Stačilo spôsobiť dopravnú zápchu, aby sa 

Navaľny nemohol načas dostať  do nemocnice. 

Zrejme Ruská tajná služba je len stádo najhlúpejších amatérskych idiotov! 

  

Čo je dokonca horšie, títo prekliati Ruskí doktori v Omsku zachránili život Navalnému 

podávaním atropínu, presne tou istou látkou, ktorou ho neskoršie liečili nemeckí doktori 

v Berlíne. 

Ruská tajná služba si vôbec neuvedomila, že ruskí doktori boli agentmi CIA/BND, ktorí mali 

úlohu zachrániť Navalného. 

Tragédiou neschopnosti Ruskej tajnej služby je, že nevedeli ako ovplyvniť let ruského lietadla 

a ani ruských doktorov. 

  

A čo je ešte horšie. 

Napriek tomu, že Navaľnyj porušil podmienky svojho podmienečného trestu, kde takáto 

osoba nemôže opustiť krajinu, títo ruskí imbecili mu umožnili odletieť do Nemecka, v čase, 

keď jeho telo bolo ešte stále plné Novičoka. 

  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/10/je-zapadna-civilizacia-len-stado-idiotov-alebo-rusi-su-najhlupejsi-ludia-na-planete/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/10/je-zapadna-civilizacia-len-stado-idiotov-alebo-rusi-su-najhlupejsi-ludia-na-planete/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://thesaker.is/russians-are-the-dumbest-most-incompetent-idiots-on-the-planet/
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Veď by bolo predsa jednoduché, čo Rusi mali urobiť, aby zabili Navalnyho, stačilo mu 

vyvolať infarkt pomocou niektorého z mnohých nevystopovateľných činiteľov, ktoré existujú, 

napríklad chlorid draselný. 

Idiotská Ruská tajná služba mohla zariadiť, aby Navalnyi zomrel pri „havárii“ automobilu. 

Ale ani to nedokázala. Môže sa za to hanbiť! 

  

A keďže Navalny je diabetik, jeho zabitie by malo byť fantasticky jednoduché: stačí mu dať 

nesprávnu dávku liekov a je po Navalnom. Ale nie, títo ruskí idioti sa rozhodli využiť dnes už 

neslávne známy Novičok. 

  

Je zrejmé, že Rusi sú najhlúpejší a najneschopnejší idioti na našej planéte! Ruská špeciálna 

služba a ústavy pre biologický výskum sú známe najmä pre hrubú nekompetentnosť. 

Dôkaz: Britom ukradli vakcínu Covid19, potom z nej účelovo spravili nebezpečnú substanciu 

Sputnik V. 

  

Rovnakí tupci sú aj takzvaní ruskí hackeri (ďalšia ruská kategória známa svojim extrémne 

nízkym IQ!) Nabúrali sa do počítačov amerických DNC, ukradli voľby v USA v roku 2016, 

ale boli takí hlúpi, že všade nechali svoje rusky znejúce aliasy. A čo je horšie, títo hackeri 

dokonca pracovali iba počas úradných hodín moskovského času. 

  

Toto je len časť dôkazov, ako nás presvedčujú naše a západné médiá, že Rusi sú fantasticky 

hlúpi, najhlúpejší ľudia na planéte. Najmä ich príslušníci spravodajských a bezpečnostných 

služieb, ich špecialisti na biologické vojny a ich hackeri. 

  

Takže otázka pre idiotov a ľudí, ktorí vedia používať mozog: 

Je Západná civilizácia len stádo idiotov alebo Rusi sú najhlúpejší ľudia na planéte? 
  

Pre ľudí, ktorí vedia používať mozog je odpoveď tak jasná, že ju nebudem ani uvádzať. 

Odpoveď idiotov bude vždy idiotská, nech si ju uvedú sami a vytešujú sa z nej vo 

všetkých demokratických masmédiách. 
  

Karol Ondriaš 

200910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

 

 

Zabijak ‘Comrade Duch‘ z Červených Kmérov verzus skutoční 

profesionálni zločinci v Kambodži. 

 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/02/zabijak-comrade-duch-z-cervenych-kmerov-verzus-

skutocni-profesionalni-zlocinci-v-kambodzi/ 
2. septembra 2020 18:14, Prečítané 1 719x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Dnes 2.9.202 na všetkých demokratických masmédiách oznámili, že Kaing Guek Eav známy 

ako zabijak Comrade Duch z Červených Kmérov, ktorí v rokoch 1975-1979 vraj má na 

svedomí 14000 obetí, zomrel. 

Prekvapilo ma, že nikto z demokratov sa ani slovkom neopovážil spomenúť skutočných 

profesionálnych vojnových zločincov masakrujúcich všetko živé v tom období v Kambodži. 

Na obrázku nižšie je mapa, ktorá ukazuje lokalizáciu 115273 cieľov a intenzitu 

bombardovania Kambodže (genocídu) bombardérmi USA od 4.10.1965 do 15.8.1973. 

 

 

 
 

Z posledných (ale stále nekompletných) údajov z databázy „the Air Force USA“ 

o bombardovaní Kambodži vyplýva, že USA od  4.10.1965 do 15.8.1973 USA bombardovali 

Kambodžu účinnejšie, ako sa doteraz vedelo. Počas tohto obdobia vykonali 230 516 náletov a 

zhodili na Kambodžu 2 756 941 ton bômb na 113 716 cieľov. Podľa rozkazu bombardovali 

všetko čo lieta a všetko, čo sa hýbe. Pričom viac ako 10% cieľov bolo nerozlíšených. 

Bombardér B-52 plne naložený s 108 225 kg alebo 42 340 kg bombami počas kobercového 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/02/zabijak-comrade-duch-z-cervenych-kmerov-verzus-skutocni-profesionalni-zlocinci-v-kambodzi/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/09/02/zabijak-comrade-duch-z-cervenych-kmerov-verzus-skutocni-profesionalni-zlocinci-v-kambodzi/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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náletu zhodil náklad  na plochu okolo 500×1500 metrov a spôsobil skoro absolútnu deštrukciu 

dediny. Z databázy vyplýva, že bombardovanie začalo štyri roky predtým, ako sa doteraz 

vedelo, t.j. nie za prezidenta USA Nixona, ale už za prezidenta Johnsona. USA zhodili na 

Kambodžu viac bômb, ako spojenci počas Druhej svetovej vojny, čo bolo len 2 milióny ton 

bômb zahrňujúc aj atómové bomby. To znamená, že Kambodža je pravdepodobne najviac 

bombardovanou krajinou v celej histórii ľudstva. 

  

(História bombardovania Kambodže, Pol Pota a Červených Kmérov je popísaná v knihe: 

Bohovia súčasných mytológií na str. 

51,http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47). 

  

Ako píše Edward S. Herman (Professor Emeritus at the Wharton School, University of 

Pennsylvania), fínska vláda vo svojej štúdii odhaduje, že približne 600 000 ľudí zomrelo v 

prvej fáze americkej genocídy v Kambodži. A z krajiny utieklo 2 milióny utečencov. Michael 

Vickerey odhaduje, že v prvej fáze bolo zabitých 500 000 ľudí. Na konci prvej fázy dekády 

americkej genocídy, keď Červení Kméri zvíťazili a okupovali Phnom Penh v apríli 1975, 

Kambodža bola rozbitá a zničená krajina s roztrpčenou spoločnosťou na okraji masového 

hladomoru. Bola to krajina s nezasiatou úrodou, s obrovským počtom utečencov v okolí a 

vnútri hlavného mesta Phnom Penh. To bol výsledok americkej genocídy. 

  

Dôkazy z oficiálnych odtajnených dokumentov USA v roku 1987 hovoria, že išlo o americký 

teror v Kambodži, ktorý doviedol Pol Pota k moci. „Oni používajú (bombardovanie) ako 

hlavnú tému propagandy,“ referoval riaditeľ operácie CIA 5. 2. 1973. Neboli to myšlienky 

komunizmu, ale kapitalistická genocída, čo postavili Červených Kmérov na nohy. 

A neskoršie, keď v januári 1979 vietnamské vojská oslobodili Kambodžu od útlaku 

Červených Kmérov, ktorí sa stiahli do džungle, USA začali podporovať Červených Kmérov 

ekonomicky, vojensky a politicky. Ako píše Edward S. Herman, On War Criminality and 

Impunity, odhaduje sa, že USA dali v priamej pomoci Pol Potovi 85 miliónov USD a vplývali 

na inštitúcie OSN, aby podporovali Červených Kmérov, čo ozdravilo Pol Potove sily po roku 

1979.  (Ben Kiernan: Cambodia’s Missed Chance, Indochina Newsletter, Nov. – Dec. 1991.) 

Išlo o pomoc v sume 85 miliónov USD (od r. 1980 do r. 1986) ako to vyplýva z 

korešpondencie kongresového právnika Jonathana Winera, ktorý bol neskôr poradcom 

senátora  Johna Kerryho (demokrat, Massachusetts) v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy 

a v americkej nadácii vietnamských veteránov… 

  

Tieto riadky píšem preto, lebo som si všimol, že informačná totalita demokratických štátov 

a výroba mentálnych vykadencov, ktorí majú niekoho a niečo nenávidieť, sa dostala na 

vysoko profesionálnu úroveň. 

Podobne aj všetci politickí predstavitelia a masmédiá vo vyspelých demokraciách prijali 

podmienky morálnej dekenerovanosti, ako nevyhnutný predpoklad účasti v mocenskom 

aparáte demokracie. 

Dôkazom toho je, že nikto z nich sa neopovážil verejne hovoriť dôkazy o americkej genocídy 

v Kambodži. Nikto z nich nenavrhol, súdiť amerických predstaviteľov, ako vojnových 

zločincov na medzinárodnom súde v Haagu alebo v ICC v New Yorku. 

Z toho jednoznačne vyplýva, že súčasná kapitalistická ideológia je zvrátená a dekenerovaná 

v porovnaní s Červenými Kmérmi. 

Pripomína mi to vysoký morálny stupeň dekenerácie a zvrátenú ideológiu Hitlerovho 

Nemecka pred rozpútaním II. Svetovej vojny. 
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Veľmi by ma zaujímalo, či si priemerný antikomunistický bojovník za ľudské práva dokáže 

predstavil komunistickú analógiu americkej genocídy v Kambodži (alebo vo Vietname, alebo 

v Laose, alebo v Paname, alebo v Iraku, alebo v Afganistane, alebo NATO v Líbyi …). 

  

Prestavme si, že by niektorý komunistický prezident, napríklad Gustav Husák za socializmu, 

nariadil bombardovať Dánsko, pretože robí niečo proti socializmu. Dánsko by sme 

bombardovali denno-denne 8 rokov. Každý deň by sme vykonali 81 náletov a denne by sme 

zhodili 968 ton bômb na Dánsko. 

  

Viem si predstaviť ako by reagovala svetová demokratická a humánne verejnosť. 

Komunistický prezident by bol odsúdený medzinárodným súdom ako vojnový zločinec 

a všetky deti sveta by sa povinne učili v školách o tomto zločine komunizmu a zvrátenosti 

a degenerácii komunistickej ideológie. 

  

Karol Ondriaš 

200902 
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CP-II. BR-06 a Digitálne peniaze.  
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/27/cp-ii-br-06-a-digitalne-peniaze/ 
27. augusta 2020 11:36, Prečítané 1 446x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

V súčasnosti v kapitalizme moc jednotlivca alebo koalície ľudí často pramení z množstva 

legálnych, ilegálnych, skutočných, alebo fiktívnych peňazí, ktoré vlastnia. 

  

Okrem peňazí v legálnej ekonomike v kapitalizme hrajú významnú negatívnu rolu aj peniaze 

zo „šedej“ ekonomiky získané vojnami, prevratmi, predajom drog, ľudí, orgánov, zbraní, 

prostitúcie, korupcie…. a peniaze nedotknuteľných elít. 

Pritom množstvo ilegálnych peňazí z produkcie šedej ekonomiky je obrovské. Vo svete sa 

šedá ekonomika odhaduje až na 30% celkovej ekonomickej produkcie. USA sa odhaduje na 

2250 – 2500 miliárd US dolárov ročne (8% – 12% hrubého domáceho produktu) (1,2,3,4). 

Ilegálna šedá ekonomike je jeden z pilierov súčasného kapitalizmu a zločinov proti ľudskosti, 

ktoré kapitalistický systém nielenže nevie vyriešiť, ale mnohé koalície kapitalistov z nej 

profitujú. 

  

Ako to chceme riešiť my vzdelaní a zodpovední občania z budúcej CP-II.BR: 
  

Riešenie je veľmi jednoduché. 

V programe budúcej CP-II.BR je zavedenie jednotnej svetovej meny, kde by neboli 

fyzické peniaze a ani žiadne iné peniaze, ale existovali by len digitálne peniaze VIL. 
Tieto digitálne peniaze nebudú mať nič spoločné so súčasnými „digitálnymi“ peniazmi, ako 

napríklad Bitcoin…. 

  
Digitálne peniaze zavedené budúcou CP-II.BR budú nasledovné: 

  
Predbežný názov digitálnych bankoviek bude VIL. 

Každá emitovaná digitálna bankovka VIL bude mať rodné číslo. 

Napríklad: 

– každá emitovaná bankovka v hodnote 1 VIL bude mať rodné číslo. 

– každá emitovaná bankovka v hodnote 2 VIL bude mať rodné číslo. 

až …. 

– každá emitovaná bankovka v hodnote 1 000 000 000 000 VIL bude mať rodné číslo. 

  

Týmto spôsobom bude možné pomocou rodných čísel VIL elektronicky kontrolovať 

obeh všetkých bankoviek vo svete a kde sa danú dobu nachádzajú. 

Tento systém kontroly by automaticky odstránil šedú ekonomiku a súčasné zločiny proti 

ľudskosti, ako napríklad: vyvolávanie vojen, prevratov, vymývanie mozgov, predaj 

drog, ľudí, orgánov, zbraní, prostitúcie, korupcie…. a súčasné nedotknuteľné elity by 

stratili moc. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/27/cp-ii-br-06-a-digitalne-peniaze/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Odvážia sa vládcovia súčasného kapitalistického kanibalizmu zaviesť digitálne peniaze 

VIL? 

  

V žiadnom prípade nie, pretože súčasné nedotknuteľné kapitalistické elity už kontrolujú 

toky vašich peňazí, lenže za účelom ich súkromného zisku, pričom informácie využívajú 

napríklad na vyvolávanie vojen, prevratov, vymývanie mozgov, predaj drog, ľudí, 

orgánov, zbraní, prostitúcie, korupcie…. a tým si upevňujú ešte viac svoju 

nedotknuteľnú moc. 

  

Karol Ondriaš 

200827 
  

1.) https://www.investopedia.com/articles/markets/032916/how-big-underground-economy-

america.asp 

2.) https://www.dickinson.edu/news/article/3136/understanding_the_shadow_economy 

3.) http://ftp.iza.org/dp6423.pdf 

4.) https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.investopedia.com/articles/markets/032916/how-big-underground-economy-america.asp
https://www.investopedia.com/articles/markets/032916/how-big-underground-economy-america.asp
https://www.dickinson.edu/news/article/3136/understanding_the_shadow_economy
http://ftp.iza.org/dp6423.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/issues/issues30/
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Ján Budaj a Anna Remiášová si uctili obete okupácie, navrhujú 

zaviesť dva pamätné dni: Je to prejav Demokratov, Humanistov a 

Bojovníkov za ľudské práva alebo zákonitý produkt Morálne 

degenerovaných oblúd? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/21/1968/ 
21. augusta 2020 08:32, Prečítané 1 799x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  
Vstup vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR bol právne v poriadku, pretože podľa Varšavskej 

zmluvy, ktorej ČSSR bolo signatárom, asi to bol článok 23, socialistické krajiny musia 

vojensky zasiahnuť, keď v niektorej signatárskej krajine bude ohrozený socializmus. 

Pripomínam, že členské krajiny NATO majú v zmluve ten istý článok s tou istou alebo veľmi 

podobnou formuláciou. 

  

Ja, ako priamy účastník roku 1968 viem, že socializmus v ČSSR bol ohrozený a všetko pred 

vstupom vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 malo rovnaký postup a scenár ako majdan na 

Ukrajine v roku 2013-2014 alebo Arab-springs v 2011. Tento scenár vypracovala koalícia 

profesionálnych zločincov dávno pred rokom 1968 a bol mnoho krát úspešne použitý. 

  

Nižšie sú na doplnených obrázkoch overiteľné fakty, ktoré porovnávajú niektoré slovenské 

štatistické ukazovatele: 

– pred príchodom do roku 1968, 

– po príchode vojsk Varšavskej zmluvy roku 1968 (na obrázkoch označené šípkou), 

– a po ich odchode v rokoch 1990-1992, a príchode amerických politických, mediálnych 

a vojenských poradcov,  a vojakov na Slovensko v roku 1990 (označené šípkou). 

  

Zelenou  čiarou je označený pravdepodobný úpadok, ničenie a kolonizácia Slovenska po roku 

1968, keby u nás neboli zasiahli vojská Varšavskej zmluvy. Tieto vojská zabránili zničeniu 

novej humánno-progresívnej socialistickej civilizácie, ktorá vďaka nim mohla ešte 20 rokov 

pokračovať. Bola zničenia až prevratom po roku 1989, kde Slovensko je už kolonizované so 

všetkým, čo k tomu patrí. Je už vychovaná „šťastná“ generácia Motrokov, s ktorou si 

kolonizátori robia, čo chcú. 

Ďalšie obrázky sú na http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

  

Z obrázkov vidieť, že po príchode vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 sa na Slovensku nič 

nezmenilo a komunistický zázrak rozvoja Slovenska pokračoval nerušene ďalej. Ale po ich 

odchode nastal obrovský úpadok Slovenska vo všetkých parametroch. 

  

Je úplne jasné, že všetky slovenské masmédiá v tejto otázke vždy zaujmú pozíciu mediálnych 

fekálnych jám, ako súčasť profesionálne totalitného a kolonizovaného Slovenska. Preto tieto 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/21/1968/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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základné fakty o rozvoji Slovenska pred a po roku 1968 a po roku 1989 nesmú slovenským 

Motrokom nikdy ukázať (ani ich za 30 rokov neukázali), nieto o nich diskutovali. 
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Opäť, ako pri každom výročí: 

  

Ďakujem vojakom Varšavskej zmluvy, že  príchodom na Slovensko 29. augusta 1968 ešte 20 

rokov zabezpečili: 

  

– Že som vyštudoval kvalitnú strednú školu zadarmo a k tomu som dostával aj štipendium. 

– Že som vyštudoval kvalitnú vysokú školu zadarmo a k tomu som ešte dostával štipendium. 

– Že som nemal starosti, kde sa zamestnať, a prijali ma do zamestnania, ktoré som si vybral, 

a ktoré bolo v súlade s odborom, ktorý som vyštudoval. 

– Že ešte 20 rokov môj reálny plat každoročne stúpal. 

– Že ešte 20 rokov som sa vôbec nemusel báť, že ma vyhodia z práce. 

– Že kvalita školstva a výskumu bola na vysokej úrovni, a že aj vo výskumných laboratóriách 

USA som bol rovnocenným partnerom absolventom univerzít USA a sveta. 

– Že manželka a ja sme skoro zadarmo dostali od zamestnávateľa byty. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že syn alebo dcéra sa dajú na drogy alebo 

gamblérstvo. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že dcéru predajú ako dobytok na prostitúciu do 

demokratických krajín. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že syn a dcéra po skončení vysokej školy alebo PhD 

nebudú musieť odísť do zahraničia a prosiť sa tam o podradnú prácu, kde nás už považujú za 

kvalitnú slovenskú „menejcennú rasu“. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že dcéra po maturite alebo vysokej škole bude musieť 

robiť slúžku pre všetko, opatrovať nevládnych seniorov v Rakúsku, v Nemecku…, ale bude 

môcť ešte 20 rokov opatrovať nás. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že syn alebo dcéra budú nezamestnaní, hľadať si 

prácu v zahraničí, že budú musieť kradnúť, žobrať, alebo sa živiť odpadkami z kontajnerov. 

– Že ešte 20 rokov sme vo svete neboli považovaní za kvalitný a užitočný ľudský zdroj. 

– Že som ešte 20 rokov mohol pozerať kvalitné programy v televízii. 

– Že ešte 20 rokov som v obchode mohol hrdo kupovať slovenské kvalitné potraviny a naše 

priemyselné výrobky. 

– Že som sa bez strachu mohol poprechádzať v lese alebo večer aj v opustenej časti mesta. 

– Že ešte 20 rokov som na Slovensku nevidel nezamestnaného, bezdomovca, narkomana, 

vyberača odpadkov, žobráka  alebo ľudí, ktorých demokratická spoločnosť odsúdila na 

doživotný štatút menejcennej rasy alebo ľudského odpadu. 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku humanity (1968-1990) sa zvýšil počet 

obyvateľov Slovenska o 758 000. Väčšina z týchto ľudí by mali tiež ísť osobne poďakovať 

vojakom Varšavskej zmluvy, že sa narodili (po roku 1989, za 25 rokov počet obyvateľov 

stúpol len o ~100 000). 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku, sa ročne zvyšoval počet obyvateľov 

o 38000, to znamená, že každý rok, obrazne povedané, sa mohlo postaviť nové mesto na 

Slovensku, ktoré malo 38 tisíc obyvateľov, so všetkým vybavením, ako potraviny, byty, šaty, 

školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie, zamestnanie, dôchodky, dôstojný život, atď… 

Takto počas komunistického zázraku sa mohlo postaviť v rokoch 1968-1989 ešte 20 takýchto 

miest. 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku humanity sa na Slovensku, sa postavilo 

800000 finančne dostupných bytov. Že sa postavila napríklad Petržalka v Bratislave a sídliská 

v mnohých slovenských mestách. 
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– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku humanity sa na Slovensku, sa postavilo 

4960 tried v škôlkach.  Počas 20 rokov sa na Slovensku odovzdávala jedna trieda v škôlke 

každý pracovný deň. 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku, priemyselná výroba v stálych cenách 

stúpla 3-krát. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že v televízii alebo printových médiách budem vidieť 

produkty degenerácie ľudského ducha, a mnohých morálnych uchylákov predvádzajúcich sa 

v televízii a v printových médiách. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť profesionálnej informačnej a morálnej totality TA3, 

Markízy, RSTV, Sme… 

– Že ešte 20 rokov nemali možnosť kolonizátori Veľkého hamburgera vychovávať 

slovenského Motroka fungujúceho len v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať, súložiť. 

– Že ešte 20 rokov som nemusel bezmocne sledovať našu kolonizáciu, ničenie skoro 

všetkého, čo občania Slovenska  vybudovali, úpadok a v niektorých parametroch až 

degeneráciu spoločnosti na Slovensku. 

– Že ešte 20 rokov, morálni uchyláci, kolonizátori a bandy kriminálnikov nedostali voľnú 

ruku pri rozkrádaní a ničení slovenského poľnohospodárstva, priemyslu, vedy, techniky 

a kultúry. 

– Že ešte 20 rokov kolonizátori nemohli zaviesť na Slovensku zločiny proti ľudskosti, ako 

narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, 

detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt 

a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… 

  

Milí a vážení vojaci Varšavskej zmluvy, 

  

 ja viem, že Vás naši kolonizátori Vyvoleného hamburgera, „humanisti, demokrati“ a 

morálni uchyláci všetkého druhu len okydávali a okydávajú za to, že ste zabránili našej 

kolonizácii a úpadku v roku 1968. 

Ale nech Vás poteší, že po rokoch, keď títo uchyláci pomrú a skončí kolonizácia 

Slovenska, skončí výroba morálnych uchylákov a pominie smrteľný strach z pravdy, tú 

veľkú kopu hnoja, ktorú na Vás nakydali, rozpráši vietor a pohnojí s ním konečne naše 

polia. 

A verte, že príde nová generácia občanov Slovenska, ktorá nebude mať smrteľný strach 

z pravdy, a prídu aj odvážlivci, ktorí budú na Vás spomínať len v dobrom, a ktorí Vám 

za tých 20 rokov rozvoja Slovenska, ktoré ste zabezpečili,  postavia aj pomník. 

  

Milí a vážení vojaci Varšavskej zmluvy, ešte raz Vám ďakujeme. 
  

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

akademik Učenej spoločnosti Slovenska 
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Lukašenko verzus Impérium morálneho úpadku? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/16/lukasenko-a-imperium-moralneho-upadku/ 
16. augusta 2020 10:51, Prečítané 2 045x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Dňa 9.8.2020 sa uskutočnili v Bielorusku prezidentské voľby, ktoré  Lukašenko vysoko 

vyhral a získal až 80% hlasov a opozičná kandidátka len 10% hlasov. 

  

Ako zareagoval na to Segregovaný Vyvolený Hamburger, ktorý už dávno má pripravený 

podrobný plán na kolonizáciu a zničenie Bieloruska, ako slobodnej krajiny a zaradenie ho do 

amerického protektorátu? V pláne, kde je štandardne: rozkradnúť štátom vlastnenú pôdu, 

priemysel, banky poisťovne, zničiť kultúru, vedu, vychovať bieloruského moderného otroka 

fungujúci v mentálnom rozsahu domáceho zvieratka … Podobne ako sa stalo už v mnohých 

bývalých socialistických krajinách. 

Na Ukrajine to došlo až tak ďaleko, že mladé Ukrajinky, aby sa uživili, donosia deti 

západných demokratov (čo bol problém v súčasnosti, keď v dôsledku koronavírusu, narodené 

deti pre západniarov na Ukrajine museli skladovať v hoteloch). 

  

Voľne vyberám niektoré myšlienky z článku Caitlin Johnstone: Belarus: Imperialists run the 

same tired old script day after day (Bielorusko: Imperialisti postupujú dennodenne podľa toho 

istého už unaveného návodu). http://www.informationclearinghouse.info/55457.htm 

  

Už pred dvoma mesiacmi, 16.6.2020, americký  Moon of Alabama 

https://www.moonofalabama.org/2020/06/belarus-a-us-sponsored-color-revolution-is-

underway.html 

publikoval článok s názvom „V Bielorusku – prebieha americká sponzorovaná farebná 

revolúcia“,  v ktorom sa dokumentujú všetky náznaky toho, že jeho väzba s Ruskom bude 

čoskoro odstránená protestmi opozície voči Lukašenkovi. 

Píše sa v ňom napríklad, že 9. augusta sa v Bielorusku budú konať prezidentské voľby. 

Lukašenko urobí, čo bude v jeho silách, aby znovu vyhral. Farebné revolúcie sa zvyčajne 

začínajú kontroverznými voľbami. Výsledky sú verejne spochybňované ešte pred začiatkom 

volieb. Keď výsledky konečne dorazia, západné médiá budú tvrdiť, že sa líšia od očakávaní, 

ktoré vytvorili, a preto musia byť falšované. Ľudia budú tlačení do ulíc, aby protestovali. Na 

zvýšenie chaosu môžu byť najatí ľudia strieľajúci na políciu a na demonštrantov, ako to bolo 

na Ukrajine. Vzbura končí, keď je odstránený demokraticky zvolený kandidát a nahradený 

americkou poslušnou bábkou. 

  

Len v roku 2019 USA-National Endowment for Democracy (USA-Národná nadácia pre 

demokraciu) financovala v Bielorusku najmenej 34 projektov a organizácií. Samozrejme USA 

to nerobia z dobročinnosti, ale za účelom ovplyvňovania udalostí. 

Premývanie mozgov, hlavne mládeže, v Bielorusku a dosadenie názorov na výsledky volieb 

v Bielorusku boli urobené už dávno pred voľbami. Takže v deň volieb ich stačilo len 

naštartovať, čoho sa zúčastnili politici a médiá vo všetkých amerických protektorátoch sveta.  

Takže všetko sa opäť rozvíjalo podľa rovnakých starých vzorcov, ktoré sú už tak únavné a 

opakujúce sa, že tí, ktorí majú ucho pri zemi, ich môžu predvídať skôr, ako k nim dôjde. Tieto 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/16/lukasenko-a-imperium-moralneho-upadku/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.informationclearinghouse.info/55457.htm
https://www.moonofalabama.org/2020/06/belarus-a-us-sponsored-color-revolution-is-underway.html
https://www.moonofalabama.org/2020/06/belarus-a-us-sponsored-color-revolution-is-underway.html
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vzorce navodzujú „všeobecnú pravdu“, že zničiť všetky národy, ktoré sú proti svetovému 

impériu  je úplne normálne a svetské. 

  

Chvála bohu, impérium už nevie nič iné vymyslieť a jeho vojenská sila bude slabnúť. 
  

Verejne propagované heslá, ako: „To, čo sa deje v Bielorusku, je absolútne neakceptovateľné; 

Slovenskí poslanci chcú nové voľby v Bielorusku; EU hovorí o sankciách; Treba sa zbaviť 

Lukašenka – posledného európskeho diktátora; Lukašenko je diktátor, lebo nechce 

dobrovoľne odstúpiť“… hovoria niečo jednoduché a podstatné: 

  

Podstatné je, že všetky tieto vyhlásenia hovoria len jedno heslo: 

Morálne degenerovaní členovia „slobodného sveta“ spojte sa proti zlému Lukašenkovi! 
  

V minulom storočí heslo západnej civilizácie na kolonizovanie Východu bolo prakticky 

to isté:  Morálne degenerované obludy všetkého druhu spojte sa proti zlým Boľševikom! 
  

  

Ako tento krok svetových demokratických lídrov vidíme my vzdelaní a zodpovední 

občania z budúcej CP-II.BR: 
  

Myslíme si, že vyššie uvedené heslá najviac ovplyvňujú ľudí (programovateľné biologické 

stroje), veriace nadprirodzené sily, s čím výrobcovia hesiel aj počítajú. 

  

Myslíme si, že budovanie ríše centralizovanej v USA tým, že absorbuje každý národ, ktorý 

bojuje o udržanie svojej vojenskej, finančnej, hospodárskej alebo zdrojovej suverenity už dlho 

nevydrží. Je to dokonca dvojsečná zbraň. 

  

Budovať totalitné impérium, politickú a vojenskú silu na ľuďoch, ktorí majú morálne 

vykadené mozgy (ako to použil v 2. Sv. vojne Hitler) vo vojenskej konfrontácii dlho nevydrží. 

Je to taktiež dvojsečná zbraň. 

  

Musím končiť, lebo chcem zistiť, ako stúpla medzi-ročná priemyselná produkcia v júli 2020 

na Slovensku, EU a USA v porovnaní s komunistickou Čínou, kde stúpla +4,8%. 

  

Len pre zaujímavosť, HDP v druhom štvrťroku (Q2) v porovnaní s rokom 2019 stúpol 

v Komunistickej Číne +3,2%. 

Naproti-tomu HDP v USA klesol -32,9%; na Slovensku -12,1% a v EU – 11,9%. 
  

Z rastu ekonomiky pre nás vzdelaných a zodpovedných občania z budúcej CP-II.BR 

vyplýva, že impérium bude mať menej peňazí na premývanie mozgov, farebné revolúcie 

a rinčanie zbraňami. A hlavne nás teší, že Komunistická Čína vyhráva na celej čiare. 
  

My vzdelaní a zodpovední občania z budúcej CP-II.BR sa už tešíme na ekonomické 

výsledky v USA, na Slovensku a v EU v porovnaní s Komunistickou Čínou s tretím 

štvrťrokom Q3 2020! 
  

Karol Ondriaš 

200816 
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Demokrati alebo Morálne degenerované obludy? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/13/demokrati-alebo-moralne-degenerovane-obludy/ 
13. augusta 2020 04:32, Prečítané 4 058x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Dňa 9.8.2020 sa uskutočnili v Bielorusku prezidentské voľby, ktoré  Lukašenko vysoko 

vyhral a získal až 80% hlasov a opozičná kandidátka len 10% hlasov. Tí, korí nevolili 

Lukašenka, podľa notoricky opakovaného scenára od Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera vyšli do ulíc a demonštratívne vyhlásili, že voľby boli sfalšované a žiadali 

Lukašenka aby odstúpil a dokonca žiadali, aby opozičná kandidátka bola prezidentkou. 

Samozrejme, demonštranti podľa pripraveného scenára robili neporiadok až takého stupňa, že 

polícia musela proti ním tvrdo zakročiť. 

  

A potom sa stalo opäť niečo nevídané! 
  

Demokratickí lídri vo „vyspelom“ kapitalistickom svete, oháňajúci sa demokraciou na 

každom kroku, namiesto toho, aby zdôrazňovali a presadzovali, že slobodné a tajné 

demokratické voľby a podriadenie sa ich výsledku je základom demokracie, postavili sa na 

stranu demonštrujúcich proti Lukašenkovi. Išli až tak ďaleko, že demokraticky zvoleného 

prezidenta nazvali diktátorom. 

Takto opäť ukázali, že súčasní demokrati sú zásadne proti akejkoľvek demokracii a tvrdo 

presadzujú záujmy Segregovaného Vyvoleného Hamburgera, ako vodcu kapitalistického 

kanibalizmu. 

  

Ako tento krok svetových demokratických lídrov vidíme my vzdelaní a zodpovední 

občania z budúcej CP-II.BR: 
  

My si myslíme, že je potrebné  vedecky preskúmať: 

– či demokrati, ako hlavný pilier súčasnej civilizácie, sú morálne degenerované obludy 

a naopak. 

– či demonštranti na anti-demokratických majdanoch podporovaní demokratmi, sú len 

médiami účelovo vychované ovce a naopak. 

– čo majú spoločné demonštranti na „demokratických majdanoch“ s Hitlerovou mládežou, jej 

taktikou a cieľmi. 

– či sa podarí takýmito demonštráciami Segregovanému Vyvolenému Hamburgeru vytvoriť 

degenerovanú civilizáciu na celom svete. 

– či Komunistická Čína dokáže zabrániť Segregovanému Vyvolenému Hamburgeru vytvoriť 

degenerovanú civilizáciu na celom svete. My komunisti už vieme odpoveď – áno, dokáže. 

  

Karol Ondriaš 

200813 

 

 

 

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/08/13/demokrati-alebo-moralne-degenerovane-obludy/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
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Boli všetky ponovembrové‘89 vlády len antikomunistickí mentálni 

vykadenci? V čom je založená ich profesionálna neschopnosť 

oproti komunistickému zázraku? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/06/27/boli-vsetky-ponovembrove89-vlady-len-antikomunisticki-

mentalni-vykadenci-v-com-je-zalozena-ich-profesionalna-neschopnost-oproti-komunistickemu-zazraku/ 
27. júna 2020 09:40, Prečítané 978x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Ako to vidíme my, vzdelaní a zodpovední občania budúcej CP-II.BR: 

  
Napríklad obrázky v prílohe a v publikáciách 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

alebo v predchádzajúcich mojich blogoch jednoznačne dokazujú, že: 

  
je absolútne zarážajúce, že ponovembrové‘89 vlády za 30 rokov, keď už nie je uvalené 

embargo na nové technológie, ako bolo za socializmu, a je možnosť používať všetko svetové 

„know how“, nielenže nedokážu zopakovať komunistický zázrak v poľnohospodárstve, 

v priemysle, v školstve, vo vede, v kultúre, v športe…, ale dokonca zničili skoro všetko, na čo 

mali dosah. 

  

Čo tieto vedecké fakty už 30 rokov dokazujú? 
  

My si myslíme, že každý významný mocenský činiteľ (až na malé výnimky) bol a je len 

antikomunistický mentálny vykadenec (často profesionálny zlodej), fungujúci len 

v mentálnom rozsahu: jesť, piť kakať, cikať a súložiť. Takto to zariadili a kontrolujú naši 

kolonizátori. 

U mnohých vládnych činiteľov na kvalifikáciu stačilo, že vedeli na počkanie vychrliť 21 

nadávok na socializmus, komunistov a Sovietsky zväz. 

  

Výsledkom toho je, že sú mentálne neschopní zopakovať komunistický zázrak 

v poľnohospodárstve, v priemysle, v školstve, vo vede, v kultúre…, ale na oplátku sa vedia 

krásne vyžívať v diskusiách o relatívne nepodstatných témach, ako Gender, práva lesbičiek 

a homosexuálov, potraty, demokracia, sloboda, slušnosť, Rómovia, komentovať mediálne 

žvásty a vzájomné útoky. 

  

Tieto témy sú ich politickým perpetom mobile, lebo len tie im mentálny mozgový rozsah 

a vzdelanie dovolí. Proste o týchto témach môže diskutovať každý, kto vie rozprávať. 

  

Nikdy nebudú diskutovať otázky, že prečo nie sú schopní zvýšiť poľnohospodársku výrobu – 

sebestačnosť Slovenska, ako to dokázali komunisti, zvýšiť priemyselnú slovenskú výrobu, 

výstavbu lacných komunálnych bytov, podporovať vzdelanie, vedu, kultúru, šport…, aspoň 

tak, ako to dokázali komunisti ľavou rukou. Nikdy nebudú diskutovať o mnohých ďalších 

dôležitých otázkach. 

  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/06/27/boli-vsetky-ponovembrove89-vlady-len-antikomunisticki-mentalni-vykadenci-v-com-je-zalozena-ich-profesionalna-neschopnost-oproti-komunistickemu-zazraku/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/06/27/boli-vsetky-ponovembrove89-vlady-len-antikomunisticki-mentalni-vykadenci-v-com-je-zalozena-ich-profesionalna-neschopnost-oproti-komunistickemu-zazraku/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
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Záverom, my vzdelaní a zodpovední občania budúcej CP-II.BR s radosťou vítame už 

30-ročnú mentálnu kvalitu kapitalistických vodcov na Slovensku, lebo vieme, že takto 

nebudú schopní konkurovať komunistickému zázraku novej humánnej mierumilovnej 

komunistickej civilizácie v Číne. A o to nám v CP-II.BR ide. Preto Vám aj držíme palce, 

a vieme že nás nesklamete. 

  
Zároveň by sme boli radi, keby ste Vy – kapitalistickí vodcovia Slovenska zabezpečili 

podobnú mentálnu úroveň aj Vašich spolubratov, kapitalistických vodcov v Rakúsku, 

Nemecku, Anglicku…. 

My veríme, že to dokážete, lebo na to máte, len sa musíte trošku posnažiť. 

  
Na oživenie môjho blogu, by som prosil aspoň pár antikomunistických mentálnych 

vykadencov, aby opäť v diskusii riadne zakadili. Vždy to potvrdí podstatu tohto blogu. 

  

  

Karol Ondriaš 

200627 

  

Príloha: 

  

Počas komunistického zázraku sa na Slovensku odovzdávalo ročne okolo 35 000 lacných 

komunálnych bytov, v ktorých doteraz väčšina občanov Slovenska býva. 

  

Skoro som zabudol preambulu: 
Absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho tvrdého jadra profesionálnej 

koalície zločincov je založená len a len na neobmedzenom súkromnom vlastníctve a kapitálu. 

Preto majú len jedného smrteľného nepriateľa. Sú to komunistické strany, ktoré majú 

v programe znárodnenie majetku Segregovaného Vyvoleného hamburgera, alebo jeho 

radikálne obmedzenie (ako napríklad budúca CP-II.BR). Preto Segregovaný Vyvolený 

hamburger pomocou masmédií vyrába mentálnych Vykadencov, ktorí majú nenávidieť 

socializmus, komunistické strany a komunistov, a budú v mene „humanity“ chrániť záujmy 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera aj s nasadením života. Na Slovensku je to takto už 

30 rokov. Skrátka, Vykadenci sú jedným z hlavných pilierov na ktorých stojí a padá moc 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera. 

  

Skoro som zabudol Úvod: 
Po zničení mimoriadne úspešnej Východoeurópskej socialistickej-komunistickej civilizácie, 

kolonizátori (Segregovaný Vyvolený Hamburger) si dali záležať, aby zabezpečili 

v kolonizovaných krajinách tvrdý a zúrivý antikomunizmus a výchovu kvalitného 

slovenského Motroka. Využili na to väčšinou morálnych uchylákov (často aj profesionálnych 

zločincov) a zneužili bigotne veriacich v nadprirodzené sily, ktorým chýba v mozgovom 

hardvéri kritické myslenie. 

  

Nesmiem zabudnúť pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 
  

1.) Pravda: Socializmus na Slovensku bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2.) Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala (ako o tom denne hovoria 

v správach) , čo vedie k jej samozničeniu. 
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3.) Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

4.) Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým 

sa ja budem mať lepšie. Tento zákon sa uplatňuje v plnej nahote počas pandémie 

kononavírusu. 

5.) Pravda: Naproti tomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš 

mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 
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Adela show a povinná výroba „slovenskej menejcennej rasy“? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/06/24/adela-show-a-povinna-vyroba-slovenskej-menejcennej-

rasy/ 
24. júna 2020 09:26, Prečítané 3 355x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Otázka: Je hlavným cieľom „Adela show“ permanentná povinná výchova „slovenskej 

menejcennej rasy“? 
  

Ako to vidíme my, vzdelaní a zodpovední občania budúcej CP-II.BR: 
  

Myslíme si, že je dostatočne veľa dôkazov, že Čínska komunistická strana už vybudovala 

a ďalej buduje novú humánne progresívnu civilizáciu, ktorá je diametrálne odlišná od 

profesionálne degeneračnej civilizácie kapitalistického kanibalizmu, ktorá nás vedie ku 

samozničeniu (dôkazy budú opäť v dnešných správach). 

  

Preto, ako dôchodca, čítam už len čínske noviny v angličtine 

http://www.chinadaily.com.cn/ 

http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm 

pozerám čínsku televíziu 

http://www.freeintertv.com/view/id-1099 

Samozrejme pozerám ruské médiá: 

https://www.1tv.ru/live 

https://www.rt.com/on-air/ 

https://sputniknews.com/ 

a iné https://www.wsws.org/; BBC, DW, Euronews, 

Na pobavenie pozerám hlavne CNN a BBC. 

  

Takže na slovenské médiá akosi nechcem strácať čas. Ale raz za čas si pozriem, ako sa hýbe 

stupeň degenerovanosti našich médií. 

Párkrát som videl asi po 1 minúte niečo s anglickým názvom „Adela show“. 

Z úrovne a obsahu diskusie mi bolo ihneď jasné, že herecký tím Adela show sa vždy skladá 

z dospelých ľudí, ktorí tam profesionálne hrajú úlohu 5 ročných naivných a hlúpučkých 

chlapčekov a dievčatká, tliachajúci bezvýznamné sterilné blbosti v mentálnom rozsahu: jesť, 

piť, kakať, cikať a súložiť. 

Musím uznať, hrali to výborne, lebo tak presvedčivo zahrať geneticky šľahnuté a mentálne 

vytunelované detičky je ozajstné profesionálne herecké umenie. 

  

Musím si prečítať odbornú kritiku, či zhodnotí túto šou, ako každú doteraz, že je len súčasťou 

permanentnej povinnej výchovy „slovenskej menejcennej rasy“, ktorej sa herci dobre zhostili. 

Zaujíma ma, či odborná kritika navrhne významnú hereckú cenu za tak profesionálne zahratie 

 domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. 

  

 

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/06/24/adela-show-a-povinna-vyroba-slovenskej-menejcennej-rasy/
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https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm
http://www.freeintertv.com/view/id-1099
https://www.1tv.ru/live
https://www.rt.com/on-air/
https://sputniknews.com/
https://www.wsws.org/
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Skoro som zabudol preambulu: 
  

Absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho tvrdého jadra profesionálnej 

koalície zločincov je založená len a len na neobmedzenom súkromnom vlastníctve a kapitálu. 

Preto majú len jedného smrteľného nepriateľa. Sú to komunistické strany, ktoré majú 

v programe znárodnenie majetku Segregovaného Vyvoleného hamburgera, alebo jeho 

radikálne obmedzenie (ako napríklad budúca CP-II.BR). Preto Segregovaný Vyvolený 

hamburger pomocou masmédií vyrába mentálnych Vykadencov, ktorí majú nenávidieť 

socializmus, komunistické strany a komunistov, a budú v mene „humanity“ chrániť záujmy 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera aj s nasadením života. Na Slovensku je to takto už 

30 rokov. Skrátka, Vykadenci sú jedným z hlavných pilierov na ktorých stojí a padá moc  

Segregovaného Vyvoleného hamburgera. 

  

Nesmiem zabudnúť pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 
  

1.) Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2.) Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

3.) Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

4.) Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým 

sa ja budem mať lepšie. Tento zákon sa uplatňuje v plnej nahote počas pandémie 

kononavírusu. 

5.) Pravda: Naproti tomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš 

mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  

Na oživenie môjho blogu, by som prosil aspoň jedného antikomunistického mentálneho 

vykadenca, aby opäť v diskusii riadne zakadili. Vždy mi to robí radosť, len nesmiem 

prezradiť prečo. 

  

Karol Ondriaš 
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Sviatočný slovenský Majdan – Podpísanie Deklarácie o 

zahraničnom politickom smerovaní Slovenska 9. 5. 2020 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/05/09/sviatocny-slovensky-majdan-podpisanie-deklaracie-o-

zahranicnom-politickom-smerovani-slovenska-9-5-2020/ 
9. mája 2020 14:03, Prečítané 3 620x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Dnes 9.5.2020 o 11.15 h v Bratislave najvyšší predstavitelia Slovenska podpísali Deklaráciu 

o zahraničnom politickom smerovaní Slovenska. 

  

Ako to vidíme my, vzdelaní a zodpovední občania budúcej CP-II.BR: 
  

I keď text deklarácie je pre Plebs tajný, predpokladáme: 

Podpísanie deklarácie je len z ďalších dôkazov, prečo bolo potrebné odstrániť vládu p. R. 

Fica od moci a zvolenie úplne neznámej osoby za prezidentku SR. 
  

Deklaráciou sa Slovensko lokajsky prihlásilo ku Euroatlantickej civilizácii a potvrdilo 

záväzok, že poslušne urobí všetko aj s nasadením všetkých občanov v boji proti Rusku 

a komunistickej Číny (Podpísalo podobnú deklaráciu Slovensko ku Hitlerovi?). 

  

Podpísaním deklarácie sme sa na žiadosť Segregovaného Vyvoleného hamburgera po 

Ukrajine, Poľsku a pobaltských štátov pričlenili aj my ku plánovanej 7. Križiackej výprave 

do Ruska a Komunistickej Číny. 
  

Najvyšší predstavitelia, aby potvrdili príslušnosť k „menejcennej rase“ nepoďakovali 

v deklarácii a ani v prejavoch sovietskej Červenej armáde za oslobodenie od fašizmu 

a nacizmu. Podpísaním deklarácie v deň oslobodenia, 9.5.2020, chceli aspoň čiastočne 

odčiniť prehru euroatlantickej civilizácie v roku 1945 od socialistického Sovietskeho zväzu. 

  

Zatiaľ pre nás je text Deklarácie tajný, ale z prejavov najvyšších predstaviteľov vieme, že 

podstatou deklarácie je pevné ukotvenie Slovenska v Euroatlantickej civilizácii. 

  

Čo to znamená? 
  

Pre západoeurópsku civilizáciu sme boli posledných tisíc rokov (okrem komunistického 

zázraku 1948-1989) považovaní za „menejcennú“ rasu, ktorá sa tak aj náležite využívala. 

Podpísaním deklarácie tento náš historický štatút má pokračovať aspoň ďalších tisíc rokov. 

  

V prejavoch naši najvyšší predstavitelia zdôrazňujú, že máme byť hrdí, že sme súčasťou 

euroatlantickej civilizácie. 

  

Asi tým myslia nasledovné príklady: 
  

– hrdí na západoeurópske vzájomné zabíjanie sa v 30 ročnej vojne kvôli majetku. 

– na 350 ročné pálenie bosoriek. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/05/09/sviatocny-slovensky-majdan-podpisanie-deklaracie-o-zahranicnom-politickom-smerovani-slovenska-9-5-2020/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/05/09/sviatocny-slovensky-majdan-podpisanie-deklaracie-o-zahranicnom-politickom-smerovani-slovenska-9-5-2020/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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– na 400 ročné drancovanie a kolonizáciu celého sveta kvôli maximalizácii zisku. 

– na 300 ročné chytanie a predaj otrokov, a udržiavanie otroctva kvôli maximalizácii zisku. 

– za zorganizovanie I. Svetovej vojny za účelom vzájomného sa zabíjania a rozdeľovania 

územia kvôli maximalizácii zisku. 

– za zorganizovanie v II. Svetovej vojny za účelom vzájomného sa zabíjania a zničenie 

Sovietskej socialistickej civilizácie a Slovanov vo svete. 

– za súčasnú studenú vojnu, sankcie proti Rusku a komunistickej Číne. 

  

– máme byť hrdí, že na Slovensku po 40 rokov komunistického zázraku (1948-1989), po roku 

1989 euroatlantická civilizácia nám zničila poľnohospodárstvo, priemysel, vedu, kultúru, 

vzdelanie… 

– že euroatlantická civilizácia nám zobrala banky, poisťovne, priemyselné podniky, médiá…. 

– že ako na oplátku nám za to doniesla nezamestnanosť, bezdomovcov, narkomániu, vraždy 

na objednávku, vyberanie odpadkov, žobrákov, detskú prostitúcie, exekútorov, mediálny 

hnoj… 

– a hlavne hrdí na to, že nás odsúdila na štatút menejcennej rasy, s ktorou si každý môže robiť 

čo chce (napríklad podpíšeme akúkoľvek predloženú deklaráciu). 

  

Ale my, vzdelaní a zodpovední občania budúcej CP-II.BR to nevidíme takto čierne, 

pretože: 

  
– politická, ekonomická, vzdelanostná a humánna sila socialistickej civilizácie 

v komunistickej Číne stále rastie; Preto aj euroatlantická civilizácia tlačí na ďalšie a ďalšie 

deklarácie. 

– Euroatlantická civilizácia je výborná v kolonizovaní a v zhrabovaní cudzieho majetku, čo 

s rozvojom informatiky a vzdelania vo svete, už ide ťažšie. 

– Euroatlantická civilizácia v kyber súboji s Ruskom a komunistickou Čínou musí vyrábať 

čoraz viac mentálnych antikomunistických vykadencov. 

Nás z CP-II.BR teší, že vykadenci v súboji s humánnym, vzdelanostných a volebným 

systémom v komunistickej Číne nemajú šancu. 

  

Skoro som zabudol preambulu: 
  

Absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho tvrdého jadra profesionálnej 

koalície zločincov je založená len a len na neobmedzenom súkromnom vlastníctve a kapitálu. 

Preto majú len jedného smrteľného nepriateľa. Sú to komunistické strany, ktoré majú 

v programe znárodnenie majetku Segregovaného Vyvoleného hamburgera, alebo jeho 

radikálne obmedzenie (ako napríklad budúca CP-II.BR). Preto Segregovaný Vyvolený 

hamburger pomocou masmédií vyrába mentálnych Vykadencov, ktorí majú nenávidieť 

socializmus, komunistické strany a komunistov, a budú v mene „humanity“ chrániť záujmy 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera aj s nasadením života. Na Slovensku je to takto už 

30 rokov. Skrátka, Vykadenci sú jedným z hlavných pilierov na ktorých stojí a padá moc 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera. 

  

Nesmiem zabudnúť pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 
  

1.) Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2.) Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 
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3.) Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

4.) Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým 

sa ja budem mať lepšie. Tento zákon sa uplatňuje v plnej nahote počas pandémie 

kononavírusu. 

5.) Pravda: Naproti tomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš 

mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  

Na oživenie môjho blogu, by som prosil aspoň jedného antikomunistického mentálneho 

vykadenca, aby opäť v diskusii riadne zakadili. Vždy mi to robí radosť, len nesmiem 

prezradiť prečo. 

  

Karol Ondriaš 

200509 
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Oslavy 1. Mája–sviatku práce v komunistickej Číne verzus Deň 

bombardovania v euroatlantickej civilizácii 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/05/01/oslavy-1-maja-sviatku-prace-v-komunistickej-cine-

verzus-den-bombardovania-v-euroatlantickej-civilizacii/ 
1. mája 2020 07:04, Prečítané 1 820x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  
V komunistickej Číne si prácu všetkého druhu veľmi vážia. Oslavy 1. Mája, ako 

medzinárodného sviatku pracujúcich a práce, trvajú často viac ako 1 deň. Číňania si 

uvedomujú, že všetky úspechy, ktoré dosiahli, dosiahli tvrdou poctivou prácou. 
  

Xi, generálny tajomník Ústredného výboru Komunistickej strany Číny, v predvečer 1. Mája 

2020 vyjadril úprimné pozdravy pracujúcim všetkých etnických skupín v krajine a povzbudil 

ich, aby viac prispievali k boju proti COVID-19, ako aj k podpore hospodárskeho a 

sociálneho rozvoja prostredníctvom tvrdej práce. 

  

Počas komunistického zázraku, socializmu 1948-1990, podobné pozdravy aj na Slovensku 

zasielali pracujúcim najvyšší štátni predstavitelia. Počas osláv 1. Mája pred tribúnov 

defilovali pracujúci jednotlivých slovenských podnikov, družstiev a spoločenských 

organizácií, kde sa komentovali-sumarizovali úspechy každého podniku, družstva alebo 

spoločenskej organizácie za posledný rok. Konkrétne sa uvádzali čísla, ako napríklad, koľko 

topánok konkrétny podnik vyrobil, koľko iný podnik postavil a odovzdal bytov, atď… Dnes 

socialistická spomienka na socialistické 1. Máje je zakázaná. Zákaz súčasťou výroby 

antikomunistických mentálnych vykadencov, ktorí sa nesmú dozvedieť nielen úspechy, ale 

ani názvy podnikov, ktoré boli vybudované v danom meste alebo regióne počas 

komunistického zázraku 1948-1989. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/04/30/co-televizie-ta3-markiza-rtvs-nesmu-prezradit-

o-komunistickych-oslavach-1-maja/ 

  

Verím, že aj naša prezidentka a najvyšší vládni predstavitelia si vážia poctivú prácu viac, ako 

mafiánske intrigy, a vyjadrili úprimné 1. Májové pozdravy pracujúcim všetkých etnických 

skupín na Slovensku. Neverím, že by na to zabudli a oslavovala Deň bombardovania. 

  

Priznám sa, mám veľké medzery vo vzdelaní, preto ani neviem kedy euroantlantická 

civilizácia, ako protipól osláv 1. Mája, oslavuje svoj Deň bombardovania. Euroatlantická 

civilizácia je presvedčená, že bombardovaním dosiahla veľa úspechov v budovaní svojej 

civilizácie, dokonca viac, ako Číňania poctivou prácou. 

  

Neviem, kedy protagonisti euroatlantickej civilizácie oslavujú svoj Deň bombardovania, 

ale predpokladám, že to môže byť deň začatia bombardovania: 

Juhoslávie, Líbye, Afganistanu, Iraku, Sýrie, Vietnamu, Kambodži, Laosu, 

Panamy……. 
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obeti-zlocinov-USA-po-1945-

130901.pdf 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/05/01/oslavy-1-maja-sviatku-prace-v-komunistickej-cine-verzus-den-bombardovania-v-euroatlantickej-civilizacii/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/05/01/oslavy-1-maja-sviatku-prace-v-komunistickej-cine-verzus-den-bombardovania-v-euroatlantickej-civilizacii/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/04/30/co-televizie-ta3-markiza-rtvs-nesmu-prezradit-o-komunistickych-oslavach-1-maja/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/04/30/co-televizie-ta3-markiza-rtvs-nesmu-prezradit-o-komunistickych-oslavach-1-maja/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obeti-zlocinov-USA-po-1945-130901.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obeti-zlocinov-USA-po-1945-130901.pdf
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Nepredpokladám, že budú oslavovať každý deň, keď niekde začali bombardovať, lebo 

neviem, či by im stačil kalendár. 

  

Záverom, my vzdelaní a rozhľadení občania budúcej CP-II.BR zasielame súdružský pozdrav 

všetkým ľudom, ktorí hrdo oslavujú 1. Máj, ako sviatok pracujúcich, a nie Deň 

bombardovania. 

  

Na oživenie môjho blogu, by som prosil aspoň jedného antikomunistického mentálneho 

vykadenca, aby opäť v diskusii riadne zakadil. Vždy mi to urobí radosť, len nesmiem 

prezradiť prečo. 

  

Karol Ondriaš 

200501 
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Priebežné výsledky súboja komunistickej Číny s kapitalistickými 

USA o vírus COVID-19 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/15/priebezne-vysledky-suboja-komunistickej-ciny-s-

kapitalistickymi-usa-o-virus-covid-19/ 
15. apríla 2020 11:28, Prečítané 1 842x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Ako to vidíme my, komunisti z budúcej CP-II.BR: 
  

Preambula: 
  

Absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho tvrdého jadra koalície 

zločincov je založená len a len na neobmedzenom súkromnom vlastníctve a kapitálu. Preto 

majú len jedného smrteľného nepriateľa. Sú to komunistické strany, ktoré majú v programe 

znárodnenie majetku Segregovaného Vyvoleného hamburgera, alebo jeho radikálne 

obmedzenie (ako napríklad budúca CP-II.BR). Preto Segregovaný Vyvolený hamburger 

pomocou masmédií vyrába mentálnych Vykadencov, ktorí majú nenávidieť socializmus, 

komunistické strany a komunistov, a budú v mene „humanity“ chrániť záujmy 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera aj s nasadením života. Na Slovensku je to takto už 

30 rokov. Skrátka, Vykadenci sú jedným z hlavných pilierov na ktorých stojí a padá moc 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera. 

  

Ročná história súboja „nadradenej rasy“ s „menejcennou rasou“. 
  

Pred vírusom COVID-19, pred rokom 2020, súboj „nadradenej a menejcennej rasy“ bol 

v oblasti supermanov, ktorých sme denne videli vo filmoch zo západnej produkcie. Kladní 

hrdinovia „nadradenej rasy“, elitní agenti CIA, FBI, špeciálne vojenské jednotky, dokonca aj 

Superman, Spideman… často bojovali a vždy porazili záporných hrdinov „menejcennej rasy“, 

ktorí boli často z Ruska alebo z Ázie, ktorí obchodovali s ľuďmi, s drogami, rádioaktívnym 

materiálom, bombami, biologickými zbraňami… Výsledok súboja bol vždy ten istý: 

predstaviteľ dobrej „nadradenej rasy“ zničil zlého predstaviteľa „menejcennej rasy“ a tým 

zachránil dobrú západnú civilizáciu. 

Potvrdzuje to aj vedecká správa z USA z roku 2019, ktorá došla k záveru, že zdravotnícky 

systém USA je najlepší na svete a je najlepšie pripravený na pandémiu: 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/02/komunisticka-cina-verzus-usa-virus-covid-

19-vedecke-spravy-verzus-experimentalne-fakty/ 

Potvrdzovali to aj obrovské náklady na zdravotníctvo v USA oproti komunistickej Číne, ktoré 

zaručovali výhru USA nad Činov vo všetkých zdravotníckych parametroch. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-

ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/ 

  

Aká je realita? Aké sú priebežné výsledky reálneho súboja „nadradenej rasy“ s 

„menejcennou rasou“ o vírus COVID-19 (hranica je niekde na Morave?)? 

  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/15/priebezne-vysledky-suboja-komunistickej-ciny-s-kapitalistickymi-usa-o-virus-covid-19/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/15/priebezne-vysledky-suboja-komunistickej-ciny-s-kapitalistickymi-usa-o-virus-covid-19/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/02/komunisticka-cina-verzus-usa-virus-covid-19-vedecke-spravy-verzus-experimentalne-fakty/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/02/komunisticka-cina-verzus-usa-virus-covid-19-vedecke-spravy-verzus-experimentalne-fakty/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/


 
 

118 
 

Realita počtu nakazených a obetí vírusu CIVID-19 v USA, ako modelového kapitalisticko-

politicko-ekonomického systému, je strašná. Dňa 15.4.2020 počet nakazených bol 615302 

a počet obetí 26114. Tieto čísla je potrebné vynásobiť x 4,26 (čo je pomer obyvateľov Číny 

ku USA) aby sme ich mohli porovnať s Čínou. Prepočítané na počet obyvateľov Číny 

počet nakazených v USA je 2,62 milióna a počet obetí 111254; a tieto čísla budú stále 

rásť. 
Realita počtu nakazených a obetí vírusu CIVID-19 v Číne, ako modelového socializmu 

s čínskymi charakteristikami: dňa 15.4.2020 bola 82295 nakazených a 3342 obetí; a tieto 

čísla rastú už mesiac veľmi zanedbateľne. 
  

Výsledky v polčase súboja Čína:USA sú nasledovné: 

32 x viac nakazených v USA, ako v Číne; Čína vyhráva nad USA 32 : 1. 

33 x viac obetí v USA, ako v Číne; Čína vyhráva nad USA 33 : 1. 

My z CP-II.BR predpokladáme, že na konci zápasu pomer môže byť až 50:1. 

  

Z výsledkov vyplýva neuveriteľne profesionálny a efektívny zdravotnícky systém 

v komunistickej Číne oproti USA. Je to aj napriek tomu, že v USA (r. 2018) dávali na 

zdravotníctvo 16,9% z HDP, pričom v Číne len 5% z HDP. Výdavky na zdravotníctvo na 

jednu osobu v USA v roku 2018 boli 10 586 dolárov (USD). Je to najviac na svete. Výdavky 

na zdravotníctvo na jednu osobu v Čína 688 USD. Komunistická Čína dáva na 

zdravotníctvo na jednu osobu len 6,5% z toho, čo dávajú USA! 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-

ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/ 

Podobné, i keď viac alebo menej radikálne výsledky by sme dostali porovnaním Číny 

s krajinami Západnej Európy prepočítané na počet obyvateľov Číny. 

  

Pandémia vírusu COVID-19 vo svete a komunistický zázrak v Číne vyriešenia problému 

s vírusom je novou výzvou pre kapitalistické vlády, politikov a masmédiá pri 

zabezpečení výroby dostatočného množstva antikomunistických mentálnych 

Vykadencov. 

  
Vidieť to denne v masmédiách, kde sa obviňuje Čína od výroby vírusu, zatajovania poznatkov 

o víruse, klamania v počte nakazených a obetí, ovplyvňovaní WTO, účelového získavania 

vplyvu v Európe a vo svete… 

T.J. mnohé kapitalistické krajiny a ich politici hľadajú chybu v Číne a nie u seba. 

  

Len poznamenávam, že najprestížnejší vedecký časopis NATURE sa 7.4.2020 ospravedlnil 

Číne za spájanie vírusu COVID-19 s Wuhanom a s Čínou. 

  

Komunistická Čína, kde ekonomika už funguje na plné obrátky, dodávkami 

zdravotníckeho materiálu do celého sveta tam zachránila veľa životov (možno až  

~>milión?). 

Myslíme si, že aj tento fakt prispeje k tomu, že sa zvýši nenávistná zúrivosť 

antikomunistických vodcov, politikov a masmédií proti úspechu komunistickej Číny 

a zosilní sa mentálna výroba antikomunistických Vykadencov na celom ideovom fronte. 

  
Skoro som zabudol pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 

1.) Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2.) Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/
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3.) Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

4.) Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým 

sa ja budem mať lepšie. 

5.) Pravda: Naproti tomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš 

mať lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  
Karol Ondriaš, 

200415 
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USA a jej spojenci uvalili sankcie na komunistickú Čínu a ako 

Čína v prípade COVID-19 odpovedala 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/06/usa-uvalili-sankcie-na-komunisticku-cinu-a-ako-cina-v-

pripade-covid-19-odpovedala/ 
6. apríla 2020 08:25, Prečítané 2 455x, karolondrias2, Nezaradené 

 

USA, krajiny Európy a mnohé z ďalšieho sveta zaviedli za posledných 10 rokov proti 

komunistickej Číne sankcie a povinné všeobecné okydávanie čínskeho komunizmu, ktoré 

mali maximálne zničiť jej ekonomiku a odstrániť komunistický politicko-ekonomický systém. 

Odstrániť čínsky ekonomický zázrak a zázrak dodržiavania ľudských práv. 

  

V súčasnosti komunistická Čína len za posledný mesiac od 1.3.2020 do 4.4.2020 predala do 

zahraničia materiál proti vírusu za 1,46 miliárd dolárov: 

-3,86 miliárd ochranných masiek na tvár rôzneho typu; 

-37,52 miliónov ochranných odevov; 

-2, 41milióna infračervených teplomerov; 

-16 000 ventilátorov: 

– 2,4 miliónov testovacích kitov; 

-8,41 milióna ochranných rukavíc; 

Neviem, koľko k tomu Čína ešte darovala svetu. 

http://www.chinadaily.com.cn/a/202004/06/WS5e8a6742a310128217284869.html 

https://twitter.com/globaltimesnews/status/1246709791734431745 … 

  

Koľko týmto činom komunistická Čína zachránila životov v krajinách, ktoré ju chceli a stále 

chcú maximálne zničiť? Môže to byť viac ako milión, alebo milióny? 

Uvidíme, ako zúrivo krajiny USA+ sa postavia proti komunistickej Číne po odstránení 

nebezpečia vírusu COVID-19. Asi budú ešte zúrivejší, už len preto, lebo komunisti v Číne 

zvládli pandémiu vírusu profesionálne oproti diletantským postupom kapitalistom v USA+. 

  

Na oživenie môjho blogu, by som prosil aspoň jedného antikomunistického mentálneho 

vykadenca, aby opäť v diskusii riadne zakadili. Vždy mi to robí radosť, len nesmiem 

prezradiť prečo. 

  

Karol Ondriaš, 

200406 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/06/usa-uvalili-sankcie-na-komunisticku-cinu-a-ako-cina-v-pripade-covid-19-odpovedala/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/06/usa-uvalili-sankcie-na-komunisticku-cinu-a-ako-cina-v-pripade-covid-19-odpovedala/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://t.co/YUp9WZ9PSV
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Ako vírus COVID-19 odhalil dodržiavanie ľudských práv a 

účinnosť nákladov na zdravotníctvo v Komunistickej Číne a 

v USA. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-ludskych-prav-

a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/ 
3. apríla 2020 10:27, Prečítané 1 826x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

Ako to vidíme my vzdelaní a rozhľadení občania budúcej Komunistickej strany II. 

Boľševickej revolúcie (CP-II.BR). 
Najvyšším ľudským právom je právo na život, čo dodržali v komunistickej Číne, aj v prípade, 

keď sa v januári 2020 zistilo, že vírus COVID-19 je životu nebezpečný a epicentrum je mesto 

Wuhan (11 miliónov obyvateľov) v provincii Hubei (60 miliónov obyvateľov). V záujme 

maximálnej ochrany životov občanov (zo dňa na deň, alebo postupne?) nariadili rozkazom 

domácu karanténu pre 60 miliónov obyvateľov, t.j. zákaz vychádzania a mnoho ďalších 

opatrení pri ktorých asistovala aj armáda. Tento zákaz znamenal, že celá vysoko kvalitná 

a ekonomicky prosperujúca vedecko-priemyselná zóna zastavila výrobu. Len napríklad vo 

výrobe aut a auto dielov sa zastavila výroba v: Dongfeng Honda in Wuhan, Dongfeng Motor 

Corp. – partnerstvá s Honda, Nissan, PSA a Renault. Dongfeng Renault, Sino-French joint 

venture, Dongfeng Peugoet Citroen, USA-General Motors. Autodiely zahrňujúc Valeo, 

Webasto, Bosch, SAIC-GM, Valeo alebo Webasto. V provincii sa v roku 2019 vyrobili 2,24 

milióna vozidiel. Nebudem vymenovávať ďalšie odvetvia, ako napríklad optického 

a elektronického priemyslu. 

  

Opatrenia, ktoré razantne a vedecky zaviedla komunistická Čína v Wuhane 

a v provincii Hubei (a aj obmedzenia v ďalších provinciách) mali za následok obrovské 

ekonomické straty, ale zachránili obrovský počet životov! 
  

Keby vedenie Číny razantne a vedecky-účinne nezasiahlo a vírus by sa masovo rozšíril do 

celej Číny, zdravotný systém by skolaboval, a počet obetí by dosiahol milióny! Takto 

problém, ktorý vznikol v Číne, si doma vyriešili za dva mesiace s minimálnymi stratami na 

životoch. 

Preto my komunisti budúcej CP-II.BR s hlbokou úctou obdivujeme a gratulujeme KS 

Číne za záchranu miliónov životov! 
  

Nedá mi, aby som nepripomenul, ako charakterizovali, vo svojej morálnej degenerovanosti, 

komunistický zázrak vyriešenia problému vírusu, kapitalistickí bojovníci za ľudské práva: 

Kenneth Roth, výkonný riaditeľ organizácie Human Rights Watch (organizácia Dodržiavania 

ľudských práv) vyhlásil: „Pekným, typickým príkladom rozhodovania Čínskej komunistickej 

strany je Peking, ktorý namiesto toho, aby sa usiloval o transparentný a cielený prístup ku 

koronavírusu v Wuhane, ktorý vyžaduje verejné zdravie a ľudské práva, obmedzí pohyb 35 

miliónov ľudí.“ The Guardian v Británii uverejnil článok za článkom, ktorý napádal čínske 

metódy zaobchádzania s ľuďmi v súvislosti s vírusom. Ale 20. marca 2020 musel konečne 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/03/ako-virus-covid-19-odhalil-dodrziavanie-ludskych-prav-a-ucinnost-nakladov-na-zdravotnictvo-v-komunistickej-cine-a-v-usa/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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pripustil: „Zdá sa, že prísne cestovné obmedzenia a požiadavky na sociálne vzťahy mali 

želaný účinok.“ 

  

Vírus COVID-19 odhalil kapitalistické ľudské práva v plnej nahote. Nie je to právo na 

život, ale je to právo na maximálny zisk! 

  
Už v polovici februára 2020 bolo jasné, že Čínsky postup proti šíreniu vírusu je účinný. Preto 

ten istý postup mali zopakovať ostatné štáty sveta. V prvom kroku mali izolovať 

komunistickú Čínu od ostatného sveta a začať hľadať doma prípadné ohniská nákazy 

vírusom. V druhom kroku mali izolovať ohniská vírusu, t.j. zaviesť tam čínsku karanténu, kde 

by každý mal „domáce väzenie“, pričom by sa zastavila výroba a väčšina biznisu až dovtedy, 

pokiaľ by sa problém s vírusom nevyriešil. 

  

Nestalo sa tak z dvoch hlavných dôvodov. 

Prvý a hlavný dôvod: 
je v demokratických voľbách kapitalistického typu, kde do rozhodujúcich funkcií sú vo 

veľkej väčšine volení ľudia absolútne nekompetentní, neschopní riešiť závažné problémy (až 

na výnimky), ale sú to majstri v táraní okolo ľudských práv homosexuálov, lesbičiek, 

genderu, domácich zvieratiek, nedodržiavaní ľudských práv v komunistickej Číne, 

zasahovania Putina do…, atď… Stačí sa pozrieť na ich diletantskú politiku v prípade 

imigrantov do Európy a riešenie problémov s vírusom COVID-19. 

Tento hlavný problém vyplýva z toho, že masa ľudí, absolútnych laikov v politike, v 

geopolitike, v zdravotníctve, v priemysle, školstve, vede, technike, v kultúre, atď… volí ľudí, 

ktorí by mali o tom rozhodovať. 

My komunisti z budúcej CP-II.BR považujeme „slobodné demokratické voľby“ 

kapitalistického typu za tragédiu, za zločin proti ľudskosti, ktorý len v prípade vírusu 

COVID-19 si vyžiadal doteraz (3.4.2020) viac ako 50000 obetí. My považujeme „slobodné 

demokratické voľby“ za „demokratické“ mentálne škodlivé blúznenie, ktoré je určované 

Segregovaným vyvoleným hamburgerom zdôrazňujúc neotrasiteľnú vieru v kapitalistickú 

demokraciu. Podobné mentálne škodlivé blúznenie vládlo v Západnej Európe počas 350 

rokov pálenia bosoriek, určované neotrasiteľnou vierou v Boha. 

Humanita volebného systému a výber odborníkov do štruktúry riadenia v komunistickej 

Číne je radikálne iný ako v kapitalizme, čo sa prejavuje už 70 rokov v jej úspešnom rozvoji 

a prejavilo sa to aj vo vedeckom zvládnutí „Vojne ľudu proti vírusu“. Prezentovať čínsky 

výber odborníkov majú naše médiá zakázané, lebo by to narušilo výchovu 

antikomunistických vykadencov. Čínsky volebný systém nebudem rozpisovať; nech sa 

Vykadenci stále vytešujú v ich slobodných demokratických voľbách. 

  

Druhý dôvod (ako už mnohí opísali): 
že vo väčšine kapitalistických krajín nezaviedli účinný čínsky postup proti vírusu je, že 

súčasná kapitalistická spoločnosť nepovažuje za najdôležitejšie ľudské právo – právo na 

život, ale preferuje ľudské právo na maximálny zisk! 

To bol dôvod, prečo v Južnej Kórei, v Japonsku, v Taliansku, Nemecku, Francúzsku, USA… 

neposlali ľudí do karantény a nezastavili ihneď výrobu, keď zistili prvé údaje o nákaze a prvé 

ohniská nákazy, pretože elitná trieda by prišla o pravidelné zisky. Urobili to až vtedy, 

keď už bolo jasné, že mnoho ľudí ochorie a mnoho zahynie, čo by im spôsobilo väčšie 

straty, ako keď ľudia pôjde do karantény. 

  

Vírus COVID-19 odhalil ešte tajomstvo kapitalistického zdravotníctva a zdravotníctva v 

komunistickej Číne. 
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Ako je vidieť z hornej časti obrázku (modrý), USA dávajú 16,9% z HDP na zdravotníctvo. Je 

to najviac na svete. Vidieť, že obchodovanie so zdravím človeka je veľký ziskový biznis. 

Nemecko 11,2%, Francúzsko 11,2 %, Slovensko 6,7%, Rusko 5,3% a Čína 5,0% z 
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HDP. Komunistická Čína dáva na zdravotníctvo v HDP len ~30% v porovnaní s USA 

(=100%)! 
  

Ako je vidieť z dolnej časti obrázku (červený), Výdavky na zdravotníctvo na jednu osobu v 

USA v roku 2018 boli 10 586 dolárov (USD). Je to najviac na svete. Opäť vidieť, že 

obchodovanie so zdravím človeka je veľký ziskový biznis. Výdavky na osobu za rok 2018 

boli: Nemecko ~6000 USD, Francúzsko ~6000 USD, Slovensko 2290, Rusko 1514 a Čína 

688 USD. Komunistická Čína dáva na zdravotníctvo na jednu osobu len 6,5% z toho čo 

dávajú USA! 
  

Aké sú výsledky, keď investície do zdravotníctva mali ukázať ich efektivitu? Pozri obrázok 

nižšie. https://www.youtube.com/watch?v=qgylp3Td1Bw 

 
  

Fakty dokazujú, že v prípade Číny, to je komunistický zázrak efektivity vynaložených peňazí 

na zdravotníctvo, kde dnes majú už 94% vyliečených (76577 z 81522 ľudí), počet obetí 3322, 

počet denne nakazených v Číne je okolo 0-4 osob, úmrtí 5-10 denne. Majú okolo 50 

nakazených, ktorí prišli zo zahraničia a sú umiestnení v karanténe. V súčasnosti v Číne je len 

1727 nakazených! https://www.chinadaily.com.cn/china/special_coverage/2020latestdata 

  

Fakty dokazujú, že v  prípade USA, to je kapitalistická tragédia neefektívneho vynaloženia 

peňazí na zdravotníctvo, kde dnes (3.4.2020) majú už 245 616 nakazených, 10403 

vyliečených a 6095 obetí. Podobne to je aj u niektorých kapitalistických štátov. 

  

Údaje porovnania výsledkov Čínskeho a USA zdravotníctva by boli ešte strašnejšie pre USA, 

keby sme údaje normovali na počet obyvateľov Číny a USA. Kde počet obyvateľov v Číne je 

4,3 x vyšší, ako v USA. 

  

Záverom, keď to trošku preženiem, tak fakty na obrázkoch dokazujú, že úlohou 

kapitalistického zdravotníctva proti komunistickému je vycicať z ľudí aj poslednú kvapku 

krvi pre akcionárov a keď ich treba liečiť tak ich nechať zomrieť aj s doktormi a sestričkami. 

  

Karol Ondriaš, 

200403 
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Komunistická Čína verzus USA, vírus COVID-19, “vedecké 

správy“ verzus experimentálne fakty. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/02/komunisticka-cina-verzus-usa-virus-covid-19-vedecke-

spravy-verzus-experimentalne-fakty/ 
2. apríla 2020 09:27, Prečítané 3 241x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

Ako to vidíme my vzdelaní a rozhľadení občania budúcej Komunistickej strany II. 

Boľševickej revolúcie (CP-II.BR). 
Snaha svetovej elity je aby mnohé „vedecké“ správy potvrdzovali, že svet sa delí na krajiny-

národy patriace do svetovej elity a na krajiny-národy druhej triedy (a niekedy aj tretej). 

Potvrdzuje to často aj zoznamom týchto krajín. 

Krásnym príkladom toho je aj správa, o „Komplexnom hodnotení schopnosti globálnej 

zdravotnej bezpečnosti v 195 krajinách“. Správu v roku 2019 vypracovalo Centrum pre 

zdravotnú bezpečnosť Johna Hopkinsa a Iniciatíva pre jadrové hrozby, v spolupráci s 

Economist Intelligence Unit, s Bill & Melinda Gates Foundation, Open Philanthropy Project a 

Robertson Foundation. Linky sú v prílohe (1,2). 

  

Pisatelia správy v roku 2019 vôbec nepredpokladali, že vírus COVID-19 preverí ich 

„vedecké“ závery a ukáže pravdu v plnej nahote. Je jasné, že keby neprišiel vírus COVID-19, 

tak správa by vyrobila veľa vykadencov, kde by vedecky dokázala, ktoré krajiny-národy 

zabezpečujú kvalitnú zdravotnú starostlivosť aj v prípade pandémiu a ktoré krajiny na to 

nemajú. Správa priamo alebo nepriamo rozdeľuje krajiny-národy, ich politiku a ekonomiku 

na: politicky vyspelé a zaostalé, na ekonomicky schopné a neschopné, na krajiny, kde sa 

dodržiavajú ľudské práva a kde nie, kto patrí do svetov elity pokroku civilizácie a kto nie, na 

múdre a hlúpe… 

Nižšie sú kópie zo správy (len prvých 80 krajín), kde je poradie krajín od najlepších po 

najhoršie (okrem tabuľky 6). Tabuľky pre všetky krajiny sú na (1,2). 

Tabuľka: Celkové skóre – súhrnná tabuľka: 

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/02/komunisticka-cina-verzus-usa-virus-covid-19-vedecke-spravy-verzus-experimentalne-fakty/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/04/02/komunisticka-cina-verzus-usa-virus-covid-19-vedecke-spravy-verzus-experimentalne-fakty/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Z tabuľky vidieť, že podľa správy najlepšie na tom sú USA. Dobre sú na tom aj: Spojené 

kráľovstvo, .. Francúzsko, Nemecko, Španielsko. Rakúsko 26. miesto, Taliansko je na 31. 

mieste, Česko na 42. mieste, komunistická Čína až na 51. mieste, Slovensko na 52. 

mieste, Rusko na 63. mieste zo 195 krajín sveta. 

– Paradoxne, ako ukázal naživo experiment COVID-19, opak je pravdou. Krajiny, ktoré 

správa velebila sú dnes 2.4.2020 medzi najhoršími a naopak zlé-neschopné krajiny, ako 

komunistická, Čína, Rusko a Slovensko v reálnom živote úspešne predbehli naše elitné 

politicko-ekonomicko-demokratické vzory, ako USA, Taliansko, Francúzko, Španielsko, 

Nemecko… 

Tento záver platí aj pre tabuľky č. 2, 3, 4 a 5. V tabuľke č. 6. nie je poradie krajín od 

najlepších krajín po najhoršie, skôr naopak. 

  

Tabuľka: 1.) Prevencia vzniku alebo uvoľňovania patogénov. 
Z tabuľky vidieť, že podľa správy opäť najlepšie na tom sú USA. Dobre sú na tom aj: Spojené 

kráľovstvo, .. Francúzsko, Nemecko, Rakúsko 18. miesto, Taliansko je na 45. mieste, Česko 

na 42. mieste, komunistická Čína až na 50. mieste, Slovensko na 30. mieste, Rusko na 62. 

mieste a  zo 195 krajín sveta. 

Tabuľka: 2.) Včasné odhalenie a podávanie správ o epidémiách, ktoré môžu vzbudiť 

obavy v medzinárodnom meradle. 
Z tabuľky vidieť, že podľa správy najlepšie sú na tom opäť USA. Dobre sú na tom aj: Spojené 

kráľovstvo, .. Francúzsko, Nemecko, Španielsko. Rakúsko 28. miesto, Taliansko je na 31. 

mieste, Česko na 60. mieste, komunistická Čína až na 64. mieste, Slovensko na 70. 

mieste, Rusko na 116. mieste a  zo 195 krajín sveta. 

Tabuľka: 3.) Rýchla reakcia na šírenie epidémie a jej zmiernenie. 
Z tabuľky vidieť, že podľa správy najlepšie je na tom Spojené kráľovstvo a potom USA. 

Dobre sú na tom aj: Francúzsko, Nemecko, Španielsko. Rakúsko 76. miesto, Taliansko je na 

51. mieste, Česko na 57. mieste, komunistická Čína až na 47. mieste, Slovensko na 105. 

mieste, Rusko na 43. mieste a  zo 195 krajín sveta. 

  
 

Tabuľka: 4.) Dostatočný a robustný zdravotný systém na liečbu chorých a na ochranu 

zdravotníckych pracovníkov. 
Z tabuľky vidieť, že podľa správy najlepšie sú na tom opäť USA. Dobre sú na tom aj: 

Španielsko. Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nemecko, Rakúsko 25. miesto, Taliansko je na 

54. mieste, Česko na 52. mieste, komunistická Čína na 30. mieste, Slovensko na 48. 

mieste, Rusko na 50. mieste a  zo 195 krajín sveta. 

  

Tabuľka: 5.) Záväzky zlepšiť vnútroštátne kapacity, financovanie a dodržiavanie 

noriem. 
Z tabuľky vidieť, že podľa správy najlepšie sú na tom opäť USA. Dobre sú na tom aj: Spojené 

kráľovstvo, Nemecko, Španielsko, Rakúsko 66. miesto, Taliansko je na 29. mieste, Česko na 

41. mieste, komunistická Čína na 141. mieste, Slovensko na 66. mieste, Rusko na 72. 

mieste a  zo 195 krajín sveta. 

  

Tabuľka: 6.) Životné prostredie a zraniteľnosť krajiny voči biologickým hrozbám. 
V tejto tabuľke nie je poradie krajín od najlepších krajín po najhoršie, skôr naopak. 
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Podobných výskumov je veľa. Opakujem, mnohé na základe „vedeckých-teoretických“ 

faktov rozdeľujú krajiny-národy na tie: ktorých politika, ekonomika, vojenská sila, 

humanizmus, dodržiavanie ľudských práv, životná úroveň, vzdelanosť, fyzická a psychická 

bezpečnosť, ľudia, atď… patria medzi elitu a ktoré patria do druhej triedy. 

  

Na záver len pripomínam, že komunistická Čína je zatiaľ jediná krajina, ktorá 

pandémiu s vírusom COVID-19 už vyriešila. 

My komunisti z budúcej CP-II.BR jej gratulujeme a držíme palce! 

  

Karol Ondriaš 

200402 
  

Prílohy: 

1.) https://www.ghsindex.org/ 

2.) file:///D:/AA%20Karol%202020/Znet%202020/Sprava%202019-Global-Health-Security-

Index%202019.pdf 
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Vírus COVID-19 odhalil cenu práce v plnej nahote 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/03/20/virus-covid-19-odhalil-cenu-prace-v-plnej-nahote/ 
20. marca 2020 10:22, Prečítané 5 402x, karolondrias2, Nezaradené 

 

V normálnej, t.j. v morálne a mentálne nedegenerovanej spoločnosti, cena práce 

v jednotlivých oboroch vyjadruje vklad ku prežitiu a ďalšiemu rozvoju humanizmu 

a pozitívnemu progresu našej civilizácie. 

Ešte pred tromi mesiacmi ceny práce a tým aj spoločenské ohodnotenie vyzerali 

nasledovne: 
Napríklad hodnota ceny práce hercov bola: 

Herec Dwayne Johnson zarobil za rok (jún 2018-júľ 2019) 89,4 milióna dolárov (asi pred 

zdanením). 

Herec: Chris Hemsworth ~76 milión dolárov za rok 

Herec: Robert Downey, Jr. ~66 milión dolárov za rok 

– takto by som mohol vymenovať viac ako tisíc ďalších hercov. 

  

Napríklad hodnota ceny práce športových a hudobných celebrít: 

Americký futbalista Aaron Rodgers ~89 miliónov dolárov za rok. 

Americký bejzbolista Mike Trout ~36 miliónov dolárov za rok. 

Európsky futbalista Lionel Messi ~127 milión dolárov za rok. 

Boxerista Canelo Alvares ~94 milión dolárov za rok. 

– takto by som mohol vymenovať viac ako tisíc ďalších športových, hudobných 

a zabávačových celebrít. 

  

Ako to vidíme my vzdelaní a rozhľadení občania budúcej CP-II.BR: 
  

Je dôležité si uvedomiť, že vysoké platy celebrít vyplývajú zo základného zákona kapitalizmu 

maximalizovať zisk. Vysoké platy celebrít súvisia s počtom a sledovanosti reklám počas ich 

vystúpenia. Účelom reklamy je oblbnúť čo najviac ľudí, aby si kúpilo ďalší výrobok na ktorý 

sa vynaložila energia, ktorá prispieva k ničeniu prostredia – napríklad k otepľovania 

planéty. Povedané v skratke, čím vyššie platy celebrít, tým sa viac ohlupujú ľudia a tým 

sa viac ničí prostredie planéty. 
  

Zoberme si teraz súčasnú situáciu (20.3.2020) v čase pandémie vírusu COVID-19. 
  

Zistíme, že všetky (možno až na výnimky) vysoko platené celebrity sú nám zbytočné. 

Skutočná cena ich práce pre prežitie a ďalšieho rozvoju humanizmu a pozitívneho 

progresu našej civilizácie je nízka až nulová. 
  

Spoločnosť (aspoň tá múdrejšia) si uvedomuje skutočnú reálnu cenu práce jednotlivých 

oborov v spoločnosti. Sú to napríklad vedci, ktorí zistili a analyzovali vírus COVID-19. 

Lekári a zdravotné sestry ktoré vedia zachrániť život človeka. Schopní politici, učitelia, 

výrobcovia potravín, pracovníci infraštruktúry a podobne. 

  
Porovnajme teraz príjmy vysoko platených celebrít a ich spoločenské ohodnotenie, ktorých 

skutočná reálna cena práce pre spoločnosť je nulová (možno až na výnimky) a príjmy 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/03/20/virus-covid-19-odhalil-cenu-prace-v-plnej-nahote/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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a spoločenské ohodnotenie vedcov, lekárov, zdravotných sestier, výrobcov potravín, atď…, 

ktorí reálne a významne pozitívne prispievajú k rozvoju spoločnosti. 

Platy sú možno ~10000 : 1 až ~100 000 : 1 v prospech relatívne zbytočných celebrít. 

  
Záverom by som rád videl, v prípade, že by nebolo vedcov, lekárov, robotníkov…, priamy 

TV prenos, ako svetové ale aj naše celebrity teraz dumajú v nemocnici nad chorými alebo už 

mŕtvymi ľuďmi, a diskutujú, čo im asi je a ako ich treba liečiť. To by bola Partička! 

  

Karol Ondriaš 

200320 
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Komunistická Čína vyhrala boj s vírusom COVID-19 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/03/14/komunisticka-cina-vyhrala-boj-s-virusom-covid-19/ 
14. marca 2020 09:40, Prečítané 12 756x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Niekoľko poznámok o priebehu nákazy vírusom COVID-19 v komunistickej Číne do 

14.3.2020. Blog píšem preto, lebo ma fascinuje, ako komunistické vedenie Číny vedecky 

a profesionálne zvládlo nákazu novým neznámym vírusom, ako som denne sledoval na (1,2). 

Súhrnné údaje je možné získať na (3): 

  

Úvod v skratke: 
  

V Číne bol prvý pacient hospitalizovaný 12.12.2019. Nevedelo sa, či je to chrípka, alebo nový 

vírus. Už 7.1.2020, čínski vedci zistili, že je to nový coronavirus, ktorý dostal meno COVID-

19. Dňa 11.1.2020, zaviedli procedúru pre detekciu RNA COVID-19 a skúmali jeho 

vlastnosti. Keď zistili, že sa ľahko šíri medzi ľuďmi a je až 20-50 x smrteľnejší, ako bežná 

chrípka, ~v januári .2020 zaviedli prvé opatrenia, ktoré boli málo účinné, preto neskoršie 

opatrenia pritvrdili. Vo februári 2020 vírus (i keď v malých počtoch) detegovali vo všetkých 

provinciách Číny. 

  

Pretože ohnisko nákazy a väčšina prípadov bolo v meste Wuhan (11 mil. obyvateľov), v 

januári 2020 tam zaviedli centrálnu karanténu a 23.1.2020 tam (a aj v ~ďalších mestách 

a ~provinciách) zaviedli tvrdé opatrenia, kde zastavili leteckú, železničnú a cestnú dopravu, 

čím mesto (~mestá) a jej obyvateľov prakticky odrezali od sveta a každý mal domácu 

karanténu, atď…. 

Pretože počet nakazených bolo už viac ako 20000 v Wuhane zriadili 16 prechodných 

nemocníc a postavili za 2 x 10 dní 2 nemocnice na zelenej lúke pre 1000 a 1500 pacientov (čo 

je svetový rekord). 

  

http://www.chinadaily.com.cn/a/202002/13/WS5e447feca3101282172771aa.html?fbclid=Iw

AR0qbxUwh7hDe1Dr0nWWOfZETFhjAHleisDdNqKm_Hr8cEJgc2P2o1Q2v_g 

  

 Ako tieto čínske opatrenia, v rámci okydávania komunistického zázraku v Číne, 

komentovali vo vyspelom kapitalistickom svete. 

  
V januári sa niektoré politické elity v médiách vyslovili, že karanténa v Číne je prejavom 

totality a nedodržiavania ľudských práv, na čo by demokratické krajiny nikdy nepristúpili. 

Napríklad pokrytectvo denníka „The New York Times (NYT)“, ktorý napísal, že karanténa 60 

miliónov ľudí v provincii Hubei v Číne je hrubé porušovanie ľudských práv. Paradoxne, keď 

Taliansko urobili to isté u 60 miliónov Talianov, tak už sa písalo, že v Taliansko urobilo 

odvážny krok vpred, ktorý ukazuje zvýšený zmysel pre spoločenstvo, čomu by sa malo 

všeobecne tlieskať. 

Minulý týždeň, keď sa už vedelo, že Čína zvíťazila nad vírusom, NYT napísal, že Čína môže 

zvíťaziť nad vírusom, ale za veľkú cenu bolesti na ľuďoch. 

  

Priebeh šírenia a víťazstva nad vírusom v komunistickej Číne je na obrázku, čo 

pokladám za komunistický zázrak riadenie štátu za výnimočných podmienok. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/03/14/komunisticka-cina-vyhrala-boj-s-virusom-covid-19/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Na hornom obrázku (červený) vidieť, že denne od 22.1. do 3.2. po dobu 13 dní, každý deň 

sa počet zistených-novonakazených vírusom zvyšoval. Dosiahol až viac ako 3000 prípadov 

denne. Ak by sa šírenie vírusu nezastavilo, ak by zdravotnícky systém v Číne skolaboval, ak 

by sa nenasadili adekvátne prostriedky a postupy, tak dnes by bolo v Číne niekoľko desiatok a 

možno aj stoviek miliónov ľudí nakazených a mnoho úmrtí, a Čína by prestala byť 

ekonomickou, politickou a vojenskou veľmocou. 

Po 3.2.2020 počet nakazených začal pravidelne klesať a za zhruba mesiac, 7.3.2020 bol už len 

okolo 10 nakazených nových prípadov denne (často sú to cudzinci z vonku). Údaje ukazujú, 

že komunistická Čína vyhrala boj s vírusom COVID-19. 

Na strednom obrázku (modrý) vidieť, že denne od 22.1. do 20.2. po dobu 28 dní, každý deň 

sa počet úmrtí na vírus zvyšoval alebo bol vysoký. Dosiahol okolo 120 úmrtí denne. Po 

20.2.2020 počet úmrtí začal pravidelne klesať a za 25 dní (13.3.2020), bol už len okolo 7-20 

úmrtí denne. Opakujem: Údaje ukazujú, že komunistická Čína vyhrala boj s vírusom COVID-

19. 

Dolný obrázok ukazuje, počet uzdravených v Číne (13.2.2020) je 65541 z 80824 

nakazených, čo je 81%, a počet uzdravených bude stále stúpať. Opakujem: Údaje ukazujú, 

že komunistická Čína vyhrala boj s vírusom COVID-19. 

  
Naše a svetové médiá oznamujú počet nakazených alebo úmrtí vo svete a porovnávajú údaje 

s Čínou. Pričom, podstatnú informáciu nepovedia. Porovnávajú štáty s desiatkami miliónmi 

obyvateľov s Čínou, ktorá ma 1,439 miliardy obyvateľov. Veľkým úspechom Číny bolo, že 

razantne a účinne zakročila proti masovému rozšírenie vírusu z provincie Hubei do celej 

Cíny, čo politicko-ekonomický systém v Európe a v USA zatiaľ nedokázal. 

  

Pre zaujímavosť porovnám niektoré údaje o rozšírení vírusu vo svete s Čínou 

normované na počet obyvateľov Číny, dňa 13.3.2020. 
  

Čína má kumulatívne 80824 infikovaných a 3189 úmrtí. Tieto čísla budú rasť už málo (4). 

Na počet obyvateľov Číny: 

Taliansko by už malo 420000 infikovaných a 30112 úmrtí. Tieto čísla budú ešte rasť. 

Irán by už mal 195000 infikovaných a 8805 úmrtí. Tieto čísla budú ešte rasť. 

Kórea by už mala 228000 infikovaných a 1890 úmrtí. Tieto čísla budú rasť už málo. 

Španielsko by už malo 130000 infikovaných a 3698 úmrtí. Tieto čísla budú ešte rasť. 

Francúzsko by už malo 81050 infikovaných a 1749 úmrtí. Tieto čísla budú asi ešte rasť. 

Nemecko by už malo 57440 infikovaných a 120 úmrtí. Tieto čísla budú môžu ešte rasť. 

USA by už mali 8660 infikovaných a 737 úmrtí. Tieto čísla budú ešte rasť. 

Švajčiarsko by už malo 168831 infikovaných a 1004 úmrtí. Tieto čísla môžu ešte rasť. 

  

Ekonomické dôsledky: 
Víťazstvo komunistickej Číny nad vírusom jej dovolí zvýšiť ekonomickú produkciu na 

úroveň z pred epidémiou vírusom. Napríklad, naštartovala sa (12.3.2020) výroba auto dielov 

a aut v Wuhane a v provincii Hubei, zhruba po 50 dňoch výpadku. V roku 2019 tam vyrobili 

2,24 milióna vozidiel. Výroba v provincii Hubei (okrem Wuhan) malých a stredných 

podnikov (13.3.2020) stúpla na 60%. 

Dňa 13.3.2020 čínska „Jack Ma Foundation a Alibaba Foundation“ venujú 1 milión masiek 

a 500000 testovacích súprav USA, kde je ich nedostatok. 

V roku 2019 nárast HDP v Číne bol 6,1%, a patril medzi najvyšší na svete. Uvidíme, ako 

dopadne rok 2020 pre Čínu, Európu a USA. 

  

Porovnanie s Európou: 
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Mnohé vyspelé Európske štáty a USA, i napriek tomu, že z Číny už mali všetky potrebné 

údaje o víruse, aj ako zabrániť alebo radikálne znížiť jeho rozšírenie, neurobili tak. Všetky 

opatrenia robili neskoro. Predpokladám, že je to prejavom nekompetentnosti-diletantstva 

demokraticky volených lídrov (oproti systému výberu odborníkov v komunistickej Číne). 

Neschopnosť profesionálne-vedecky rýchlo riešiť tento problém v Európe a v USA môže mať 

za následok oslabenie geopolitického postavenie Európy a USA voči komunistickej Číne. 

V prílohe je 5 obrázkov z Wuhanu 

  

Karol Ondriaš 

200314 

  

Prílohy: 

1.) http://www.chinadaily.com.cn/ 

2.) http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm 

3.) https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-

19-final-report.pdf 

4.) https://www.chinadaily.com.cn/china/special_coverage/2020latestdata 
 
 

 

  

 
  

http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.xinhuanet.com/english/china/index.htm
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/who-china-joint-mission-on-covid-19-final-report.pdf
https://www.chinadaily.com.cn/china/special_coverage/2020latestdata
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CP-II. BR-05 a Matriarchát 
 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/15/cp-ii-br-05-a-matriarchat/ 
15. februára 2020 07:24, Prečítané 1 848x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

V súčasnosti technicko-mediálne možnosti pre-programovávať Programovateľný biologický 

stroj, t.j. človeka, sú obrovské. Človeka denne pre-programovávajú média, ktoré vo väčšine 

prípadov vlastnia súkromné osoby samostatne alebo v koalícii Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera, ktoré kontrolujú aj verejnoprávne médiá. Títo majú absolútnu moc 

preprogramovať človeka na obraz, ktorý im v danom okamihu najviac vyhovuje. 

  

Napríklad, v 19. a začiatkom 20. storočia sa Segregovaný Vyvolený Hamburger obával, že 

Afrika bude mať za sto rokov 1-2 miliardy obyvateľov. Preto ich „preprogramoval“ na 

„chaotické“ rodinné vzťahy a samoničiace medzi-vzťahy kmeňov, štátov a kultúr. Dokonca, 

keď sa objavil vodca v Líbyi, Minyar Gaddafi (1941-2011), ktorý chcel zjednotiť Afriku, 

zaviesť jednotnú menu Zlatý dinár, zabezpečiť aby Afrika nebola len zdrojom surovín a 

najlacnejšej pracovnej sily, tak Segregovaný Vyvolený Hamburger v rámci štandardného 

postupu, celú Lýbiu rozbombardoval a zavraždil Gaddáfiho. 

  

Podobne po zničení Východoeurópskej socialistickej civilizácie v roku 1990, Segregovaný 

Vyvolený Hamburger, ako súčasť kolonizácie a vytvárania menej konkurenčnej civilizácie, 

pre-programováva jej obyvateľov v rôznych oblastiach na jemu výhodný degeneračný 

štandard (ako sa každý môže denne presvedčiť v médiách). K tomu patrí aj zavedenie agendy 

Genderu, LGBT, transsexuálnej ideológie, atď… 

  

Ako to chceme riešiť my vzdelaní občania z budúcej CP-II.BR: 
  

Ako bolo už popísané v predchádzajúcich programoch, najskôr odstránime absolútnu moc 

Segregovaného Vyvoleného Hamburgera a tým aj zavádzanie do mozgov programy 

degeneračného šialenstva, ako Gender, LGBT, transsexuálna ideológia, atď… 

V druhom bode, zavedieme „Matriarchát“ vo svete, aby sa zabránilo degenerácii 

genetického kódu človeka a tým zabezpečil zdravý mentálny a fyzický rast ďalších 

generácií. 
  

V „demokratickej“ vyspelej časti sveta sa postupne zvyšuje vek prvorodičiek, partneri najskôr 

robia kariéru, chcú sa finančne zabezpečiť a až potom prichádza na rad dieťa. Predpokladáme, 

že v rámci konkurenčného boja, tento trend je podporovaný Segregovaným Vyvoleným 

Hamburgerom. Napríklad, priemerný vek prvorodičky v Európskej únii je okolo 30 rokov. 

Odborníci hovoria, že ideálny vek ženy prvorodičky je 20-25 rokov. 

  

Ako človek starne, tak do jeho genetického kódu sa dostáva stále viac škodlivých mutácii, 

ktoré sa prenášajú na potomstvo. Výskumy posledných rokov prinášajú údaje, že v dôsledku 

týchto mutácií, a aj iných faktorov, dieťa narodené po 35 roku matky má zvýšenú 

pravdepodobnosť nejakej vrodenej choroby, kde je najcitlivejší mozog. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/15/cp-ii-br-05-a-matriarchat/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Napríklad, štúdie z viac ako 2,6 milióna zdravotníckych záznamov ľudí zo Švédska a USA a 

porovnaním zdravia starších a mladších súrodencov, ukázali koreláciu medzi vekom otca 

a psychickými chorobami detí, t.j. čím starší otec, tým väčšia psychická porucha. 

Najsilnejšia korelácia bola nájdená u bipolárnej poruchy, čo je psychické ochorenie 

charakterizované opakujúcimi sa epizódami mánie a depresie (bipolar disorder). Ďalej to bola 

porucha pozornosti a hyperaktivity (Attention deficit hyperactivity disorder), nasledoval 

autizmus a psychotické poruchy, kde osoba je dopletená a stráca kontakt z realitou. 

Iné štúdie ukázali, že abnormality chromozomov sa zvyšujú s vekom matky. Šanca, že dieťa 

bude mať Downov syndróm za zvyšuje s vekom matky, kde šanca Downovho syndrómu je 1 

ku 1250 pre ženy, ktoré rodia vo veku 25 rokov, ale pri veku 40 rokov je táto šanca 1 ku 100. 

Súčasná štúdia (Wang et al. Nat. Comm. 2016) poukázala, že nové mutácie u narodených detí 

súvisia s vekom otca a matky, pričom sa zvyšujú konštantne s vekom otca, ale sa viac 

zvyšujú, akcelerujú s vekom matky. 

  

Z týchto a podobných štúdií vyplýva, že prijatím životného štandardu „demokracie“, t.j. 

súčasného pre-programovávania mozgov, sa do genetického kódu človeka dostáva viac a viac 

negatívnych mutácií. 

  

Preto, CP-II.BR vypracuje a presadí zákony, ktoré by zabezpečovali také podmienky rodiny 

a matky, aby matky rodili deti v najvýhodnejšom produktívnom veku, t.j. 20-27 rokov, 

a otcovia boli taktiež mladí. 

Aby v týchto rokoch, rodina už mala zabezpečené rodinné bývanie. Aby ženu – budúcu 

matku, nehnal Segregovaný Vyvolený Hamburger do feministického ošiaľu Gender-kariéry, 

ale aby ozaj v prvom rade bola ženou a matkou, aby v pohode mohla vychovávať deti. Aby sa 

vrátila úcta spoločnosti k žene, ako k matke. 

Lebo už naši dávny prarodičia hovorievali: Najlepšie, čo môže dieťa dostať sú šťastní zdraví 

rodičia. 

 CP-II.BR vypracuje a presadí zákony, ktoré významne zabezpečia materiálne a finančné 

zvýhodnenie mladých rodín. 

 CP-II.BR nepokladá za výhru, že civilizácia zabezpečí každoročné stúpanie HDP, 

každoročné kupovanie výkonnejších mobilov alebo aut, výroby reklám alebo 

všadeprítomných zábavných relácii s povinnými úsmevmi. Takáto civilizácia mentálne 

upadne a v konkurencii vymrie na povinnú kapitalistickú demokraciu. 

  

Takže: Nech žije svetový Matriarchát! 

  
Skoro som zabudol pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 

  

Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým sa 

ja budem mať lepšie. 

Pravda: Naprotitomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať 

lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  

Karol Ondriaš 

200215 
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CP-II. BR-04 a Náboženstvo. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/09/cp-ii-br-04-a-nabozenstvo/ 
9. februára 2020 08:03, Prečítané 1 505x, karolondrias2, Nezaradené 
 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Ľudský mozog, jeho myslenie a závery sa evolúciou NEVYVINULI na to, aby sme 

pravdivo vyriešili abstraktné alebo logické problémy, alebo utvárali správne závery 

z neznámych údajov, ako si väčšina ľudí myslí. Náš mozog sa vyvinul tak, aby výsledok 

riešenia problémov alebo neznámych javov viedol k záveru, ktorý by nás opäť dlhodobo 

presvedčil k správnosti, k spoločnému životu v našej kooperatívnej skupine , ako 

napríklad ku kmeňu, náboženskej skupine, ideológii, atď (1,2,3). Skrátka, mozog nie je 

stavaný tak, aby hľadal objektívnu pravdu (tá sa dá zistiť pomocou vedeckých metód). 
  

Z toho vyplýva, že výsledok-úsudok „rozumne-rozmýšľajúcich“ ľudí môže byť nerozumný 

a až absurdný a závisí len od toho, akú matricu (ľudové – premývanie mozgov) a kedy mu ju 

médiá vytvoria v mozgu. Mnohí si podľa týchto matríc podvedome vytvárajú úsudok 

i napriek tomu, že už vedia, že tieto matrice nie sú pravdivé. Zistilo sa, že raz vytvorená 

v mozgu matrica-impresia, je pozoruhodne trvalá, ako napríklad v detstve dodaná 

matrica náboženstva alebo ideológia antikomunizmu (4,5,6,7,8). 
  

Ako túto evolučne zastaranú mozgovú hardvérovú odchýlku chcú riešiť vzdelaní 

občania v budúcej CP-II.BR? Ako CP-II.BR plánuje riešiť problém vytvárania 

negatívnych matríc u človeka. 
  

CP-II.BR si uvedomuje, že v kapitalizme, kde súkromná osoba má absolútne moc a právo 

pomocou svojich médií vytvárať mnoho typov negatívnych a pozitívnych matríc u človeka, 

táto otázka je neriešiteľná. 

Z množstva matríc, ktoré sa v súčasnosti účelovo vytvárajú, tuná sa sústredím len na riešenie 

matrice náboženstva. 

  

Ako som už mnohokrát pripomínal, keď sa narodí človek, narodí sa aj s mozgovým 

hardvérom a mozgovým softvérom, ktorý mu je geneticky daný. Tento mozgový hardvér 

a softvér sa bude, hlavne v prvých rokoch života, dopĺňať a modulovať okolím. Často sa 

mozgový hardvér a softvér od útleho veku násilne moduluje náboženstvom. Často potom 

človek po celý život verí v náboženstvo, ktoré mu bolo dodané v mladom veku, v rodine, v 

škole alebo v médiách, keď ešte nemal možnosť to ovplyvniť. 

  

Preto CP-II.BR zakáže vyučovanie akéhokoľvek náboženstva pre deti až do 21. roku 

života a zakáže náboženské vysielania pre deti do 21. roku života. Po 21. roku života 

bude už každý mentálne schopný si vybrať ideológiu, náboženstvo alebo ateizmus. CP-

II.BR sa bude zasadzovať za oddelenie náboženských organizácií od štátu, aby boli 

samostatné na úrovni občianskych združení. CP-II.BR bude presadzovať ateizmus pred 

náboženstvom. 
  

Skoro som zabudol pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/09/cp-ii-br-04-a-nabozenstvo/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým sa 

ja budem mať lepšie. 

Pravda: Naprotitomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať 

lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  

Karol Ondriaš 

200209 
  

Poznámky: 

  

1.) Hugo Mercier a Dan Sperber (The Enigma of Reason, https://www.amazon.com/Enigma-

Reason-Hugo-Mercier/dp/0674368304) 

2.) Steven Sloman a Philip Fernbach, “The Knowledge Illusion: Why We Never Think 

Alone” (Riverhead) 
3.)  https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-

hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/ 

4.) https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-

dietata/ 

5.) https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-

sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/ 

6.) Napríklad, matrice vytvorené v mozgu na zničenie socialistickej civilizácie hovorili: 

Že: Jednotné roľnícke družstvá, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je potrebné 

ich rozbiť a pôdu dať opäť súkromníkom a potom Slovenské poľnohospodárstvo bude opäť 

prosperovať, ako napríklad v USA. 

Že štátne priemyselné koncerny a podniky, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je 

potrebné ich sprivatizovať a súkromný podnikateľ zabezpečí, aby podniky prosperovali, ako 

napríklad v kapitalistických krajinách. 

Že štát je zlý vlastník podnikov. 

Že štátne plánované hospodárstvo je produkt zločinov komunistov, nefunguje, a je potrebné to 

odstrániť, veď voľný kapitalistický trh to všetko vyrieši… 

Že Stalin a tým aj komunisti sú zločinci a zabili 100 miliónov ľudí. 

Že socializmus a Marxizmus prehral s kapitalizmom a odišiel na smetisko dejín. 

Mozog mnohých, ešte aj po štvrť storočí, sa stále riadi týmito mozgovými matricami, 

i napriek tomu, že overiteľné fakty hovoria niečo iné. 

7.) Výsledkom antikomunistických matríc sú aj zákony, kde ľudia, ktorí vybudovali 

komunistický zázrak v dodržiavaní ľudských práv, vo vzdelaní, v kultúre, vede, technike, v 

 poľnohospodárstve, priemysle sú prezentovaní ako zločinci a ľudia, ktorí ničili Slovensko sú 

odmeňovaní: 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, 

spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov 

založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť 

mesiacov až tri roky. Prakticky, zákon zabezpečuje výchovu k „menejcennej slovenskej 

odrode“. 

https://www.amazon.com/Enigma-Reason-Hugo-Mercier/dp/0674368304
https://www.amazon.com/Enigma-Reason-Hugo-Mercier/dp/0674368304
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-dietata/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-dietata/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/
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Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky 

priznania postavenia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť  Ústavu 

pamäti národa na úseku starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja. Zákon 

hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti 

komunistickému režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v 

období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989. 
8.) http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47 
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CP-II. BR-03 a Tragédia tajných demokratických slobodných 

volieb. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/02/cp-ii-br-03-a-tragedia-tajnych-demokratickych-

slobodnych-volieb/ 
2. februára 2020 04:24, Prečítané 1 984x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Potom, ako mediálni bojovníci Segregovaného Vyvoleného Hamburgera po roku 1989 zničili 

humánne-progresívnu Východoeurópsku socialistickú civilizáciu, povinne zaviedli tajné 

slobodné demokratické voľby, ako nástroj modernej dobrovoľnej materiálnej a duchovnej 

kolonizácie. 

  

Mediálni bojovníci Segregovaného Vyvoleného Hamburgera vedia, že človek je len 

programovateľný biologický stroj (PBS). Pretože ovládajú väčšinu svetových a domácich 

médi, je pre nich jednoduché preprogramovať PBS, aby väčšina volila “vhodných“ politikov. 

Za posledných 30 rokov na Slovensku výsledkom ich práce sú aj konečne slobodne volení 

politici, ktorí úspešne zničili, slovenské poľnohospodárstvo, priemysel, školstvo, vedu, 

kultúru… Zaviedli zločiny proti ľudskosti, ako bezdomovcov, vraždy na objednávku, 

exekúcie, predaj ľudí… 

Podrobnosti sú napríklad na: https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/11/14/dokedy-budeme-

bezducho-hajlovat-demokratickemu-sialenstvu/ 

  

Ako to vidíme my vzdelaní občania z CP-II.BR: 

  
Praktický výsledok v bývalom socialistickom bloku potvrdzuje, že zavedenie povinných 

tajných slobodných demokratických volieb je moderným zločinom proti ľudskosti 

Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. 

  

CP-II.BR v prvej etape zakáže tajné demokratické voľby a nahradí ich verejnými 

demokratickými voľbami. To znamená, že volebný systém ostane rovnaký, až na to, že každý 

volič na volebnom lístku vyplní svoje meno a dátum narodenia. Údaje sa budú archivovať 

a budú verejne dostupné na internete, aby si každý mohol pozrieť, ako kto volil a komu dal 

preferenčné hlasy. 

  

Škoda, že tento systém verejnej slobodnej voľby nemala možnosť CP-II.BR presadiť 

ihneď po prevrate 1989. Takto by si každý mohol pozrieť na internete, napríklad, že kto 

volil Mečiara, Dzurindu, Kisku, Čaputovú… a kto bude voliť Trubana, Beblavého… 

Každý by hneď vedel, kto je kto. 

  
CP-II.BR v druhej etape zakáže tajné aj verejné demokratické voľby súčasného 

kapitalistického typu, ktoré úspešne bránia výberu fundovaných politikov-zákonodarcov a sú 

účinnejší nástroj boja o teritórium a ničenie protivníka, ako klasické vojny. Overiteľné fakty 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/02/cp-ii-br-03-a-tragedia-tajnych-demokratickych-slobodnych-volieb/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/02/02/cp-ii-br-03-a-tragedia-tajnych-demokratickych-slobodnych-volieb/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/11/14/dokedy-budeme-bezducho-hajlovat-demokratickemu-sialenstvu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/11/14/dokedy-budeme-bezducho-hajlovat-demokratickemu-sialenstvu/
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potvrdzujú, že volení predstavitelia demokraticých volieb kapitalistického typu vyprodukovali 

mnoho vojen a milióny obetí. 

  

CP-II.BR bude hľadať systém voľby a výberu odborníkov na rôzne posty organizácie štátu 

a celosvetového verejného života. Z úspechov komunistickej Číny predpokladáme, že ich 

volebný systém a organizácia výberu odbornikov ide pozitívnym smerom a môže byť 

odrazovým vzorom aj pre Európu. 

  

Skoro som zabudol pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 

  

Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým sa 

ja budem mať lepšie. 

Pravda: Naprotitomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať 

lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  

Karol Ondriaš 

CP-II.BR 
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CP-II. BR-02 a Znárodnenie. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/01/26/cp-ii-br-02-a-znarodnenie/ 
26. januára 2020 07:33, Prečítané 1 810x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  
V súčasnosti technická úroveň zabíjania ľudí a ničenia majetku dosiahla > 1000 x vyššiu 

účinnosť, ako technika v II. Svetovej vojne. Cieľom všetkých vojen (možno až na nepatrné 

výnimky) bolo, aby si súkromná koalícia zločincov (často neznáma v pozadí) navýšila 

majetok. 

Súčasný globálny vedeckotechnický rozvoj menenia mozgového softvéru a funkcie odmeny 

človeka (PBS), zavádzanie nových účinnejších robotických nukleárnych zbraňových 

systémov, atď… dosiahol hranicu, kde hrozí samozničenie civilizácie, pokiaľ budú mať 

jednotlivci a záujmové skupiny beztrestnú absolútnu moc, založenú len na ich neobmedzenom 

súkromnom majetku. 

Tieto skupiny stále presadzujú najspravodlivejší zákon superliberálnej filozofie: “Čím 

máš viac majetku, tým máš sväté právo viac rozhodovať o tých, ktorí ho majú menej.” 

  

Fakty dokazujú, že všetky súčasné rituálne tance o neprávostiach a zločinoch 

kapitalizmu už desaťročia nič neriešia, nedotýkajú sa toho podstatného. 
Poukazovanie na negatíva kapitalizmu a hľadanie jeho ľudskej tváre, bez deklarovania 

socializmu ako východiska, sú vítané rituálne tance, ktoré majú viesť len ku kozmetickým 

zmenám a sú potrebné na zaistenie, aby podstata kapitalistického kanibalizmu ostala 

nedotknutá (ako v tomto duchu hovorí Slavoj Žižek). 

  

Ako to chceme riešiť my vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR: 

  
KP-II.BR chce zabrániť degenerácii a samozničeniu ľudskej civilizácie a vybudovať nové 

politicko-ekonomicko-ľudské vzťahy novej humánnej civilizácie, ktorá by bola v súlade s 

globálnym vedeckotechnickým rozvojom. Preto v programe chce radikálne zmeniť 

ekonomické vlastnícke vzťahy a obmedziť výšku súkromného vlastníctva. 

  

Napríklad: 

  

– Maximálna výška súhrnného súkromného majetku na osobu bude buď 20000 násobok 

mediálnej minimálnej mesačnej mzdy, alebo 40000 násobok mediálneho minimálneho 

mesačného dôchodku alebo 20000 násobok mediánu čistého mesačného príjmu na osobu 

v domácnosti. Maximálna výška súhrnného súkromného majetku bude odvodená od jedného 

z týchto parametrov, pričom sa zoberie ten parameter z ktorého vyplýva najnižší súhrnný 

súkromný majetok na osobu. Každý majetok vyšší ako súhrnný súkromný majetok na osobu 

bude znárodnený bez náhrady. (Všetky násobky sa budú meniť podľa praktickej potreby). 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/01/26/cp-ii-br-02-a-znarodnenie/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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– Všetka pôda, vodné zdroje, nerastné suroviny, strategické podniky, finančné inštitúcie, 

poisťovne, atď… sa znárodnia za náhradu neprevyšujúcu výšku súhrnného súkromného 

majetku na osobu. 

– Maximálna výška majetku súkromnej firmy bude dvojnásobok súhrnného súkromného 

majetku na osobu. (Násobok sa bude meniť podľa praktickej potreby). 

– Zavedie sa centrálne plánovanie a centrálne zákony, ktoré budú zaručovať: rovnaké sociálne 

práva, rovnakú mzdu za rovnakú prácu, rovnakú minimálnu mzdu, rovnaké pravidlá 

minimálneho dôchodku a odchodu do dôchodku, rovnakú materskú dovolenku, atď… pre 

všetkých obyvateľov planéty. 

– Mnohé ďalšie prvky sa preberú z komunistického zázraku novej humane-progresívnej 

civilizácie v bývalom Východoeurópskom socialistickom bloku. 

  

Nájsť spôsob, ako prakticky vykonať tieto radikálne zmeny v ekonomických 

vlastníckych vzťahoch a obmedziť výšku súkromného vlastníctva, je výzva pre ľavicu 

do budúcnosti. 

  
My zdôrazňujeme, že všetky tieto drastické kroky k osobnému majetku sú zanedbateľné 

oproti drastickým krokom k osobnému majetku pri čiastočnom alebo významnom 

samozničení civilizácie, ktoré by vyplynuli z ďalších lokálnych vojen a z III. Svetovej vojny, 

ako vysoko pravdepodobných produktov kapitalizmu, kde je beztrestná absolútna moc 

jednotlivcov založená len na ich neobmedzenom súkromnom majetku. 

  

Záverom už po 100. -krát zopakujem našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými 

pravdami: 

  

Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým sa 

ja budem mať lepšie. 

Pravda: Naprotitomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať 

lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  
Zároveň prosíme progresívnych superliberálov, aby v diskusných príspevkoch, ako vždy, 

podporili pravdivosť tohto blogu, za čo im vopred ďakujeme. 

  

Karol Ondriaš 

200126 
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CP-II. BR-01 a človek – Programovateľný biologický stroj. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/01/11/cp-ii-br-a-clovek-programovatelny-biologicky-stroj/ 
11. januára 2020 08:26, Prečítané 1 406x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Tento blog sa zaoberá problémom zločinov kapitalizmu, absolútnou mocou Segregovaného 

Vyvoleného Hamburgera a jeho tvrdého jadra Koalície zločincov, ktorých pokračujúca moc 

môže viesť k samozničeniu súčasnej civilizácie postavenej na hlavnom kapitalistickom 

zákone maximalizácie zisku. 

Tento blog je prvý v sérií blogov, ktoré podávajú návod, ako tieto problémy chcú vyriešiť 

vzdelaní občania budúcej CP-II.BR (https://second-communist-revolution.eu/). 

  

Základný prístup CP-II.BR pre ďalší humánno-progresívny vývoj ľudskej civilizácie je 

založený na maximálnej vzdelanosti ľudí, pochopení čo to je človek, a v spoznaní a 

odstránení účelových škodlivých vplyvov na mentálny vývoj mozgu človeka. 

  

Celá programová politika CP-II.BR je založená na základnom overiteľnom fakte, že človek je 

len Programovateľný biologický stroj (nemá nadprirodzenú dušu a ani nehmotné vedomie), 

a že uvedomenie si tejto podstaty človeka je základom ďalšieho humánno-progresívneho 

vývoja ľudskej civilizácie. 

Dôkazy je možné nájsť na stránkach ateistov. Niektoré som opísal aj v knižkách (1,2) alebo 

v blokoch (3,4,5), z ktorých po úprave si požičiam niektoré odseky. 

  

Sú tri vhodné, ale nie nevyhnutné podmienky pochopenia programu CP-II.BR. 

Prvá podmienka je, aby človek prijal, že je len Programovateľný biologický stroj (podobne 

ako traktory alebo počítače sú mechanické alebo počítačové stroje), ktorý sa vyvinul 

evolúciou a ktorému sa v súčasnosti hovorí Homo sapiens. 

Druhá podmienka je, že človek–Programovateľný biologický stroj vlastní mozgový hardvér a 

softvér dovoľujúci exaktné myslenie, t.j. musí byť schopný kritického myslenia a reflexie. 

Tretia podmienka je, že človek si uvedomí prijímanie sprostredkovaných informácií, ktoré sú 

často len súčasťou účelovej propagandy, ktorej podvedome môže uveriť až 80% populácie 

(tzv. Účastníci stáda, Pritakávači alebo Vytunelovaní). A že účelové informácie mu stále 

preprogramovávajú mozgový softvér (a asi aj hardvér) a on sa podľa toho aj správa. Skrátka, 

človek si uvedomí, že má z vonku a z vnútra programovateľný mozog a preto hľadá 

overiteľné objektívne pravdy, aby nebol len Pritakávačom alebo Vytunelovaným jedincom 

(1,2,6,7). 

Záverom, softvérové vybavenie Programovateľných biologických strojov možno účelovo z 

vonku ovplyvniť a dokonca aj niekoľkokrát zmeniť o 180 stupňov. Príkladov z histórie, alebo 

z denných správ je veľa (8,9). 

  

Pre jednoduchosť, keď my vzdelaní občania budúcej CP-II.BR budeme hovoriť 

o ľuďoch alebo človeku, budeme tým vždy myslieť: Programovateľný biologický stroj 

(skratka PBS). 
  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/01/11/cp-ii-br-a-clovek-programovatelny-biologicky-stroj/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://second-communist-revolution.eu/
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PBS funguje jednoducho: Ľudské telo, špeciálne mozog a určité žľazy produkujú účinné látky 

(vnútorné „excitačné“ drogy alebo opačné „depresíva“), ktoré ovplyvňujú našu náladu, 

myšlienky, životnú filozofiu a bežné správanie. Robia to podobne, ako zvonka dodané drogy, 

ale na rozdiel od nich to robia bezpečne. Zjednodušene povedané, v našej mozgovej činnosti 

sa uplatňuje funkcia odmeny (reward function), ktorá nás odmeňuje kladne, ale aj záporne. 

Keď funkcia odmeny, podľa zdedeného a účelovo z vonku dodaného softvéru určí, že 

prichádzajúce informácie sú pozitívne, dá nám odmenu v podobe dobrého pocitu a šťastia 

(uvoľní nám vnútorné „excitačné“ drogy). Pri veľmi pozitívnych informáciách sa dostaneme 

až do extázy. Keď algoritmus v mozgu, podľa zdedeného a účelovo z vonku dodaného 

softvéru určí, že informácie sú negatívne, tak funkcia odmeny nás dostane do depresie a 

niekedy dokonca nás donúti spáchať samovraždu (uvoľní nám vnútorné „depresíva“). 

  

Skrátka PBS (podobne, ako všetky iné živočíchy) sa snaží robiť to, čo ho vnútorne 

maximálne pozitívne nadroguje ihneď alebo v dlhodobých následkoch (aj preto je narkománia 

tak rozšírená). Takže, chovanie PBS je ovplyvnené aj podľa toho, ako vonkajší manipulátor 

dokáže dodať do mozgu nový softvér, ktorý zmení mozgovú funkciu odmeny v prospech 

manipulátora. V bežnej reči sa to nazýva propaganda. U mnohých ľudí to zafunguje, ale je 

dostatočný počet aj tých, ktorí racionálnym myslením dokážu preprogramovávaniu mozgu 

odolať. 

  

Prikladáme aspoň jeden príklad z tisícky, aký softvér do mozgu nám „implantujú“ 

súčasní globálni vládcovia v našom regióne. 
Keď v 60.-70. rokoch 20. storočia globálne americké firmy zistili, že ich americké televízne 

reklamy na výrobky sú neúčinné v iných svetových kultúrach, tak sa rozhodli vychovať PBS 

s rovnakým mozgových softvérom, čo sa im aj podarilo, lebo tá istá alebo veľmi podobná 

reklama je už účinná globálne. V súčasnosti vychovávajú PBS na „svoj obraz“, dodávajú im 

účelový mozgový softvér pomocou televíznych seriálov, filmov, komentárov, správ alebo 

historických dokumentov. 

Napríklad celosvetovo-pozerané seriály: Priatelia, Teória veľkého tresku, Dva a pol chlapa, 

a všetky ostatné, alebo stovky kecaných-šou (talk show) majú jedno spoločné: mladí ľudia sa 

tam chovajú presne len v rámci zvieracích inštinktov – v povinnej inteligenčnej sterilite; 

nikdy nediskutujú vážne problémy súčasnej civilizácie. 
Napríklad vedecky vzdelaní a múdri mladí ľudia v seriáli „Teória veľkého tresku“, nikdy 

nediskutovali: Prečo USA v roku ~1918 zhodili na cudzom území ~50 000 bômb? Koľko 

nevinných ľudí pri tom zabili? Aký účel má bombardovať cudzie suverénne štáty? Kto o tom 

rozhodol a prečo nie je potrestaný? Čo je podstata systému, ktorý toto beztrestne dovoľuje? 

Prečo sa veľmi zvýšil počet emigrantov a násilia? Prečo USA musia vydávať na zbrojenie 730 

miliárd dolárov? Prečo sa zvýšil počet filmov-rozprávok pre dospelých so super-ľuďmi 

s nadprirodzenými schopnosťami? Prečo stále stúpa počet legálnych narkomanov? A tak 

podobne. 

Racionálne uvažujúci človek by predpokladal, že vysokoškolsky vzdelaní ľudia, prezentovaní 

v seriáli, pracujúci na najprestížnejších vedeckých pracoviskách sveta, budú mať väčší 

mentálny rozsah a mali by sa oberať hlavne takýmito otázkami a nie stále omieľať témy: jesť, 

piť, kakať, cikať a súložiť. 

PBS by si mal uvedomiť, že správanie sa mladých ľudí v takýchto televíznych seriáloch, 

majú okrem zábavy aj návod a cieľ: určovať ako sa majú chovať, v akých mentálnych 

hraniciach majú myslieť PBS na celom svete. 
Presne takto to je aj u všetkých inteligentne-sterilných v kecaných-šou našich celebrít. Nikdy 

nezašli za hranicu sterility, už 30 rokov stále omieľajú len tieto témy zvieracích inštinktov. 
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Preprogramovávanie PBS na akýkoľvek obraz majú v súčasnosti v rukách súkromné 

osoby alebo koalície súkromných osôb, kde ich moc programovať PBS je úmerná ich 

súkromnému neohraničenému majetku. Uvedomenie si tohto závažného faktu a jeho 

odstránenie je jedným so základných bodov programu vzdelaných ľudí v budúcej CP-

II.BR. 
  

Skoro som zabudol pripojiť našich päť axiómou, ktoré sa už stali overenými pravdami: 

  

Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

Pravda: Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, tým sa 

ja budem mať lepšie. 

Pravda: Naprotitomu, socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať 

lepšie, tým sa aj ja budem mať lepšie. 

  

  

Karol Ondriaš 

200111 

  

  

Prílohy: 
  

(1) Človek alias programovaný biologický stroj a jeho 

lásky http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47. 

  

(2) Vytunelovaní. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47 

  

(3) Je viera v boha a priľahlé nadprirodzené sily – mor 21. storočia? Je preferovanie boha 

pred človekom – mor 21. storočia? https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-

boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-

mor-21-storocia/ 

  

(4) Poškodzuje náboženstvo vývoj mozgu dieťaťa? 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-

dietata/ 

  

(5) Je extrémna viera v boha šialenstvo? https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/je-

extremna-viera-v-boha-sialenstvo/ 

  

(6) Bohovia súčasných mytológií a 

komunizmus. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47 

  

(7) Podľa (1): Prečo sa niekto stáva komunistom, kapitalistom alebo členom hnutia na 

ochranu vtákov: 

Podstatné na celom probléme otázok a odpovedí fungovania ľudskej spoločnosti je uvedomiť 

si, že človek a všetko živé okolo nás sú len programovateľné biologické stroje, podobne ako 

mechanický stroj je auto a programový stroj je počítač. Nájdenie odpovedí na mnohé otázky 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-dietata/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-dietata/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/je-extremna-viera-v-boha-sialenstvo/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/je-extremna-viera-v-boha-sialenstvo/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
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našej civilizácie spočíva v poznaní a pochopení fungovania nášho mozgového hardvéru a 

softvéru. Stručne spomeniem základné myšlienky o Homo sapiens ako programovateľnom 

biologickom stroji a jeho hardvérovom a softvérovom vybavení mozgu. 

– Človek je len programovateľný biologický stroj, ktorý sa vyvinul evolúciou z neživej 

hmoty. 

– Nemá v sebe nič nadprirodzené, ani dušu, ani vedomie. Všetko, čo má, čo cíti a v čo verí, 

má len fyzikálny základ, podobne ako má fyzikálny základ každý iný stroj. 

– Fyzikálny základ vedomia programovateľného biologického stroja tvorí hlavne mozgový 

hardvér a softvér, ktorý sa riadi programami dedenými po predkoch, je stále programovaný 

okolím a môže sa programovať aj sám. 

– Mnohé mozgové programy, ktoré nás riadia, sa vytvárali po milióny rokov, keď sme žili 

v džungliach, na savanách a v jaskyniach, keď sme boli lovci alebo zberači. Ďalšie programy 

sme získali výchovou a interakciou s prostredím. Naše mozgové algoritmy nás zvyčajne nútia 

riadiť sa týmito zastaranými programami, ktoré často nepatria do modernej doby a ktoré 

v súčasnosti škodia jednotlivcom i celej spoločnosti. Na základe vlastných algoritmov sa 

niektoré programovateľné biologické stroje správajú ako Alfa-samci, či ako Pritakávači alebo 

Vytunelovaní. 

– Mozgový hardvér a softvér, využívajúc endogénne drogy, nás núti robiť to, čo robíme, veriť 

tomu, v čo veríme, a jeho algoritmy rozhodnú, či sa staneme komunistami, kapitalistami alebo 

členmi hnutia na ochranu vtákov. Geneticky dané a prostredím modulované mozgové 

algoritmy rozhodnú, či budeme veriť, alebo neveriť v Boha, v UFO, v horoskop, pouličnému 

predavačovi alebo žene v bare. 

– Vždy keď náš mozgový hardvér a softvér zistí, že robíme niečo v súlade s jeho programom, 

odmení nás dávkou endogénnych drog a my máme pocit spokojnosti, radosti, niekedy až 

extázy. 

– Programovateľný biologický stroj sa správa podľa týchto programov, tie sú však u 

jednotlivcov rozličné, a preto vytvárajú rozličné ilúzie pravdy, viery, rozličné túžby a celkové 

správanie programovateľného biologického stroja. 

– Medzi tieto ilúzie právd patrí aj ilúzia pravdy kapitalizmu alebo ilúzia pravdy komunizmu. 

Podstatné je zistiť, ktorá ilúzia je pravdivá. Preto je dôležité je, aby sme našu ilúziu pravdy 

priblížili čo najviac k objektívnej pravde. Preto sa musíme riadiť precízne merateľnými 

údajmi, objektívne zistiteľnými faktami, ktoré možno kontrolovať. Nesmieme sa riadiť 

pocitmi, intuíciou a najmä nie radami iných. Toto je základ programu CP-II.BR. 

  

(8) Napríklad, zoberme si ovplyvňovanie softvérového vybavenia takéhoto 

Programovateľného biologického stroja (PBS) – obyvateľov žijúcich na dnešnom území 

Indonézie. V 7. a 8. storočí začali prenikať do Indonézie obchodníci z Indie. Doniesli nové 

softvérové vybavenie, filozofiu budhizmu a neskôr hinduizmu. Začali meniť softvérové 

vybavenie pôvodných obyvateľov Indonézie, ktorí pod vplyvom nového softvéru v 7. – 8. 

storočí založili na Sumatre budhistické kráľovstvo a stavali budhistické kostoly. O niekoľko 

storočí nastalo v Indonézii ich nové preprogramovávanie. Pod vplyvom softvéru 

hinduistických indických obchodníkov v Indonézii obyvatelia ostrova Jáva prijali nový 

softvér a začali vyznávať hinduizmus. Vďaka novému softvéru založili na Jáve koncom 13. 

Storočia hinduistické kráľovstvo dominujúce v Indonézii. Ďalšie preprogramovávanie nastalo, 

keď arabskí obchodníci v 14. – 15. Storočí doniesli do Indonézie softvérové vybavenie 

islamu. Nový softvér bol taký účinný, že koncom 16. Storočia vytlačil staré budhistické a 

hinduistické softvérové vybavenie. Ľudia v Indonézii sa riadili softvérom islamu až do 

príchodu európskych kolonizátorov. 

Roku 1511 portugalskí obchodníci vybavení kresťansko–katolíckym softvérom začali 

obchodovať s PBS Indonézie. Roku 1596 ich nasledovali Holanďania a roku 1600 Angličania 
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vybavení kresťansko–protestanským softvérom. Holanďania roku 1610 vytlačili Portugalcov 

aj s ich softvérom takmer z celej Indonézie, uchytili sa len na Východnom Timore, kde ich 

vplyv trval niekoľko storočí. Holanďania v rokoch 1610–1623 vytlačili Angličanov z 

Indonézie a ovládali ju až do príchodu Japoncov roku 1942, šíriac kresťansko–protestanský 

softvér. Aj po získaní nezávislosti Indonézie roku 1949 pokračovala postupná zmena 

softvérového vybavenia PBS žijúcich na území Indonézie. Časť PBS prijala napríklad 

komunistický softvér, ktorý bol však rýchlo a násilne odstránený a nahradený softvérom 

demokratického kapitalizmu konzumnej spoločnosti. 

V roku 2000 takmer 90 percent populácie sa riadilo softvérom islamu, ktorý tam doniesli 

arabskí obchodníci. Kresťanským softvérom sa riadi okolo desať percent populácie, pričom 

protestanti ho získali od Holanďanov a katolíci vo Východnom Timore ho získali od 

katolíckych Portugalcov. Budhizmus vyznáva už len 1% populácie a len nepatrná časť 

populácie na Bali vyznáva hinduizmus, ktorý dominoval v dávnej minulosti. Ne 

kompatibilnosť softvérového vybavenia v niektorých oblastiach Indonézie produkovala 

násilie. PBS s islamským softvérom fyzicky napádajú PBS, ktoré sa riadia kresťanským 

softvérom a naopak. Táto odlišnosť mozgového softvéru vyprodukovala len za január 2000 

niekoľko stoviek mŕtvych (1). 

  

9.) Technológie, ktoré použil Vyvolený hamburger aby z Vás vyrobil ľudské stádo na 

akékoľvek použitie. https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-

vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/ 
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Vraždy v Bagdade v priamom prenose a naši bojovníci za ľudské 

práva. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2020/01/04/vrazdy-v-bagdade-v-priamom-prenose-a-nasi-bojovnici-

za-ludske-prava/ 
4. januára 2020 08:03, Prečítané 4 056x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Ako prejav želania zdravia, šťastia a hojného božského požehnania v roku 2020, tvrdé jadro 

Segregovaného Vyvoleného Hamburgera – Koalícia zločincov, v priamom prenose dňa 

3.1.2020 v Bagdade, medzi inými nevinnými ľuďmi, zavraždila aj generála iránskych vojsk 

Qasema Soleimaniho. 

Ako dôvod uviedli, že tento zlý generál plánoval niečo zlé proti Segregovanému Vyvolenému 

Hamburgeru. 

  

Pretože sa mi minuli antidepresíva, bál som sa prepnúť televíziu na slovenské kanály, takže 

ani neviem, ako túto vraždu v priamom prenose odsúdili v médiách slovenskí bojovníci za 

ľudské práva, slobodu a demokraciu, ako napríklad: 

  

Ako to odsúdila prezidentka Z. Čaputová a jej družina… 

nositelia súčasných vyznamenaní: Peter Zajac, Zuzana Mistríková, Zora Bútorová, František 

Mikloško, členovia Klubu Milady Horákovej a ďalšia stovka minulých vyznamenaných 

bojovníkov… 

Kňažko, Budaj, Čelko, Hríb… a ďalšia stovka notorických bojovníkov za ľudské práva, 

slobodu a demokraciu… 

Redaktori Denníka N, Sme… 

Michal Havran a ostatné televízne hviezdy… 

A tisíce ostatných, čo vystupujú denne v masmédiách….. 

  

Verím, že sa to čoskoro dozviem (práve mi došiel na účet dôchodok – opäť nakúpim 

antidepresíva a zapnem televízor) a verím, že vo svojich vyhláseniach títo slovenskí bojovníci 

za ľudské práva, slobodu a demokraciu, odsúdili tieto vraždy v priamom prenose, vyjadrili 

ostrý postoj ku Segregovanému Vyvolenému Hamburgeru, za čo sa konečne nebudem musieť 

hanbiť. 

  

Karol Ondriaš, 

200104 
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Veda potvrdila – neexistuje gén homosexuality. A čo gén 

Zveroženstva? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/29/veda-potvrdila-neexistuje-gen-homosexuality-a-co-gen-

zverozenstva/ 
29. decembra 2019 06:45, Prečítané 2 600x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Ganna a spol. dňa 30.08.2019 publikovali v Science (A. Ganna et al. Science 365, eaat7693; 

2019; DOI: 10.1126/science.aat7693; J. Lambert, Nature, Vol. 573, 5.9. 2019; str. 14) 

článok, ktorý skúmal, či existuje gén homosexuality, ktorý by jednoznačne povedal, či osoba 

je homosexuálna alebo heterosexuálna. Vedci preskúmali gény u 500 000 ľudí (zväčša 

starších Európanov a z USA). Zistili, že existuje 5 genetických ukazovateľov, ktoré sú 

spojené s homosexualitou, avšak žiadna z nich nie je spoľahlivý ukazovateľ sexuálnej 

orientácie. 

Výsledok je, že neexistuje gén homosexuality. Štúdia odhaduje, že príspevok genetiky ku 

sexuálnej orientácii je len do 25% (8% až 25%). Príspevok prostredia a kultúry prispieva 75% 

a viac ku sexuálnej orientácii. 

  

Ako to vidíme my vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR. 
  

Z výsledkov štúdie vyplýva, že homosexuálnu orientáciu u mnohých ľudí, ktorí majú 

nevýznamne malý genetický príspevok ku homosexualite (alebo nemusia mať vôbec?) možno 

umelo navodiť vonkajším prostredím. 

Povedané zjednodušene: Homosexuálnu orientáciu u mnohých ľudí, ktorý majú nevýznamne 

malý genetický príspevok ku homosexualite, možno umelo navodiť účelovým premývaním 

mozgov. 

  

My vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR si myslíme, že hnutie LGBT (lesbian, gay, 

bisexual a transgender) je často umele vytvárané, podporované a modulované 

Segregovaným Vyvoleným Hamburgerom, ktorý ho účelovo využíva pre svoje ciele. 

  
My vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR si myslíme, že v súčasnej totalitno-liberálnej 

spoločnosti, výroba hnutia LGBT a zaoberaním sa LGBT má odviesť spoločnosť od vážnych 

problémov našej civilizácie, ako napríklad: – súčasná činnosť Koalície zločincov vo svete 

alebo samozničenie civilizácie následkom zákonov kapitalizmu maximalizovať zisk. 

  

My vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR predpokladáme, že témou budúcich volieb (t.j. 

odviesť spoločnosť od vážnych problémov našej spoločnosti) môže byť ešte LGBT, ale 

ďalších volieb to môže byť už: 

  

1.) Zveroženstvo, t.j. diskutovať o prijatí zákona o progresívne-liberálnom slobodnom práve 

občana zobrať si za manželku alebo manžela kohokoľvek zo zvieracej ríše. Bude to v rámci 

kampane za vyššiu demokraciu a slobodu, a za vyššie dodržiavania ľudských práv. Muž 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/29/veda-potvrdila-neexistuje-gen-homosexuality-a-co-gen-zverozenstva/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/29/veda-potvrdila-neexistuje-gen-homosexuality-a-co-gen-zverozenstva/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
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a žena budú mať konečne vysoko-liberálne právo slobody nájsť si vhodného partnera. Muž 

alebo žena sa bude môcť oženiť/vydať za milujúce zviera. 

Ako zvyčajne, štáty a ľudia, ktorí budú proti tomuto zákonu, budú odsúdení za porušovanie 

ľudských práv a dokonca aj zvieracích práv. 

My vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR už teraz nedoporučujeme, aby si liberálne-osvietený 

muž zobral za manželku žraloka (t.j. žralokyňu), lebo manželstvo by trvalo ešte menej, ako 

súčasné manželstvá. V prípade, že by žralokyňa zožrala manžela – napríklad počas 

sexuálneho aktu, čo je rituálna vražda 1.stupňa, by bol problém s vysokými finančnými 

nákladmi doživotne uväznenej žralokyne (nesmieme zabudnúť, že Slovensko nemá more). 

My vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR ďalej nedoporučujeme, aby si liberálne-osvietená 

žena zobrala za muža nosorožca, pokiaľ nebudú legislatívne upravené povolené polohy pri 

sexuálnom akte a postup pri dedičnom konaní detí zveroženstva. 

  

2.) ZveroGender. V rámci kampane za vyššiu demokraciu a slobodu, a za vyššie 

progresívne-liberálne dodržiavanie ľudských práv sa bude v predvolebnej hystérii nekonečne 

diskutovať o prijatí zákona na slobodnom právo občana vybrať si slobodne aj milujúce 

zvieracie pohlavie, ktoré mu najviac v danom čase vyhovuje. 

Aj v tomto prípade, štáty a ľudia, ktorí budú proti tomuto zákonu, budú odsúdení za 

porušovanie ľudských práv a dokonca aj zvieracích práv. 

My vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR už teraz nedoporučujeme, aby si liberálne-osvietený 

muž zmenil mužské pohlavie za pohlavie Králika domáceho, rozbilo by mu to manželstvo. 

Doporučujeme to jedine v tom prípade, že by v rámci Zveroženstva mal za právoplatnú 

manželku Králičicu domácu). 

My vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR ďalej nedoporučujeme, aby si liberálne-osvietená 

žena menila zvero-pohlavie každý mesiac, pretože muži a zvieracie samce by sa z toho mohli 

zblázniť-zjančiť a podporilo by to ešte viac rozmach LGBT. 

  

Záverom, my vzdelaní občania z budúcej KS-II.BR veríme, že súčasná liberálna totalita 

zabezpečuje totalitné premývanie mozgov tak dokonale, že médiá Segregovaného 

Vyvoleného hamburgera nebudú mať problém presvedčiť ľudí o správnosti Zveroženstva 

a ZveroGenderu. To, že nebudú mať problém dokazujú aj výsledky posledných dvoch 

prezidentských volieb. 

  

Nesmiem zabudnúť priložiť naše tri axiómy, ktoré sa už stali overenými pravdami: 
  

Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

  
Zároveň prosíme progresívnych liberálov, aby v diskusných príspevkoch podporili pravdivosť 

tohto blogu, za čo im vopred ďakujeme. 

  

Karol Ondriaš 

191229 
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3. Televízny kanál a výroba Vykadencov. 
 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/28/3-televizny-kanal-a-vyroba-

vykadencov/ 
28. decembra 2019 06:10, Prečítané 3 743x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Všimol som si, že okolo 22.12.2019 televízia začala vysielať: 3. Televízny kanál, kde väčšina 

programov a filmov bola vyrobená počas komunistického zázraku novej humánno-

progresívnej civilizácie – socializmu. 

  

Podstatné na prezentácií týchto programoch je, že keď som stlačil na diaľkovom ovládači 

informáciu o programe, tak tam vždy bola informácia o čase (od kedy-dokedy), názov 

programu, jedna-dve vety súhrn programu a ešte v akom jazyky je program. 

Podobné informácie som často našiel aj pri 1000-krát opakovaných vianočných 

socialistických rozprávkach, filmoch alebo seriáloch. 

  

To podstatné v informáciách, o práve vysielanom programe, tam vždy chýbalo: chýbal 

mi rok, kedy bol program vyrobený, v ktorej krajine a ktorá inštitúcia program 

vyrobila, kto bol režisérom a scenáristom, poprípade hlavné herecké obsadenie… 
  

Tieto podstatné informácie sú zakázané, pretože televízia po prevrate 1989 má hlavnú úlohu 

vyrábať antikomunistov a Vykadencov všetkého druhu a nie informovať. 

  

Vykadenec sa jednoducho podstatné informácie o programoch (pomocou diaľkového 

ovládača) nesmie dozvedieť, pretože by zistil, že program vyrobili počas „komunistickej 

totality“, ale mohol by si všimnúť aj kvalitu, kultúrnosť a humánnosť programov 

vyrobených počas komunistického zázraku novej humánno-progresívnej civilizácie 

a porovnať ich so súčasnými programami. 
  

Podobne je to aj so zahraničnými filmami, ktoré Vaše televízie vysielajú v neskorých nočných 

hodinách. Sú tam samé vraždy, streľba a vzájomné zabíjanie, všadeprítomný strach, 

nevraživosť, únosy, násilie… 

Aj o týchto filmoch som vždy chcel vedieť, rok, kedy bol program vyrobený, v ktorej krajine, 

ktorá inštitúcia program vyrobila, kto bol režisérom a scenáristom, poprípade hlavné herecké 

obsadenie… 

Chcel som to vedieť z jedného dôvodu: zistiť, ktorá krajina tak zdegenerovala, že 

produkuje takéto filmy, ktoré inštitúcie a ktorí režiséri tak zdegenerovali, že sa vyžívajú 

v násilí, vraždách, únosoch a masových streľbách do ľudí, kde život človeka nemá 

žiadnu hodnotu? Chcel som podľa toho zistiť, ktorú civilizáciu tieto filmy reprezentujú? 
  

Len pripomínam, že filmy propagujúce vraždy, streľby a vzájomné zabíjanie, únosy, násilie… 

počas socializmu nikto nenatočil, ani to nikoho nenapadlo natočiť. Vyplývalo to automaticky 

z humánnosti socialistickej civilizácie. 
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Pretože súčasný kapitalizmus pri maximalizácii zisku vedie našu civilizáciu ku samozničeniu, 

budúca KS-II.BR víta postup televízie vo výrobe Vykadencov. Civilizácia postavená na 

Vykadencoch nemôže konkurovať rozvoju humánnej civilizácie Komunistickej Číny v súboji 

kapitalizmu so socializmom. Veríme, že televízia bude vyrábať Vykadencov ešte aspoň 10-20 

rokov, čo bude stačiť komunistickej Číne a socializmu ovládnuť svet. 

  

Nesmiem zabudnúť priložiť naše tri axiómy, ktoré sa už stali overenými pravdami: 
  

Pravda: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Pravda: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Pravda: Dôkazov prvých dvoch právd je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

vytunelovaný mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj náležite využíva. 

  
Zároveň držíme palce Vykadencom aby potvrdili pravdivosť bloku, ako to zatiaľ vždy urobili, 

aj v diskusných príspevkoch. 

  

Karol Ondriaš 

191228 
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Tak hovoria Vykadenci! Je výroba Vykadencov dvojsečná zbraň? 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/26/tak-hovoria-vykadenci-je-vyroba-vykadencov-dvojsecna-

zbran/ 
26. decembra 2019 06:21, Prečítané 4 886x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Ako to vidíme my, komunisti z budúcej KS-II.BR. 

  
Ako už každý vie, súčasné štádium kapitalistického demokratického kanibalizmu poskytuje 

optimálne podmienky pre absolútnu moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho 

tvrdého jadra Koalície zločincov. Ich absolútna moc je založená len a len na neobmedzenom 

súkromnom vlastníctve a kapitálu. Vďaka všadeprítomnej povinnej demokracii založenej na 

jadrových zbraniach a informačných technológiách, absolútna moc Segregovaného 

Vyvoleného hamburgera bude trvať nekonečne dlho. 

Aby to tak bolo, Segregovaný Vyvolený hamburger podporuje humanitu na základe 

liberalizmu, vojen, globalizmu, terorizmu, demokracie, migrácie, sankcií ale aj výrobou 

Vykadencov. 
  

Ako každý vie, Segregovaný Vyvolený hamburger má len jedného smrteľného nepriateľa: Sú 

to tie komunistické strany, ktoré majú v programe znárodnenie majetku Segregovaného 

Vyvoleného hamburgera, alebo jeho radikálne obmedzenie (ako napríklad budúca KS-II.BR). 

Segregovaný Vyvolený hamburger vie, že stratou neobmedzeného majetku by stratil aj moc. 

Aby sa tak nestalo, potrebuje vyrobiť čo najviac Vykadencov, ktorí budú nenávidieť 

socializmus, komunistické strany a komunistov, a budú za málo peňazí chrániť záujmy 

Segregovaného Vyvoleného hamburgera aj s nasadením života. 

Vykadencov v tomto duchu denne vyrábajú masmédia správami a mnohými účelovými 

filmami alebo dokumentmi, ktoré denne vysielajú skoro na všetkých televíznych kanáloch. 

  

Základom výroby Vykadencov je ich úprava mozgového softvéru tak, aby prestali logicky 

myslieť, t.j. aby stratili schopnosť kritického myslenia a reflexie, a aby nekriticky verili len 

tisíckrát opakovaným „pravdám“. 

Ako som už mnohokrát opakoval, Vykadenci stále potvrdzujú, a sú na to patrične hrdí, že ich 

kvalita je na svetovej úrovni. 

  

A o tomto je tento blok, o dôkazoch vysokej kvality slovenských, a my dúfame, že aj 

svetových Vykadencov. Aby sa neurazili, pripomínam, že k nim patria aj mnohé 

chichotajúce sa domáce zvieratká Segregovaného Vyvoleného Hamburgera. 
  

Napríklad, čo hovoria Vykadenci, keď sa dívajú na obrázky nižšie, fakty rozvoja 

poľnohospodárstva na Slovensku alebo rozvoja vedy a techniky počas komunistického 

zázraku 1948-1989 a ich úpadok po prevrate 1989. 

  

  

 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/26/tak-hovoria-vykadenci-je-vyroba-vykadencov-dvojsecna-zbran/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/26/tak-hovoria-vykadenci-je-vyroba-vykadencov-dvojsecna-zbran/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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 Vykadenec si z týchto obrázkov neuvedomí, že objem výroby v poľnohospodárstve, počet 

hovädzieho dobytka, plocha vinohradov alebo rozvoj vedy a techniky počas komunistického 

zázraku – socializmu stúpali (1948-1989, červená farba), a že je to dokumentuje vysoko 
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pozitívny rozvoj Slovenska. Že Slovensko, konečne po viac ako tisícky rokov, začalo byť 

konkurencieschopné vyspelým západným krajinám. 

Práve naopak, pretože Vykadenec má vykadený mozog, stúpanie poľnohospodárskych 

parametrov alebo rozvoj vedy a techniky posúdi ako niečo veľmi negatívne, ako zločin 

komunizmu, čo treba denno-denne odsudzovať. A komunistov, ktorí to dokázali, pokladať za 

zločincov. 

  

Po odstránení komunistov od moci, nastal všeobecný úpadok v spoločnosti a aj 

poľnohospodárstva a vedy a techniky, ako to dokazujú obrázky. 

Paradoxne tento úpadok a tragédiu Slovenska, Vykadenec hodnotí ako pozitívny výsledok 

spoločnosti po prevrate 1989. 

  

V podstate Vykadenec má stále bojovať za to, aby Slovensko nebolo sebestačné 

v potravinách a nebolo vyspelé vo vedecko-technickom rozvoji. Má bojovať za to, aby sa 

už nikdy nestalo, že sa Slovensko postaví na vlastné nohy a bude konkurovať, ako 

rovnocenný partner, západným krajinám. 

Takto Vykadenec stále bojuje za to aby nás opäť považovali za menejcennú rasu, ako to 

bolo po viac ako 1000 rokov, okrem obdobia socializmu. 
Ďalšie príklady sú na: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

  

Pretože súčasný kapitalizmus pri maximalizácii zisku vedie našu civilizáciu ku 

samozničeniu, budúca KS-II.BR víta postup súčasného Segregovaného Vyvoleného 

hamburgera vo výrobe Vykadencov, ktorý, aby si udržal absolútnu moc, ich vychováva 

v antikomunistickom mentálnom rozsahu: jesť, piť kakať cikať súložiť. T.j. vychováva 

degeneračnú civilizáciu. 

  

Nás, komunistov z KS-II.BR teší, že Vykadenci fungujíci len v rozsahu zvieracích 

inštinktov nemôžu konkurovať plánovanému vedeckému rozvoju humánnej civilizácie 

Komunistickej Číny, čo sa už jasne ukazuje vo všetkých civilizačných parametroch. 

Preto , chválabohu, výroba Vykadencov je dvojsečná zbraň a veríme, že v súboji 

kapitalizmu so socializmom, Vykadenci pochovajú kapitalizmus a tým zabránia 

samozničeniu civilizácie. 
  

Skoro som zabudol priložiť naše tri umelecké axiómy: 

  

Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj 

náležite využíva. 

  
Zároveň držíme palce Vykadencom, aby sa stále zdokonaľovali, a potešilo by nás, keby to 

vyjadrili, ako vždy, aj v diskusných príspevkoch. 

  

Karol Ondriaš 

191226 
 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
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„Zločinné“ 50. komunistické roky a povinný morálny 

skruténizmus. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-moralny-

skrutenizmus/ 
15. decembra 2019 12:59, Prečítané 2 572x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Už 30 rokov denno-denne počúvam v médiách a často stretávam Vykadencov, ktorí mi stále 

pripomínajú nejaké komunistické zločiny v 50. rokoch minulého storočia. Keď sa ich spýtam, 

že koľko komunisti neprávom popravili, alebo koľko ľudí zomrelo neprirodzenou smrťou 

následkom socialistického politicko-ekonomického systému v tých rokoch a počas celého 

socializmu 1948-1989, tak odpovedali, že komunisti zabili veľa ľudí a počet nevedeli. 

Spomenul som si, že keď som sa okolo roku 1998 spýtal syna, ktorý chodil do základnej 

školy v Bratislave, že koľko ľudí zabili komunisti. Odpovedal mi, že si myslí, že okolo 

13000. 

  

Keď som sa spýtal Vykadencov, že koľko ľudí na území Slovenska zomrelo neprirodzenou 

smrťou následkom politicko-ekonomického systému od skončenia vojny 1945 až do februára 

1948, keď sa komunisti demokratickou cestou po voľbách dostali k moci, tak nevedeli. 

Dokonca ani nevedeli, že také roky existovali, pretože médiá ich nespomínali, a preto 

predpokladali, že boli úplne nepodstatné. 

  

Keď som sa spýtal Vykadencov, že koľko ľudí na území Slovenska zomrelo neprirodzenou 

smrťou následkom politicko-ekonomického systému od začiatku vojny 1938 až do konca 

1945, tak odpovedali, že áno, veľa, ale to sa neráta, lebo to bola vojna. Najviac sa mi páčili 

odpovede bigotných kresťanov, asi v tom zmysle, že boli aj kresťanské obete a aj 

komunistické. Proste to bolo fifty-fifty. 

  

Ozaj, koľko obetí vyprodukovali politicko-ekonomické systémy od roku 1938 do 1945, od 

roku 1945-1948 a od roku 1948-1989 na území Slovenska? 

  

Všetky údaje sú len orientačné, čo úplne stačí pre výpovednú hodnotu (nemám čas sa s tým 

zaoberať podrobnejšie). 

  

Najviac obetí bolo počas kléro-fašistického kapitalizmu 1938-1945: 

  
Vyhnanie do koncentračných táborov ~ 60 000 ľudí. 

Počet obetí sovietskych a rumunských vojakov ~ 60 000 ľudí. 

Štatistika zločinov proti ľudskosti, ktorých sa dopustili fašistické okupačné jednotky spolu s 

jednotkami Pohotovostného oddielu H bezpečnostnej polície SIPO a služby SD, 

Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy, Edelweis, jednotky SS Jozef od začiatku 

Slovenského národného povstania až do oslobodenia Slovenska hovorí o 186 masových 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-moralny-skrutenizmus/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/15/zlocinne-50-komunisticke-roky-a-povinny-moralny-skrutenizmus/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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hroboch s 3956 obetami, z coho bolo 3025 mužov, 720 žien a 211 detí (z nich väčšina bola 

utýraná, umučená a popravená na strednom Slovensku). 

V rokoch 1941-1944 bolo na Slovensku zriadených celkom 15 donucovacích zariadení 

(koncentračných táborov) pracovného charakteru. 

Koľko to bolo obetí za rok? ~ 20 000 ročne na Slovensku. 

   

Obdobie od konca vojny 1945 do februára 1948. 
  

O Slovensku toho viem málo, ale aspoň údaje za Československo. 

Počet obetí v súvislosti s odsunovaním Nemcov po 2. Svet. vojne ≥ 5000 ? 

T.z.v. retribučné procesy v ČSSR v rokoch 1945-1947. Podľa vynesených rozsudkov bolo 

713 osôb odsúdených k trestu smrti, z toho 475 Nemcov a 234 Čechov. Počet vykonaných 

trestov smrti bolo 637. Architekti procesov boli hlavne členovia československé exilové vlády 

a príslušníci Revolučných gárd (Rabovacie gardy). 

V roku 1946 bolo na Slovensku 47 pracovných (sústreďovacích) táborov a v nich 21 085 osôb 

(z nich až 17825 Nemcov), ktorý čakali na odsun zo Slovenska. 

Od polovice roku 1945 do 24.3.1948 prešlo pracovnými tábormi a útvarmi 4695 osôb. Od 

roku 1945 do roku 1953 tábormi na Slovensku prešlo 9000 až 10000 ľudí. 

Keď sa dostali komunisti k moci, v roku 1951 už väčšinu táborov nútených prác zavreli. Ostal 

len jeden v Ruskove pri Košiciach, bolo v ňom 471 osôb, ktorý zavreli 15.5.1953. 

Koľko to bolo obetí za rok? ~ 2 000 ročne v Československu. 
  

Obdobie od februára 1948 do roku 1990. 

  
V tomto období hlavne justičnými vraždami prišlo o život okolo 20 osôb za dobu 40 rokov. 

Médiá ku vymysleným číslam o 50 a viac obetí nesmú dať údaje, čo hovorila obžaloba. 

Keď to zaradíme do obdobia a dejinného kontextu, tak tieto zločiny komunizmu boli relatívne 

bezvýznamné oproti zločinom kapitalizmu predtým a potom. 

Koľko to bolo obetí za rok? ~ 0,5 osoby ročne na Slovensku. 
Na rozdiel od obdobia 1938-1945 a 1945-1948, za účelom vyrábania Vykadencov sa o období 

1948-1989 napísalo tisícky antikomunistických článkov a natočilo tisícky dokumentov 

o zločinoch komunizmu. Prakticky sa vyrábali a stále vyrábajú morálni uchyláci – Vykadenci 

na akékoľvek použitie. Denne o tom kadia všetky médiá. 

Tajným faktom, pre Vykadencov je, že antikomunisti s absolútnou mocou nenašli ani jedného 

komunistu na Slovensku alebo vo svete, ktorého by mohli odsúdiť za zločiny 

komunizmu: https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/ 

To im ale nebráni, aby stále vyrábali Vykadencov. 

  

Ako to vlastne bolo s komunistickými justičnými vraždami v 50. rokoch minulého storočia? 

Veľmi dobre to popisuje kniha: 

Stewart Steven –VÝBUŠNINA: Operace CIA Splinter Factor. 
Dá sa stiahnuť: http://www.nwoo.org/2016/06/30/ke-stazeni-stewart-steven-vybusnina-

operace-cia-splinter-factor/ 

(Sumár je v prílohe 1.; 

Podrobnejšie v kapitole: Zvrátenosť stúpencov boľševikov a „Operation Splinter Factor“ (Str. 

66) v knihe: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47) 

  

Je vysoká pravdepodobnosť, že súčasný systém kapitalizmu v honbe za maximálnym ziskom 

vedie našu civilizáciu k samozničeniu, ničením planéty alebo vojnou. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/
http://www.nwoo.org/2016/06/30/ke-stazeni-stewart-steven-vybusnina-operace-cia-splinter-factor/
http://www.nwoo.org/2016/06/30/ke-stazeni-stewart-steven-vybusnina-operace-cia-splinter-factor/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47


 
 

168 
 

Preto, nás komunistov z KS-II.BR vždy poteší kvalita vykadených mozgov a nulové 

historické a všeobecné vedomosti Vykadencov. Teší nás, že takýto Vykadenec nemôže 

konkurovať bežne vzdelanému občanovi v komunistickej Číne. Preto veríme, že v súčasnom 

konflikte kapitalizmu so socializmom, socializmus zvíťazí a zabezpečí ďalšie mierové 

a humánnejšie pokračovanie socialistickej civilizácie. 

  

Karol Ondrias 

191215 

  

  

Príloha 1. 

  

Kniha: Stewart Steven –VÝBUŠNINA: Operace CIA Splinter Factor. 

  

Operácia Splinter Factor sa zakladala na dvoch vhodných skutočnostiach. 

  

Prvá bola, že v roku 1948 sa vysoký predstaviteľ tajnej polície Poľska Jozef Swiatlo ponúkol 

pracovať pre anglickú SIS a americkú CIA. Jozef Swiatlo bol zástupcom tajnej polície na 

oddelení, ktoré zodpovedalo za ideologickú a politickú čistotu Poľskej robotníckej strany. Od 

CIA dostal úlohu, aby všade odhaľoval špiónov. Mal hľadať dôkazy o tom, ktorí najvyšší 

funkcionári komunistickej strany a vlády sú americkí agenti. Samozrejme, „dôkazy“ dodali 

samotní Američania. Mal za úlohu odhaliť rozsiahle trockistické sprisahanie financované z 

USA, ktoré má zasiahnuť každý satelitný štát ovládaný ZSSR. Mal dokázať, že titoismus sa 

rozmáha nielen v Poľsku, ale aj v Maďarsku, Bulharsku, Československu, Rumunsku a vo 

východnom Nemecku. Mal hlásiť samotnému šéfovi sovietskej tajnej polície Berijovi, že 

stredom tohto sprisahania je Noel Field, údajne najdôležitejší americký agent v celej 

východnej a západnej Európe. Jozef Swiatlo mal dokázať, že Field, krytý humanitárnou 

organizáciou „Unitarian Services“ viedol za druhej svetovej vojny najúspešnejšiu americkú 

špionážnu organizáciu. Mal dokázať, že Field využíval svoju pozíciu na to, aby nalákal 

členov komunistickej strany do utečeneckých táborov a potom ich naverboval ako západných 

agentov. Ako hovorí história, Jozef Swiatlo to aj dokázal. 

  

Druhá vhodná skutočnosť, ktorá veľmi pomohla Jozefovi Swiatlovi, bola, že Allan Dulles, 

konzultant CIA, sa osobne poznal s Noelom Fieldom, a Allan Dulles na žiadosť Noela 

finančne podporoval komunistov počas druhej svetovej vojny. 

Taktika akcie bola jednoduchá. Bolo treba presvedčiť tajné polície komunistických krajín, 

že Noel Field je západný špión, ktorý riadi špionážnu sieť vo východnej Európe, ktorá má za 

úlohu urobiť prevrat vo východných socialistických krajinách, ktoré boli pod vplyvom ZSSR. 

  

Dôležité bolo presvedčiť tajnú políciu a Stalina, že v špionáži a v pripravovaných 

protisocialistických prevratoch sú namočení najvyšší komunistickí predstavitelia jednotlivých 

východoeurópskych krajín. A ako poznáme históriu päťdesiatych rokov vo východnej Európe, 

CIA to úspešne zvládla, i keď hlavný cieľ, odtrhnúť satelitné štáty od ZSSR, sa nedosiahol. 

  

Áno, bolo kruté želať národom východnej Európy takýto osud. Želať nevinným ľudom, 

komunistom, ktorí spolu s Američanmi bojovali proti fašistickému Nemecku, poníženie a 

smrť. Ale Allan Dulles chcel, aby poznali realitu stalinizmu na vlastnej koži a tým boli 

donútení proti nej bojovať. 
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Pomocou fingovaných materiálov, ktoré CIA pripravila pre Jozefa Swiatla, mala poľská tajná 

polícia usvedčiť Noela Fielda ako západného špióna. Preto keď 5.5.1949 Noel Field navštívil 

Poľsko, bol už podozrivý a poľská tajná polícia začala skúmať jeho minulosť. Pravdaže, prišla 

k mnohým pravdivým faktom. 

  

Noel Field sa poznal osobne s mnohými vysokopostavenými komunistickými 

funkcionármi vo východo-európskych krajinách. Podozrivé bolo, že ich počas druhej 

svetovej vojny finančne podporoval, a tak im nepriamo pomohol dostať sa do vysokých 

štátnych funkcií. Ešte podozrivejšie bolo, že sa osobne dobre poznal s Allanom 

Dullesom, konzultantom a neskoršie riaditeľom CIA. 
  

Jozef Swiatlo dodal falzifikované podklady o Noelovi Fieldlovi nadriadeným v Poľsku a 

priamo Berijovi v ZSSR, ktorý ich pokladal za také dôležité, že ich konzultoval so Stalinom. 

Sovietska tajná polícia si preverovala dodané informácie priamo u svojho agenta pracujúceho 

vo Washingtone. Ten dodal informácie, ktoré potvrdili, že Field je vskutku americký špión. 

Sovietska tajná polícia však nevedela, že ich washingtonský agent pracuje pre CIA a dodané 

informácie boli tiež podvrh. Ďalšie usvedčujúce informácie boli podvrhnuté 

generálporučíkovi Fiodorovi Belkinovi, vedúcemu oddelenia MVD pre juhovýchodnú 

Európu. Tiež ich osobne zaniesol Berijovi a Stalinovi. Ďalší usvedčujúci materiál na Fielda a 

v prospech akcie Splinter Factor „dodal“ brat Allana Dullesa, keď v USA „unikla“ 

informácia, že CIA začala akciu „X“. Jej cieľom je prepašovať amerických agentov na 

najvyššie funkcie v komunistických stranách a vládach východnej Európy. 
  

Po týchto dôkazoch a prevereniach sovietska tajná polícia dospela k záveru, že Noel Field je 

skutočne špión CIA, a začala konať. V máji 1949 pozvala Fielda do Československa, aby 

rokoval o ponuke docentúry na Karlovej univerzite v Prahe. Noel prišiel do Prahy v máji 

1949, kde ho po niekoľkých dňoch v hoteli Palace vyhľadali dvaja muži, s ktorými odišiel do 

Maďarska. Odvtedy bol nezvestný. Noelov mladší brat Hermann, ktorý ho išiel do Prahy 

hľadať, takisto zmizol. V Prahe sa stratila aj Herta Fieldová, žena Noela Fielda. Ďalší v 

poradí, kto sa stratil vo východnom bloku, bola Erica Glaserová–Wallachová, ľavicovo 

orientovaná priateľka Fieldovcov. Rozhodla sa ísť do východného Nemecka a zistiť, kam 

zmizla rodina Fieldovcov. Pretože CIA aj z nej „urobila“ špiónku Západu, vo východnom 

Berlíne ju zaistila polícia a odvtedy bola nezvestná. Takto celá rodina Noela Fielda aj s 

priateľkou zmizla vo východnom bloku. Boli to prvé obete akcie Splinter Factor. 
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Klimatické kapitalistické hladkanie. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/07/klimaticke-kapitalisticke-hladkanie/ 
7. decembra 2019 08:14, Prečítané 2 149x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Pre vysvetlenie: Pretože, stránka blogu „karolondrias“ v dôsledku grafov bola už plná, musel 

som založiť tento nový blog. 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

V súčasnosti sú mediálnym hitom klimatické zmeny, otepľovanie planéty, zvýšenie CO2 a 

ďalších chemických látok v atmosfére, ktoré zvyšujú skleníkový efekt. Každú chvíľu sa 

podpisujú o tom veľké dohody, ktoré, keď sa neplnia tak sa podpisujú ďalšie, každá nová 

Johanka z Arku je vítaná, politickí lídri samitujú a plebs demonštruje na uliciach. 

Proste všetci riešia problém nebezpečného oteplovania planéty a my si máme zapamätať, ako 

nás kapitalistická sloboda a demokracia hladká po hlavičke, lebo nám chce aj v tomto prípade 

len to najlepšie. 

  

Ako to vidíme my komunisti z budúcej KS-II.BR. 
  

Toto klimatické kapitalistické hladkanie sa nesmie zaoberať hlavným problémom 

nebezpečného oteplovania planéty. 

  
Ťažko sa vyrieši problém klimatických zmien, keď masmédiá u nás a na celom svete Vás 

denno-denne vyzývajú, aby ste aj Vy prispeli k oteplovaniu planéty. V každej hodine 

televízneho vysielania Vás nútia reklamy, aby ste zahodili staré topánky a kúpili si nové, 

a tým prispeli k oteplovaniu planéty; aby ste zahodili starý kávovar a kúpili si lepší a tým 

prispeli k oteplovaniu planéty, atď… Pretože na výrobu čohokoľvek sa spotrebuje energia, 

ktorá prispieva k oteplovaniu planéty. 

A to už nehovoríme o nákladoch na vytvorenie každodenných nových a nových reklám 

v hodnote desiatok miliárd eur, ktorých výroba berie talentovaný ľudský potenciách s cieľom, 

aby každý maximálne prispel k oteplovaniu planéty. 

  
Ako som už napísal, klimatické zmeny sú zákonitým produktom kapitalistického systému 

pretože hnacím motorom kapitalizmu je zisk, ktorý v súčasnosti sa väčšinou dosahuje 

konzumom. Čím viac vyrobím a predám, tým mám väčší zisk a tým prispievam viac ku 

klimatickým zmenám. 

Dá sa to jednoducho vyriešiť len (ak už nie je pozde) len prechodom na systém 

komunistického socializmu. 

  

Denno-denné nútenie občanov planéty reklamami, aby čo najviac prispeli k oteplovaniu 

planéty je v súlade s troma civilizačnými axiómami: 

  

Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/07/klimaticke-kapitalisticke-hladkanie/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj 

náležite využíva.   

 

Karol Ondriaš,  

191207 
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Koľko občanov Slovenska je permanentne na legálnych drogách 

aby prežilo ďalší deň kapitalizmu bez depresie? Porovnanie so 

svetom. 
 
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/06/kolko-obcanov-slovenska-je-permanentne-na-legalnych-

drogach-aby-prezilo-dalsi-den-kapitalizmu-bez-depresie-porovnanie-so-svetom/ 
6. decembra 2019 05:07, Prečítané 2 944x, karolondrias2, Nezaradené 

 

Pre vysvetlenie: Pretože, stránka blogu „karolondrias“ v dôsledku grafov bola už plná, musel 

som založiť tento nový blog. 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

  

Ako to vidíme my komunisti z budúcej KS-II.BR. https://second-communist-revolution.eu/ 

  

Spotreba legálnych drog na Slovensku a vo svete je v súlade s troma civilizačnými axiómami: 

  

Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj 

náležite využíva. 

  
Spotreba legálnych drog na Slovensku a vo svete prakticky ukazuje, koľko hnoja je pod 

nablýskanou pozlátkou. 

  

Ako spoločnosť degeneruje vplyvom kapitalistických zákonov a kapitalistických ľudských 

vzťahov dokumentujú dva priložené obrázky. 

  

Na prvom obrázku je dokumentovaný celkový predaj legálnych antidepresív v dávkovom 

vyjadrení denných dávok (Prílohy 1 a 2). Len pripomínam, že antidepresíva sú legálne drogy, 

ktoré urobia svet ružovejší, a tým odstránia depresiu. 

  

Z obrázku vidieť tri dôležité fakty: 

I keď sa mi nepodarilo zohnať údaje z pred rokov 1996, z obrázku vyplýva, že počas 

komunistického zázraku do roku 1990 spotreba antidepresív bola zanedbateľne nízka oproti 

rokom po majdane 1989. Do roku 1990 to bol socializmus – komunistický zázrak novej 

humánnej civilizácie bez depresií a preto aj bez antidepresív. 

Spotreba antidepresív začala prudko narastať po odstránení komunistov od moci, po majdane 

1989, čo dokazuje, že spoločnosť následkom kapitalistického systému zákonite viac a viac 

degenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. Poznamenávam, že podobný trend nárastu má aj 

počet návštev na psychiatrii. 

V roku 2017 sa na Slovensku oficiálne predalo 79,89 milióna denných dávok antidepresív. 

Počet dávok stúpol 16-krát od roku 1996. Keď zoberieme všetky lieky, ktoré ovplyvňujú 

Centrálnu nervovú sústavu (ATC skupina), tak roku 2008 sa predalo 304,6 milióna denných 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/06/kolko-obcanov-slovenska-je-permanentne-na-legalnych-drogach-aby-prezilo-dalsi-den-kapitalizmu-bez-depresie-porovnanie-so-svetom/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2019/12/06/kolko-obcanov-slovenska-je-permanentne-na-legalnych-drogach-aby-prezilo-dalsi-den-kapitalizmu-bez-depresie-porovnanie-so-svetom/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://second-communist-revolution.eu/
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dávok, a v roku 2017 to bolo už 436,7 milióna denných dávok (Príloha 2). T.j. 219 ľudí 

z 1000 obyvateľov denne užívalo lieky na centrálnu nervovú sústavu, t.j. každý piaty 

obyvateľ. 

  

Zaujímavý by bol Obrázok, na ktorom by boli uvedené aj dávky ilegálnych drog, t.j. koľko 

obyvateľov je na tvrdých drogách a koľko tieto drogy stáli občanov za 30 rokov slobody. 

Bohužiaľ údaje sú asi tak strašné, že v rámci slobody slova, t.j. princípu „Smrteľného strachu 

z Pravdy“ musia byť tajné. 

  

My komunisti z budúcej KS-II.BR sme vedeli, že kapitalizmus produkuje degenerovanú 

spoločnosť, ale až takýto úpadok sa nám neprisnil ani v najčernejšom sne. 
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Na druhom obrázku je dokumentovaný vývoj počtu denných dávok antidepresív na tisícku 

obyvateľov a údaje zo Slovenska sú porovnané so svetom. 
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Z obrázku vidieť tri dôležité fakty: 
I keď sa mi nepodarilo zohnať údaje z pred rokov 1996, z obrázku vyplýva, že počas 

komunistického zázraku do roku 1990, počet ľudí na denných legálnych drogách bol 

zanedbateľne nízky ( ≤ 3 z 1000) oproti rokom po majdane 1989. Predpokladám, že podobne 

to bolo v Česku a Maďarska (údaje o Poľsku som nenašiel). 

Počet ľudí na antidepresívach začala prudko narastať po odstránení komunistov od moci, po 

majdane 1989, čo dokazuje, že spoločnosť následkom kapitalistického systému zákonite viac 

a viac degenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. Počet ľudí na antidepresívach stúpal vo 

všetkých krajinách Európy. Napríklad, na Slovensku na tisícku obyvateľov pripadalo v roku 

2015 štyridsať dávok antidepresív denne, t.j. 40 ľudí z 1000 sa denne nadrogovalo 

antidepresívami, aby prežilo deň bez depresie (nárast 13-krát od roku 1996). V USA to bolo 

127 (1 z 8) alebo vo Švédsku 92 na 1000 obyvateľov (Prílohy 1,2,3,4,5). 

V šťastnom živote na drogách vedú bašty demokracie ako: USA, Island, Veľká Británia, 

Kanada, Švédsko. Vo V4 si dobre vedie Česko, potom Slovensko a nakoniec Maďarsko. 

Segregovaný Vyvolený Hamburger zabezpečí, že súčasťou zničenia novej humánnej 

socialistickej civilizácie po majdane v roku 1989 je aj zabezpečenie šťastného života na 

drogách občanov Slovenska tak, aby patrili medzi najvyspelejšie krajiny, ako USA, Island, 

Veľká Británia, Kanada alebo Švédsko. 
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Nám komunistom z budúcej KS-II.BR je úplne jasné, že vykadencom (ten čo má vykadený 

mozog) tieto údaje nič nepovedia, z čoho máme úprimnú radosť, lebo čím bude počet 
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a kvalita vykadencov vyššia, tým Komunistická strana Číny a socializmus ovládne ľahšie svet 

a tým zabráni ďalšej degenerácii a samozničeniu civilizácie následkom zákonov kapitalizmu. 

My komunisti z budúcej KS-II.BR týmto ďakujeme všetkým masmédiám v podpore 

Komunistickej stranu Číny, že vychovávajú Vykadencov fungujúcich len v mentálnom 

rozsahu zvieracích inštinktov a propagáciou neľudskosti ich nútia brať legálne a ilegálne 

drogy. Ideálne by bolo dosiahnuť, aby 20-30% obyvateľov bolo na drogách, čo pre Vaše 

masmédiá nebude problém. 

  

Preto záverom by som prosil Vykadencov, aby v diskusii opäť riadne zakadili a tým opäť 

urobili radosť nám komunistom z budúcej KS-II.BR a aj komunistom v Číne. 

  

Musím končiť, lebo ešte si chcem pozrieť správy z Komunistickej Číny a Ruska na: 

http://english.cctv.com/ 

http://www.chinadaily.com.cn/ 

https://www.rt.com/ 

https://sputniknews.com/ 

https://www.1tv.ru/live 

  

A ak mi ostalo ešte pár tabletiek antidepresív, potom prepnem aj na slovenské a české 

televízie, kde v prípade, že by tam veštci veštili, vykadenci kadili, maniačky nakupovali, 

smotánkovci smotanovali, dospelé detičky farmovali, alebo politici súťažili v politickej 

demencii a v antikomunistických orgazmoch, ihneď si dám jednu tabletku antidepresív, alebo 

aj pre istotu dve. 

Karol Ondriaš 

191206 
  

Prílohy: 
  

Príloha (1): 

Ing. Vladimír Marko, CSc. Vývoj spotreby antidepresív na Slovensku v rokoch 1996 – 2005. 

Lundbeck Slovensko, s.r.o., Bratislava. 

  

Príloha (2): 

Doc. PharmDr. Tomáš Tesař, PhD., MBA, MPH, MSc (HTA), PharmDr. Ľubica Lehocká, 

PhD., PharmDr. Lucia Masaryková, PhD. Vyhodnotenie spotreby liekov z ATC skupiny 

Centrálna 

nervová sústava v podmienkach Slovenskej republiky. Univerzita Komenského v Bratislave, 

Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie. Prakt. lekárn., 2018;8(3):129-

132. 

  

Príloha (3): 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_antidepressant_consumption 

The source for the data below is the OECD Health Statistics 2018, released by the OECD in 

June 2018 and updated on 8 November 2018.
[1]

 

  

Príloha (4): 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance-2015-68-

en.pdf?expires=1574493751&id=id&accname=guest&checksum=4EAB1397A723874B968E

2128A0AB0B1A 

Antidepressant drugs consumption, 2000 and 2013 (or nearest years) 

http://english.cctv.com/
http://www.chinadaily.com.cn/
https://www.rt.com/
https://sputniknews.com/
https://www.1tv.ru/live
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_antidepressant_consumption
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_antidepressant_consumption#cite_note-oecd_health_statistics-1
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance-2015-68-en.pdf?expires=1574493751&id=id&accname=guest&checksum=4EAB1397A723874B968E2128A0AB0B1A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance-2015-68-en.pdf?expires=1574493751&id=id&accname=guest&checksum=4EAB1397A723874B968E2128A0AB0B1A
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/health_glance-2015-68-en.pdf?expires=1574493751&id=id&accname=guest&checksum=4EAB1397A723874B968E2128A0AB0B1A
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Source: OECD Health Statistics 2015 1 2 , http://dx.doi.org/10.1787/health-data-en. 

http://dx.doi.org/10.1787/888933281342 

  

Príloha (5): 

Laura A. Pratt, Ph.D., Debra J. Brody, M.P.H., and Qiuping Gu, M.D., Ph.D. Antidepressant 

Use Among Persons Aged 12 and Over: United States, 2011–2014. NCHS Data Brief. No. 

283. August 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

179 
 

 

 

Karol Ondriaš, blogy na: davdva.sk 
 

 

100. výročie VOSR – na čo nezabudnúť pri ďalšej revolúcii. 
 

https://davdva.sk/na-co-nezabudnut-pri-druhej-revolucii/ 
 20. októbra 2017  1 Comment Karol Ondriaš  11 min read 

 

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie VOSR – Ruskej revolúcie v roku 1917, ktorá 

spolu s Francúzskou revolúciou z roku 1789 predstavujú dve najvýznamnejšie prelomové 

obdobia našich novodobých dejín. Zo súčasných parametrov rozkastovania ľudí, moci, práva, 

majetku, praktík koalície zločincov a celkového degeneračného stupňa kapitalistickej 

civilizácie si každý, kto nemá morálne a mentálne poškodený mozog kapitalizmom,  

uvedomuje nevyhnutnosť revolúcie vo svete. Táto revolúcia má zabrániť vyhynutiu ľudskej 

civilizácie vplyvom svetových jadrových vojen za účelom maximalizácie ziskov a moci 

členov Vyvoleného hamburgera. 

Dnešná svetová spoločnosť kapitalistického kanibalizmu sa delí na štyri kasty: 
I. Vyvolený hamburger (skratka VH) 

II. Domáce zvieratká VH 

III. Demokratickí motroci VH 

IV. Ľudský odpad VH 

I. Kasta, Vyvolený hamburger (VH) ako každý hamburger, aj tento sa skladá z fašírky 

tvorenej hlavne z dedičných členov čistých rás, nadradených rás, vyvolených rás, legálnych 

kriminálnikov, degenerovaných alfa-samcov a masových globálnych zabijakov. Tvrdé jadro 

VH tvorí koalícia zločincov, ktorá len posledných 70 mierových rokov bombardovala viac 

ako 13 štátov a spôsobila smrť viac ako 10 miliónov ľudí. V súčasnosti členovia VH majú 

majetok, moc, práva a sú nedotknuteľní rovnako, ako napríklad faraóni v starom Egypte. VH 

má na ostatné kasty rasistický pohľad. Člena VH poznáte podľa toho, že sa s ním nikdy 

nestretnete, väčšinou neviete, ani kto k nim patrí, a už vôbec neviete, čo vlastne majú teraz za 

lubom. 

II. Kasta, Domáce zvieratká VH sú mnohí politici a pracovníci v médiách, ktorí plnia 

funkciu hovorcov VH, o ktorom nič nevedia, a tí ktorí niečo tušia, to vedia profesionálne 

zakryť. Po kapitalistickom prevrate v roku 1989, mnohí politici a Domáce zvieratká VH 

vystupujú v televízii už aj u nás, a vychovávajú nás na svoj obraz v základnom mentálnom 

rozsahu: príjmať potravu, vylučovať, súložiť, t.j. aby všetky kasty podľa potreby 

spolunažívali v dobrote alebo sa navzájom nenávideli. Napríklad v súčasnosti, každý politik 

a domáce zvieratko v Slovenských, Českých, a ďalších svetových médiách musí vždy 

vyjadriť nenávisť k Rusku, k socializmu, ku komunistom, k Putinovi, ku Kimovi, 

k Iránu, ku Severnej Kórei…. Denno-denne vysielajú „historické dokumenty“ v duchu 

agendy VH.  Domáce zvieratká VH nás majú dostať do mentálneho stavu, kde budeme 

morálne súhlasiť s mocou, zločinmi a terorizmom VH vo svete. Ako povedal Julian Assange: 

posledných 20 rokov médiá sú v pozadí vyvolávania všetkých vojen a lokálnych konfliktov. 

Bežní občania majú radi Domáce zvieratká VH, lebo nás často zabávajú v rôznych 

televíznych šou a stále nám mediálne pomáhajú, napríklad tým, že nám radia, ako máme 

dodržiavať pitný režim, dávať si pozor na zlodejov, alebo na silný vietor. 

Ako každé domáce zviera, tak aj domáce zvieratká VH sa boja, aby si VH nenašiel dôvod 

a neodložil ich do útulku, alebo, nedajbože, neutratil. 

III. Kasta, Demokratickí motroci VH sú bežní ľudia, ktorí vedia, že celý život budú 

https://davdva.sk/na-co-nezabudnut-pri-druhej-revolucii/
https://davdva.sk/na-co-nezabudnut-pri-druhej-revolucii/
https://davdva.sk/na-co-nezabudnut-pri-druhej-revolucii/#comments
https://davdva.sk/tag/karol-ondrias/
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pracovať, aby uživili seba aj s rodinou a tým produkujú pre VH až toľko, že VH to už nestačí 

utrácať.  Často sa budú báť, že nezaplatia načas účty alebo hypotéku. Väčšinou nemajú časť 

sa zoberať VH a ani Domácimi zvieratkami VH. Niektorí dúfajú, že aj oni raz budú patriť 

medzi členov VH, ale väčšina má strach, aby nespadla do IV. Kasty Ľudského odpadu. 

IV. Kasta, Ľudský odpad VH, je zhruba niekoľko stoviek miliónov obyvateľov planéty, 

ktorí nemajú šancu žiť ľudský a už tobôž nie dôstojný život. Odhaduje sa, že v súčasnosti VH 

zabezpečuje fungovanie 10-35 miliónov otrokov klasického typu. O ľudskom odpade sa veľa 

nediskutuje, lebo ako každý odpad v koši aj tento VH a domácim zvieratkách VH smrdí. 

Cieľom ďalšej revolúcie bude odstrániť vedúcu úlohu Vyvoleného hamburgera 

v spoločnosti na celej planéte, rozbiť uvedený systém dedičných kást na planéte 

a zabezpečiť dodržiavanie Všeobecnej Deklarácie ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné 

zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III) pre všetkých bez výnimky. 
Inými slovami to znamená: Odstrániť kapitalizmus a nastoliť socializmus na celej 

planéte. Pretože VH zakázal poznať Všeobecnú Deklaráciu ľudských práv, na konci blogu 

spomeniem aspoň niektoré časti, na dodržiavanie ktorých sa komunisti sústredia. 

Pre splnenie cieľa ďalšej revolúcie bude nevyhnutne potrebné najskôr odstrániť I. 

Kastu – Vyvolený hamburger. Na výber sú dva prístupy, pričom oba zabezpečia rovnaké 

splnenie cieľa.. 

1. Pomalý – nepravdepodobný demokratický prístup bude mať viacero krokov. Po 

mnohých lokálnych vojnách vedených medzi členmi VH z ješitnosti, za ovládanie surovín, 

priestoru a moci, si mnoho ľudí, vojakov a členov represívnych zložiek uvedomí, že od 

ďalších katastrof ich zachráni len systémový program. Vďaka tomu, komunisti dosiahnu 

v svetových parlamentoch väčšinu, demokraticky rozhodnú o vydaní Dekrétu mierového 

spolunažívania obyvateľov Zeme. 

V rámci tohto dekrétu sa vytýči postupnosť krokov: 
A – Zrušia sa všetky peniaze a všetok fiktívny majetok, a zavedie sa nová mena na celej 

planéte. Žiadny finančný sektor nebude v súkromných rukách. 

B – Každý obyvateľ planéty bude musieť dokladovať všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok. 

C – Všetok majetok bez vlastníka sa znárodní do spoločného vlastníctva občanov Zeme. 

D – Zručí sa nezamestnanosť, bezdomovectvo, reklamy, súkromné banky, súkromné 

poisťovne  a výchova náboženstva až do 21. roku života občana Zeme, atď… Zavedie sa 

právo na prácu a zabezpečia sa ďalšie práva občanov uvedené vo Všeobecnej Deklarácie 

ľudských práv z roku 1948. Nepracovať môže každý, kto uvedie akumulované zdroje, ktoré 

bude čerpať počas nepracovania. 

E – V školách na všetkých stupňoch bude predmet „Mierové spolunažívanie obyvateľov 

Zeme“. Obsah predmetu bude napríklad: – mentálne vlastnosti členov VH, morálne 

uchyláctvo ako podstata zločinov kapitalizmu, fungovanie mozgu a výroba morálnych 

uchylákov, príspevok alfa-samcov na akumulácii ziskov, atď… 

E – Okrem zabezpečenia Deklarácie ľudských práv pre každého, zavedú sa rovnaké sociálne 

práva, rovnaká minimálna mzda, rovnaký minimálny dôchodok a odchod do dôchodku pre 

všetkých obyvateľov planéty. 

F – Maximálna výška súhrnného majetku na osobu bude určená ako 10000 násobok 

minimálnej mzdy a 20000 násobku minimálneho dôchodku. Každý vyšší majetok bude 

znárodnený. 
G – Všetka pôda, vodné zdroje, nerastné suroviny, strategické podniky, finančné inštitúcie, 

atď… sa znárodnia za náhradu neprevyšujúcu výšku súhrnného majetku na osobu. 

H – Zrušia sa všetky dlhy, ktoré budú vyššie ako 1000 násobok minimálnej mzdy na osobu. 

I – Zrušia sa demokratické voľby kapitalistického typu, kde sa v súčasnosti volia len 

hovorcovia VH. Vedenie spoločnosti obyvateľov Zeme budú riadiť odborníci, ktorí sa budú 
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vedecky vyberať a kontrolovať na základe odbornosti (základ môže byť súčasný výber 

odborníkov do vedenia spoločnosti v komunistickej Číne).  

2. Rýchly – pravdepodobnejší prístup bude mať len dva hlavné kroky: 

A – Na konci čiastočne obmedzenej III. Svetovej vojny, keď VH stratí armádu, políciu 

a Domáce zvieratká VH, komunisti sa uchopia moci, pravdepodobne bez jediného výstrelu. 

B – Vydajú Dekrét mierového spolunažívania obyvateľov Zeme, kde budú tie isté body, 

ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

Bohužiaľ, v súčasnosti, my komunisti ešte nevieme určiť dátum výstrelu z Auróry, ako 

začiatok  II. Boľševickej revolúcie. Ani nevieme určiť, koľko ďalších obetí musí 

vyprodukovať kapitalistický kanibalizmus VH v malých a celosvetových vojnách za 

akumuláciu ziskov a moci, aby sa väčšina občanov Zeme pridala k II. Boľševickej revolúcii. 

Veríme, že to bude skôr, ako kapitalizmus dospeje k celosvetovej totálnej jadrovej vojne, lebo 

potom by sa už k Boľševikom nemal kto pridať. Neobmedzené vlastníctvo majetku je 

rovnako vžité v súčasnom svete, ako bolo v minulosti otroctvo. Po tisícročia  sa otroctvo 

pokladalo za neoddeliteľnú súčasť fungovania sveta. V 19. storočí otroctvo bolo pokladané 

pokrokovými silami za veľký hriech, nenásytnosť, korupciu a nemorálnosť, a za hlavnú brzdu 

vývoja spoločnosti. Podobne boľševici považujú súkromné vlastníctvo neobmedzeného 

množstva majetku za veľký hriech, nenásytnosť, korupciu a nemorálnosť za hlavnú brzdu 

vývoja spoločnosti.  Podobne ako zrušením otroctva v minulosti, II. Boľševičkou 

revolúciou ľudstvo zruší kapitalizmus a tak vo svojom vývine urobí ďalší pozitívny krok 

vpred. 

Dodatky: 
Ako to bolo v Rusku pred VOSR: 

Kolonizátorom len v Rusku, v roku 1914, patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% 

metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% 

cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v 

roku 1913 len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej ako v Anglicku v 

polovici 18 storočia. V roku 1913 očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 

rokov. Pre porovnanie, v Holandsku 60 rokov, USA 50 rokov, Rakúsku 57 rokov, vo Švédsku 

55 rokov alebo v Číne 30 rokov. Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 

detí na 1000 narodených. Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku bola v roku 1913 len  

4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského 

impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh 

Ruského impéria bol 80 000 000 000 zlatých rubľov, t.j. 2/3 všetkého majetku Ruska 

(boľševici 28.1.1918 zrušili ruský národný zahraničný dlh). A takto to mohlo ostať až doteraz, 

keby nie VOSR. Boľševici dokonca dosiahli, že v 80-tych rokoch 20. storočia ruská 

(sovietska) produkcia k USA bola už v pomere 1:3,  a nie 1:12 ako v roku 1921. 

(zdroj http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672. Journal of 

Economic Issues,  Dec 1998  by Murphy, Austin, A note on economic growth in Eastern 

Europe) 

Výdobytky I. Boľševickej revolúcie v Rusku z roku 1917. Tieto výdobytky zaviedli 

precedensy, ktoré mnohé krajiny nasledovali a mnohé ich dodržiavajú doteraz. V Sovietskom 

zväze, Boľševici, ako prví v histórii planéty v roku 1920 zaviedli bezplatné štátne 

zdravotníctvo pre všetkých občanov. Ďalšie krajiny boli inšpirované Boľševikmi, napríklad 

v Anglicku bezplatné zdravotníctvo zaviedli až v roku 1948 a v USA to nemajú doteraz. 

Boľševici zaviedli povinné bezplatné vzdelanie pre všetky deti a aj univerzitné vzdelanie 

bolo za darmo. Týmto boli prvý na svete a mnohé pokrokové krajiny ich nasledovali. 

Pripomínam, že v roku 1900 v Rusku bolo gramotných len 30% populácie a v roku 1950 

skoro 100% (pre porovnanie vo Veľkej Británii v roku 1950 bolo 90% gramotných). Tieto 

precedensy I. Boľševickej revolúcie nasledovali socialistické krajiny Východnej Európy. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Murphy%2C+Austin
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Boľševici po I. Boľševickej revolúcii zaviedli emancipáciu žien. V Roku 1917 zaviedli 8. 

marec, ako štátny sviatok Medzinárodného dňa žien. Tento sviatok zaviedlo OSN až v roku 

1975. Zaviedli sociálny systém, ktoré inšpirovali mnohé ďalšie krajiny. 

Zaviedli industrializáciu spoločnosti, ktorá zabezpečila, že koalícia zločincov vedená 

Hitlerom v roku 1941 do Ruska nedokázala vyzabíjať „menejcennú“ Východoeurópsku 

rasu. Dekréty o mieri, o pôde a znárodnenie sa stali precedensom, ktorý pomáhal pri 

odstraňovaní kolonializmu vo svete. Atď… 

Pár príkladov, čo hovorí (v súčasnosti tajná?) Všeobecnej Deklarácie ľudských práv, ktorú 

vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III): 

Článok 1: „Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú 

obdarení rozumom a majú k sebe pristupovať v bratskom duchu.“ 

Článok 2: „Každý má všetky práva a všetky slobody, vyhlásené v tejto Deklarácii, bez 

hocijakého rozlišovania najmä podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického 

alebo iného zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného 

postavenia.“ 

Článok 3: „Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.“ 

Článok 4: „Nikto sa nesmie držať v otroctve alebo v nevoľníctve: všetky formy otroctva a 

obchodu s otrokmi sú zakázané.“ 
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Zachráni komunistický socializmus našu civilizáciu? 
 

Na základe mnohých overiteľných faktov je jasné, že súčasný kapitalistický svet využívajúc 

technický rozvoj a absolútnu moc koalície ľudí, založenom na neobmedzenom  súkromnom 

majetku, vedie našu civilizáciu ku samozničeniu.  

 

Na základe mnohých overiteľných faktov je jasné, že len odstránenie politicko-ekonomického 

systému kapitalistického kanibalizmu a nastolenie komunistického socializmu môže tomu 

zabrániť a vybudovať novú progresívnu socialistickú civilizáciu. 

 

Na začiatku 20. storočia malo byť najdôležitejším cieľom v programe politických strán 

zabrániť najväčšiemu zločinu proti ľudskosti - I. svetovej vojne v Európe, 1914-1918. Nestalo 

sa tak, pretože najvplyvnejšie politické strany nemali v programe, že kapitalizmus v snahe 

o najväčší zisk a akumuláciu kapitálu jednotlivcov a záujmových skupín je hlavným zdrojom 

vojen a preto kapitalizmus je potrebné odstrániť.    

 

Situácia sa opakovala, v 20. storočí v rokoch 1920-1939, keď opäť malo byť najdôležitejším 

cieľom v programe politických strán zabrániť najväčšiemu zločinu proti ľudskosti - II. 

svetovej vojne v Európe, 1939-1945. Mal to byť program odstránenia kapitalizmu, ako 

inherentného zdroja vojen a nastolenia socializmu. Takýto program mali len komunistické 

strany. 

 

Po II. Svetovej vojne sa situácia opakovala niekoľko desiatok krát, keď koalície 

kapitalistických zločincov viedli vojny za účelom zvyšovania si súkromného majetku. Žiadne 

politické strany, okrem komunistických, nemali v programe odstránenie kapitalizmu, ako 

inherentného zdroja permanentných vojen  a nastolenia socializmu.  

 

V súčasnosti technická úroveň zabíjania ľudí a ničenia majetku dosiahla > 10000 x vyššiu 

účinnosť, ako technika v II. Svetovej vojne. Preto v programe politických strán by malo byť 

hlavne zabránenie ďalšiemu zločinu proti ľudskosti – III. svetovej vojne, ktorá by viedla 

k samozničeniu civilizácie vo svete. Bohužiaľ, v súčasnosti opäť, okrem komunistických 

strán, odstránenie kapitalizmu a nastolenie socializmu nie je v programoch najvplyvnejších 

politických strán sveta.  

 

Súčasný globálny vedeckotechnický rozvoj od kyberinformatiky cez robotické nukleárne 

zbraňové systémy a klonovanie ľudí dosiahol hranicu, kde hrozí samozničenie civilizácie, 

pokiaľ bude pokračovať politicko-ekonomický systém kapitalizmu, t.j. pokiaľ budú mať 

jednotlivci a záujmové skupiny beztrestnú absolútnu moc založenú len na ich neobmedzenom 

súkromnom majetku.  

 

V súčasnosti USA a Ruská federácia majú podľa zmluvy spolu zhruba 15 000 jadrových 

bômb. Protiraketová obrana môže zachytiť asi 50% rakiet. 

Na uvedomenie si, čo to znamená, stačí si kúpiť glóbus a 6000 špendlíkov a napichať 6000 

špendlíkov na významné objekty sveta na glóbuse. 

Pre zaujímavosť. Zoznam miest na Slovensku a v Česku, ktoré USA plánovali bombardovať 

jadrovými zbraňami: http://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-

slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/ 

Dňa 4.4.2016 bol publikovaný odtajnený úplný (?) zoznam miest, ktoré USA plánovali 

bombardovať jadrovými zbraňami.  

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
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https://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-

First-Ever/#update  

 

Nová progresívna socialistická civilizácia, by sa mala v teoretickej a praktickej oblasti opierať 

o skúsenosti komunistických strán počas humánneho zázraku novej civilizácie - socializmu 

v bývalom Východoeurópskom socialistickom bloku a využívať skúsenosti Komunistickej 

strany Číny a iných komunistických strán.  

 

Nová progresívna socialistická civilizácia, by sa mala vychádzať zo skutočnosti, že počas 

vlády komunistických strán a politicko-ekonomického systému socializmu v bývalom 

Východoeurópskom socialistickom bloku (1945-1989), sa vytvorila nová humánne 

progresívna civilizácia, ktorá je významne odlišná od kapitalistickej civilizácie. Táto nová 

socialistická civilizácia už v počiatočnom štádiu odstránila kapitalistické zločiny proti 

ľudskosti, ako napríklad: vojny, terorizmus, korupciu, vykorisťovanie, narkomániu, žobrákov, 

bezdomovcov, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, 

exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… 

Tieto kapitalistické zločiny proti ľudskosti sa opäť vrátili do spoločnosti prechodom zo 

socializmu na kapitalizmus v týchto krajinách po roku 1989, kde spoločnosť opäť humánne 

a civilizačne upadla. 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47   

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/19/na-co-nesmu-bolsevici-zabudnut-pri-ii-

bolsevickej-revolucii/ 

https://www.researchgate.net/publication/265072796_Where_do_we_Stand_a_Decade_After

_the_Collapse_of_the_USSR 

 

Napríklad správa „UK-based Oxfam; Oxford Committee for Famine Relief, 21.01.2019“ 

odhalila, 26 najbohatších má majetok ako ~ 3,5 miliardy chudobných. Rozdiely medzi 

chudobnými a bohatými sa opäť zvýšili. Súčasná profesionálna úroveň kapitalistického 

kanibalizmu maximalizovať zisk zabezpečila, že v rokoch 2017 a 2018 nový miliardár „ new 

billionaire “ bol vytvorený každý druhý deň. 

http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/. 

 

Posudzovanie socializmu 1948-1990 vo Východnej Európe kapitalistickými médiami patrí 

medzi ďalšie zločiny kapitalizmu, kde socializmus a vládu komunistických strán vykreslili 

ako ekonomicky a ľudsky neschopnú totalitnú hrôzovládu za účelom vychovať morálnych 

uchylákov, ktorí majú nenávidieť socializmus, marxizmus, komunistov... Súčasný 

kapitalizmus vo svojej mediálnej totalite šíri nenávisť ku socializmu a komunistom 

v stovkách zavádzajúcich dokumentov, ktoré sa šíria médiami. Táto propaganda má zakryť 

overiteľné fakty o komunistickom zázraku novej humánnej socialistickej civilizácie v rokoch 

1945-1990. Pokračovateľkou tejto novej civilizácie sú stále ďalšie krajiny, pričom najväčšou 

pokračovateľkou je komunistická Čína „s čínskymi charakteristikami“.  

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47   

 

V súčasnosti na Slovensku a vo svete vychádza veľa fundovaných článkov o neprávostiach na 

Slovenku a vo svete, pričom sa kapitalizmus - ako základ týchto neprávostí, ani nespomenie. 

Skoro všetky tieto články  majú jednu zásadnú vlastnosť – neponúkajú riešenie. Navrhujú 

kapitalizmus s ľudskou tvárou, so zelenou tvárou, s humánnou tvárou, s genderovou tvárov.... 

https://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/
https://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/19/na-co-nesmu-bolsevici-zabudnut-pri-ii-bolsevickej-revolucii/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/19/na-co-nesmu-bolsevici-zabudnut-pri-ii-bolsevickej-revolucii/
https://www.researchgate.net/publication/265072796_Where_do_we_Stand_a_Decade_After_the_Collapse_of_the_USSR
https://www.researchgate.net/publication/265072796_Where_do_we_Stand_a_Decade_After_the_Collapse_of_the_USSR
https://sptnkne.ws/k5VP
https://sptnkne.ws/k5VP
http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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Takéto riešenia najviac víta kapitalistická oligarchia, držiac sa motta, „že niektoré veci je 

potrebné meniť za účelom, aby všetko ostatné ostalo, ako predtým.“ 

https://www.rt.com/op-ed/460890-zizek-eu-elections-left/ 

   

Pritom budúci  zosúladený program komunistických strán na odstránenie kapitalizmu môže 

byť jednoduchý: https://second-communist-revolution.eu/ .    

 

Takže, zachráni komunistický socializmus našu civilizáciu? 

Zachráni, ale len v tom prípade, keď dostatočne veľa ľudí zmúdrie a nebude pod vplyvom 

kapitalistickej propagandy mentálne fungovať len v rozsahu „domáceho zvieratka“. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

190609 
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Prečo komunisti chcú presadiť systémovú zmenu z kapitalizmu na 

socializmus 
DAV DVA, 27.11.2017 

 

Najskôr poučenie z histórie: 

 

Dávno pre 2000-4000 rokmi väčšina obyvateľstva Egypta (a v mnohých iných kultúrach) 

na dobrovoľne-nútených prácach stavala chrámy bohom na nebi a pyramídy bohom na zemi. 

Bolo to obrovské vynaloženie a mrhanie duševnej a fyzickej práce na niečo, čo prispelo len 

veľmi málo k rozvoju životnej úrovni ľudí a k pokroku civilizácie. Keby namiesto toho stavali 

obytné domy, cesty, kanály, vzdelávacie a výskumné inštitúcie... (čo  v niektorých krátkych 

obdobiach aj existovalo), tak by ľudia žili lepšie a skoro všetko, čo postavili, by sme využívali 

a obdivovali doteraz.  

Čím sa vtedy mediálne známi, múdri a významní ľudia zaoberali a čo pokladali za 

najdôležitejšie presadiť? Ako si môže každý overiť, bolo to riešenie množstva absurdných 

alebo relatívne bezvýznamných problémov. Dnes s odstupom času vieme, čo bolo vtedy 

potrebné a najdôležitejšie urobiť, aby sa stavali mestá, vzdelávacie inštitúcie... pre ľudí a nie 

pre bohov? Bolo potrebné vytvoriť novú filozofiu života a urobiť radikálne zmeny vtedajšom 

systéme „večných božských pravidiel“. Je pravdepodobné, že aj vtedy žili ľudia, ktorí na to 

prišli a o tom aj diskutovali.  

 

Pre 2300 rokmi náš obdivovateľ Alexander Veľký často vyzabíjal všetkých mužov 

a ostatných ľudí predal do otroctva z miest, ktoré sa mu postavili na odpor. Zničil krásne 

mesto Persepolis...   Podobných príkladov z našej dávnejšej histórii je veľa, kde obdivovaný 

dobyvateľ v rámci svätých pravidiel vtedajšieho systému vládnutia ničil mestá a kultúry, 

a zabíjal každého, kto sa mu postavil do cesty. Bolo to niekoľko tisíc-ročné ničenie kvalitných 

hodnôt duševnej a fyzickej práce. Predstavme si, ako by to bolo, keby sme tu mali všetky tie 

nezničené mestá a kultúry v plnej kráse. Obdivovali by sme ich niekoľkonásobne viac, ako 

ich dnešné zrúcaniny.  

Čím sa v tomto období mediálne známi, múdri a významní ľudia zaoberali a čo pokladali 

za najdôležitejšie presadiť? Ako si môže každý overiť, bolo to riešenie množstva absurdných 

alebo relatívne bezvýznamných problémov. Dnes s odstupom času vieme, že najdôležitejšie 

bolo zabezpečiť, aby sa ľudia navzájom nezabíjali, aby si navzájom neničili mestá a všetko, 

čo vytvorili. Ale na to by bolo potrebné vytvoriť novú filozofiu života a urobiť radikálne 

zmeny vtedajšom systéme „večných správnych pravidiel“. Predpokladám, že aj počas tejto 

doby sa našlo dosť ľudí, „utopistov“, ktorí si uvedomili morálnu degenerovanosť vtedajšieho 

systému, kde v záujme súkromného dobýjania-akumulácie pôdy, otrokov, majetku a slávy, 

vládcovia ničilo všetko, čo im v tom bránilo. Čím viac dokázali dobyť, zabiť a zničiť, tým 

boli viac oslavovaní. Vtedajší bojovníci za zmenu systému v tej dobe ťažko vysvetľovali 

morálnu degenerovanosť systémového princípu, ktorý sa pokladal za férový: „Pokiaľ som ja 

silnejší, ako môj protivník, je mojou dejinnou povinnosťou ísť a zničiť ho, vyrabovať 

a priniesť čo najviac bohatstva a otrokov. Budem to robiť až dovtedy, pokiaľ môj protivník 

nebude silnejší ako ja, a urobí to on s nami“. 

 

V 20. storočí Homo sapiens sapiens (Človek dva-krát rozumný) vytvoril účinnejšie 

systémy na zabíjanie ľudí a ničenie produktov ich duševnej a fyzickej práce. Prakticky ich 
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využil v 1. a 2. Svetovej vojne a v mnohých priľahlých vojnách za účelom dobýjania majetku 

a akumulácie súkromného kapitálu pre vyvolených. 

Dnes s odstupom času sa pýtame: Čo bolo najdôležitejšie vtedy urobiť? Predsa zabrániť, 

aby sme tu nemali dve svetové a mnoho priľahlých vojen. Čím sa v tom období mediálne 

známi, múdri a významní ľudia zaoberali a čo pokladali za najdôležitejšie presadiť? Ako si 

môže každý overiť, bolo to riešenie množstva absurdných alebo relatívne bezvýznamných 

problémov. Možno až na výnimky (Karl Marx...), nikto sa nezaoberal vyriešiť najpodstatnejší 

problém, odstrániť vzájomné sa zabíjanie a ničenie majetku, produktu obrovského množstvo 

duševnej a fyzickej práce, t.j. zabrániť 1. a 2. Svetovej vojne.  Ale na to bolo potrebné zmeniť 

starú a vytvoriť novú filozofiu života a urobiť radikálne zmeny vtedajšom systéme „večných 

kapitalistických pravidiel“.  

Dnes v 21. storočí Homo sapiens (Človek rozumný) vytvoril a vytvára ešte účinnejšie 

systémy na zabíjanie ľudí a ničenie produktov ich duševnej a fyzickej práce. Bohužiaľ, je 

pripravený ich aj použiť a v mnohých lokálnych vojnách ich aj používa. Čím sa teraz 

zaoberajú mediálne známi, múdri a významní ľudia a čo pokladajú za najdôležitejšie 

presadiť? Podobne ako v minulosti riešia množstvo absurdných alebo relatívne 

bezvýznamných problémov, stačí si to pozrieť denne v médiách. Čo je najdôležitejší problém, 

ktorý je potrebné vyriešiť? No predsa zabrániť 3. Svetovej a mnohým ďalším lokálnym 

vojnám. Tieto vojny majú ten istý cieľ a filozofiu ako všetky predchádzajúce; rozširovať 

súkromnú moc vyvolených, ich súkromný majetok a maximálne akumulovať kapitál. Dá sa 

tomu zabrániť? Dá, a veľmi jednoducho, je len potrebné odstrániť filozofiu a praktické 

využívanie „večného a demokratického pravidla“ kapitalizmu, ktoré hovorí: „Ja sa budem 

mať tým lepšie, čím sa ty budeš mať horšie“. Dá sa to odstrániť jen jedným spôsobom, a to 

odstrániť kapitalistický systém a nahradiť ho socialistickým systémom, kde platí základné 

filozofické a humánne pravidlo: „Ja sa budem mať tým lepšie, čím sa Ty budeš mať lepšie“. 

Komunisti vedia, že bez zmeny kapitalistického systému na socialistický, nie je možné 

zabrániť tomu najdôležitejšiemu, t.j. 3. Svetovej a ďalším vyhladzovacím vojnám, ktoré by 

vrátili zbytky našej civilizácie niekoľko stoviek až tisíc rokov späť. Komunisti vo svetovom 

politickom spektre sú jediní, ktorí bojujú dlhodobo za takúto zmenu systému, pretože vedia, 

že je to jediná účinná stratégia zabrániť ďalšej veľkej ľudskej tragédii. Ako si každý môže 

overiť, všetky iné protivojnové iniciatívy v kapitalistickom systéme boli a sú neúčinné. Ich 

neúčinnosť je prakticky dokázaná za posledných 100 rokov, keď nezabránili ani jednej vojne 

a v súčasnosti sú sterilné proti zvyšujúcemu sa zbrojenie a prípravám na ďalšie vojny. 

Okrem toho zmenou kapitalistického systému na socialistický by sa odstránilo obrovské 

mrhanie duševnej a fyzickej práce, ktorá je súčasťou kapitalistického systému. Odstránili by 

sa vojny s cieľom dosiahnuť maximálny zisk a hromadenie kapitálu, ako zákonitého produktu 

kapitalistického systému. Len v roku 2014 cena vojen stála 14 trilión US-dolárov (14 000 000 

000 000 USD, podľa: Australian University of Economy and Peace, 17.6.2015). Predstavme 

si, že by kapitalistickú spoločnosť nahradil socialistický systém a my by sme mali 14 trilión 

US-dolárov ročne na rozdávanie. 14 trilión US-dolárov je zhruba 1860 USD na obyvateľa 

planéty = 5 dolárov na obyvateľa a deň.  

Socializmom by sa odstránil kapitalistický spôsob vydierania pomocou permanentnej 

zadlženosti. Na konci roku 2014 dlh sveta dosiahol 199 triliónov US dolárov, narástol o 57 

triliónov US dolárov od roku 2007, a svetový dlh ku svetovému HDP sa zvýšil z 269 na 286 

percent (http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/). Dlh sveta za posledných 

7 rokov rástol 22,9 miliárd US dolárov denne. Socializmus by odstránil majetkovú nerovnosť, 

ktorá sa stále zväčšuje, výdavky na zbrojenie, reklamu, tajné služby, atď... 

 

Toto sú overiteľné racionálne dôvody, prečo komunisti chcú presadiť systémovú 

zmenu z kapitalizmu na socializmus. Je možné, že zmenu budú môcť vykonať až po 

http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/
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ďalšej veľkej ľudskej vojnovej tragédii. To ale bude znamenať, že Homo sapiens – 

Človek rozumný sa bude musieť premenovať na Homo plumbeus – Človek hlúpy.      

 

Karol Ondriaš 

DAV DVA 171127 
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Lukáš Perný: rozhovor s Krolom Ondriašom pre DAV DVA 
22.10.2016 pre DAV DVA 

 

 

Karol, už dlhší čas vás sledujem a považujem vás za jedného z inšpiratívnejších ľudí 

komunistickej inteligencie.  

 

Ak som inšpiratívny, bude to asi tým, že ako vedecký pracovník prírodovedného smeru, 

robím závery len na základe overiteľných a merateľných vedeckých faktov. No a mne na 

základe vedeckého skúmania vyšlo, že reálny socializmus v bývalom socialistickom bloku bol 

zázrak humanity, civilizácie, dodržiavania ľudských práv a všestranného rozvoja človeka 

v porovnaní s reálnym kapitalizmom, ktorý tu máme. To sú overiteľné a merateľné vedecké 

fakty. V podstate súčasné zákony maximálneho zisku zabezpečujú, že žijeme v štádiu 

kapitalistického kanibalizmu, kde väčší požiera menšieho až praskne a tým sa tento cyklus 

začne opakovať. Preto neoddeliteľnou súčasťou kapitalizmu sú permanentné vojny, 

vykorisťovanie a vyrábanie moderných otrokov. Stačí odstrániť kapitalizmus a odstránite 

vojny, vykorisťovanie a moderné otroctvo. My komunisti za to bojujeme a ostatní sú proti.  

 

Pracujete momentálne na SAV ako vedecký pracovník - dá sa spojiť a stíhať ťažká 

exaktná veda so spoločenskými vedami?  

 

U nás sa na vedu a techniku z HDP posledných 20 rokov dáva len tretina v porovnaní 

s komunistickým zázrakom vedecko-technického rozvoja za socializmu. Preto, aby sme sa 

vedecky nejako udržali vo svete, často máme dlhšiu dobrovoľnú pracovnú dobu (ale nie 

všetci). Ale aj napriek tomu sa dá skĺbiť exaktná veda so spoločenskými vedami. Je tu však 

jedna podmienka. Vedecký pracovník musí mať vnútornú potrebu zaujímať sa o stav 

a fungovanie spoločnosti a sveta. Nie všetci vedeckí pracovníci majú takúto vnútornú potrebu, 

niektorí z vedeckej elity, namiesto toho, majú vedecký cieľ poberať 2-3 platy súčasne. 

 

Vnímate komunizmus materialisticky alebo skôr idealisticky? Vnímate ho ako boj za 

najspravodlivejšiu cnostnú a dokonalú, utopickú spoločnosť alebo skôr dialekticko-

materialistický prístup - teda dejinnú nutnosť týkajúcu sa dialektiky ekonomicko-

materiálnych vzťahov? 

 

Komunizmus vnímam materialisticky ako dejinnú nutnosť vyplývajúcu zo stupňa rozvoja 

vedy, techniky, priemyselne-vojenského komplexu a globálnej informatiky. Z kvality zbraní 

hromadného ničenia vyplýva, že kapitalizmus v súčasnom štádiu je blízko samovraždy 

ľudstva. A my komunisti robíme v rámci možnosti všetko preto, aby sa tak nestalo.  

 

Aké súvislosti vidíte medzi vedeckým riadením spoločnosti a nazvime komunistickým 

romantizmom - iracionalitou, teda emocionalitou v nás - solidarita so slabšími a pod. - 

prieniky kresťanstva (Kristovho sociálneho učenia) a komunizmu? Ako vnímate 

teistický a ateistický komunizmus? 

 

Spoločnosť musí byť riadená vedecky v súlade s jej materiálnym a duchovným  rozvojom. 

Má zabezpečovať rozvoj a kvalitu života všetkých členov spoločnosti a dodržiavanie 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv - OSN 1948 (paradoxne jej text sa v súčasnosti 

nepropaguje, až zatajuje).  
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Ako militantný ateista som za komunizmus v sekulárnom štáte, kde akákoľvek cirkev je 

odlúčená od štátu. Som proti tomu, aby akékoľvek náboženstvo ovplyvňovalo vývoj mozgu 

dieťaťa od narodenia až do 21. roku života. I keď pokladám náboženstvá a vieru 

v nadprirodzené sily v 21. storočí za negatívum, súhlasím, že veriaci sú rovnocennou 

súčasťou komunistickej spoločnosti alebo komunistickej strany.   

 

 

Ste významný autor, ktorý spísal všetky rozkradnuté národné podniky. Myslíte si, že sa 

bude dať tieto podniky vrátiť späť do rúk suveréna - ľudu? Československo dokázalo 

byť ekonomicky, potravinovo sebestačné - podarí sa nám to znova? 

 

V súčasnosti je skoro tajné, že v apríli 2019 Rakúsky parlament zákonom znárodnil majetok 

Habsburgovcov bez náhrady, ktorí tu panovali viac ako 600 rokov a vyhnal ich z Rakúska. Je 

to jeden z hlavných dôvodov súčasnej vysokej životnej úrovni Rakúska. Po Druhej svetovej 

vojne sa veľa znárodňovalo v celej Európe, u nás to boli Benešove dekréty a potom 

komunistické zákony. Takže, znárodňovanie je bežné, keď sú na to podmienky. Pred štyrmi 

rokmi 80 najbohatších ľudí malo majetok, ako 3,5 miliardy chudobných (50% ľudstva). 

Vďaka bohatnutiu bohatých, tento rok má 62 najbohatších ľudí malo majetok, ako 3,5 

miliardy chudobných (50% ľudstva). Keby nebolo pravidelného znárodňovania, tak už 

niekoľko storočí by všetok majetok sveta vlastnil jeden človek. 

Na Slovensku je jasné, že keby sa prešetrila privatizácia, tak by to bolo vlastne znárodnenie.   

Ja som presvedčený, že občania Slovenska nie sú „menejcenná rasa“, a všetok majetok na 

Slovensku si znárodnia späť, ihneď, ako sa vyskytne prvá vhodná príležitosť, a budeme opäť 

ekonomicky a potravinovo sebestační, ako počas komunistického zázraku. Ale je potrebné 

stále na to myslieť a byť na to pripravený.   

 

Ako vnímate DAV/- DAV DVA, ktorého ste súčasťou? 

 

DAV/DVA vnímam veľmi pozitívne. Široko-spektrálne ľavicovo zmýšľajúci ľudia  budú mať 

možnosť prezentovať svoje názory a DAV DVA bude zjednocovať ľavicu na Slovensku. 

Ľudom, ktorí DAV opäť oživili treba poďakovať a im aj pomáhať.   

 

V jednom z rozhovorov ste popísali súčasný režim ako neofeudálny. Tento termín ma 

zaujal. Dalo by sa povedať, že nadnárodný globálny kapitalizmus má z hľadiska 

dedenia a istých výsad novej šľachty spoločné analógie s feudalizmom. Vedeli by ste túto 

tézu rozšíriť? 

 

V súčasnosti svetová šľachta (ja ich nazývam Vyvolený hamburger, kde patria aj anglo-saxo-

sion tankisti a tvrdé jadro-koalícia zločincov) má vďaka kapitalistickým zákonom rovnaké ak 

nie vyššie privilégiá, ako stredoveká feudálna šľachta. Napríklad koalícia zločincov, ako 

tvrdého jadra Vyvoleného hamburgera, keď sa chcela zmocniť druhých najväčších zásob ropy 

na svete v Iraku v roku 2011, tak mala privilégium vymyslieť si bájku o zbraniach 

hromadného ničenie a začal systematicky ničiť Irak aj s obyvateľmi, a robí to doteraz. 

Podobne vyššie privilégium znamenalo, že svetová šľachta pre uspokojovanie si svojich 

potrieb a často zvrátených chúťok, len po 2. Svetovej vojne systematicky zabíjal stovky-tisíc 

až milióny nevinných ľudí vo Vietname, Laose, Kambodži, Afganistane, Iraku, v Sýrii, 

v Líbyi alebo v Juhoslávii. Ľudia, ktorí sú zodpovední za tieto zločiny, nikdy neboli súdení, 

ba práve naopak, ako celebrity boli oslavovaní, ako bojovníci za slobodu a demokraciu. 

Privilégiá idú až tak ďaleko, že napríklad vojaci USA nesmú byť súdený za ich zločiny 

v zahraničí ani Medzinárodným trestným súdom (ICC) v New Yorku alebo v Haagu. 
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Pripomínam, že za feudalizmu v 16. storočí, palatín Juraj Thurza odsúdil grófku Alžbetu 

Báthoryovú na doživotné väzenie zamurovaním a jej komplicov na smrť za rituálne vraždy 

len niekoľkých desiatok obetí. 

Svetová šľachta, okrem profesionálneho bombardovania a zabíjania jednotlivcov za účelom 

zisku, má napríklad privilégium riadiť, kontrolovať, využívať a vlastniť finančné inštitúcie 

v daňových rajoch.  Ako bolo odhalené, len v daňových rajoch Panamy (Panama Papers) bolo 

zaregistrovaných okolo 300 000 firiem. Svetová šľachta vlastní sieť médií, ktoré určujú v čo 

má bežný človek veriť a koho nenávidieť, ale ísť zabiť. Aj v týchto aktivitách vymetania 

mozgov a výchovy morálnych uchylákov, svetová šľachta dosiahla rovnaké, ak nie vyššie 

privilégiá, ako šľachta za feudalizmu. 

Keď stredoveká šľachta za musela ako-tak držať kresťanských princípov, tak súčasná svetová 

šľachta má absolútne voľnú ruku, pokiaľ jej za to komunisti v Číne spolu so štátnym 

kapitalizmom v Rusku nevylepia facku (k čomu sa už schyľuje).  

 

Pôsobíte v KSS. Množstvo ľudí z ľavého spektra napáda stranu z rôznych pozícií 

(sprava, pretože je vraj príliš retro-komunistická či zľava pretože, vraj nie je dostatočne 

komunistická). Ako vnímate prepad hlasov KSS a súčasné vedenie strany?  

 

Bol som vo vedúcich funkciách KSS dlhšie roky, takže to veľmi dobre poznám. Mnohí 

ľavičiari „bojovali“ proti KSS viac ako proti kapitalizmu. Kritizovali KSS za všetko možné. 

Naša odpoveď k nim bola: v stúpte do KSS, a ak tam budete aktívne pracovať, tak Vás zvolia 

do vedúcich funkcií a ukážte, čo viete. Väčšinou sa tak nestalo? Namiesto toho mnohé pokusy 

založiť nové konkurenčné ľavicové strany a udržať ich dlhodobo pri živote stroskotali. KSS 

napriek mnohým útokom prežila a je na slovenskej politickej scéne už 25 rokov. Je to vďaka 

doslova úmornej práci jej predstaviteľov (i keď nie všetkých) a členov KSS (i keď nie 

všetkých). Prepad hlasov KSS spôsobuje: všadeprítomná antikomunistická propaganda, a 

morálna nevyspelosť, nevzdelanosť a nejednotnosť ľavice. Negatívom je aj, že predseda KSS 

nie je dostatočne charizmatický a známy širokej verejnosti. KSS v súčasnosti asi nemá 

lepšieho.    

 

V spomínanom rozhovore ste spomínal vymývanie mozgov súčasnými médiami. Ako 

vnímate stav súčasnej kultúry, hyperkonzum a mediálnu manipuláciu? 

 

Keď to poviem zjednodušene, kapitalistický systém s profesionálnou mediálnou totalitou 

premývania mozgov účelovo produkuje primitívnu spoločnosť, kde vládne svetová šľachta, 

ktorá sa stará, aby on a jeho potomkovia si žili bezpečne a čo najlepšie nekonečne dlho. 

Zvyšok, väčšina spoločnosti, zdraví a viac-menej spokojní nevoľníci s vytunelovanými 

mozgami so svojou kultúrou pozlátky a hyperkonzumom fungujú len v mentálnom režime: 

jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. Ako sa dá zistiť denne v masmédiách, títo ľudia už nevedia 

rozlíšiť vrahov od ich obetí a sú použiteľní na všetko možné. Kapitalistická spoločnosť 

produkuje bohužiaľ aj „ľudský odpad“, to sú mnohí nezamestnaní, bezdomovci, ľudia predaní 

do sexpriemyslu alebo na otrockú prácu.  

 

Čo považujete za prvý krok pri štrukturálnej zmene spoločnosti? 

 

Prvým krokom je poznanie pravdy, mať široké vzdelanie a vedomosti ako svet funguje na 

základe kapitalistických zákonov. Ako fungovala  a funguje socialistická spoločnosť. Poznať, 

prečo bol zničený socializmus vo východnej Európe, prečo má komunistická Čína úspechy vo 

všetkých oblastiach vývoja. Uvedomenie si, že každý by mal prispieť ku štrukturálnej zmene 

spoločnosti. Prvým krokom pri štrukturálnej zmene spoločnosti bude vyhnať zo Slovenska 
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cudzie médiá. Základ na Slovensku musia mať štátne média a súkromné médiá pod tvrdou 

kontrolou štátu budú mať len doplňujúcu úlohu. Podstatným krokom musí byť tiež dostať do 

vlastníctva štátu strategické podniky, prírodné zdroje, obchod, médiá....   

 

Ako vnímate zločineckú vojenskú organizáciu NATO a militarizáciu spoločnosti a 

zbrojenie proti Ruskej federácii? Hrozí nám tretia svetová vojna? Ako sa majú v jej 

prípade ľudia pripraviť? 

 

Vojenskú organizáciu NATO, ako relikt studenej vojny, vnímam ako zločinecký nástroj 

svetovej šľachty, ktorý sa používa na zabezpečenie jeho nadvlády, maximalizáciu zisku, 

a v súčasnosti NATO sa používa a je použiteľné na čokoľvek. USA sa budú snažiť NATO 

udržať pri živote čo najdlhšie a vydierať ním ďalej Európu. Úlohou NATO je maximálne 

prispieť k ochrane  a rozšírenie životných záujmov svetovej šľachty a tým aj kapitalizmu, 

poraziť a rozdeliť si Ruskú federáciu a poprípade dobiť niečo aj v Ázii a na Blízkom východe. 

Pokrok bude, ak NATO nahradí iná európska vojenská organizácia, čomu sa USA bránia.  

NATO na príkaz z USA rinčí zbraňami proti Ruskej federácii, presviedča, že nás ide brániť 

proti ruskej agresii. Málokto rozumný tomu verí, ale faktom ostáva, že touto USA-NATO-

politikou, Ruská federácia sa ekonomicky a hlavne vojensky zbližuje s komunistickou Čínou 

a tým koalícia Rusko-Čína je v súčasnom svete neporaziteľná. 

Tretia svetová vojna skutočne hrozí, skôr zbrklym nedopatrením, ako premysleným plánom. 

Kandidátka na prezidentku USA, p. Clintonová pred pár dňami prezradila tajomstvo, že USA 

odpália jadrové zbrane 4 minúty od vydania rozkazu. 

Na tretiu svetovú vojnu sa môžu ľudia pripraviť tak, že odcestujú do hôr niekde na filipínsky 

alebo indonézsky ostrov, postavia si tam chatrč, naučia sa chytať ryby, loviť zver, zbierať 

ovocie a ak bude možnosť aj niečo pestovať.   

 

Čo si myslíte o dočasných riešeniach ako sú napríklad samosprávy, komunity, 

ekonomické demokracia ako dočasné riešenia, v kapitalistickej fáze spoločnosti, kým sa 

nepodarí dostať strategické podniky do rúk národa?  

 

Samosprávy, komunity, ekonomické demokracie v kapitalizme nemôžu plniť svoju funkciu, 

pretože moc nad nimi má súkromný kapitál a tým nevolené osoby, ktoré tento kapitál vlastnia. 

 

Sledujete súčasnú geopolitickú situáciu? Ako ju vnímate? 

 

Posledné roky nechodím do divadla, do kina a ani do cirkusu, preto ako náhradku pozerám 

správy o geopolitickej situácii v našich médiách. Samozrejme, sledujem hlavne internetové 

médiá, a myslím si, že geopolitická situácia by sa mala neskreslene diskutovať nielen 

v médiách, ale  aspoň ráz do týždňa aj na školách, nech sa aj mladí učia poznávať, ako 

zisťovať fungovanie blízkeho okolia a sveta. 

V súčasnosti svetová šľachta (anglo-saxo-sion tankisti) si uvedomuje, že:  

- kapitalizmus voľného trhu je v kríze a tým ich zisky a moc sa znižujú, ich geopolitická moc, 

i keď je stále silná, pomaly slabne a ak to pôjde takto ďalej, tak aj oni sa stanú obyčajnými 

obyvateľmi našej planéty;  

- nepodarilo sa im demokraciou zničiť komunistickú Čínu;  

- i keď sa im demokraciou podarilo oslabiť Rusko, posledných 15 rokov v Rusku našli 

spôsob, ako sa tomu ďalej vyhnúť;  

- krajiny BRICS predstavujú začínajúci protipól vláde svetovej šľachty;  

- v Sýrii Rusko ukázalo, že je vojensky schopné riešiť problémy, na ktoré po zuby ozbrojená 

koalícia USA nestačí;  
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- ak sa Rusku spolu so sýrskou armádou podarí vyhnať teroristov zo Sýrie a stabilizovať 

krajinu, čoho sa svetová šľachta smrteľne obáva, tak menej štátov bude mať strach 

z terorizmu svetovej šľachte;  

- Rusko už asi rok dalo USA a jej koalícii jasne najavo, že už neustúpi ani o krok a je ochotné 

ísť do vojny s USA a ich koalíciou, z čoho sa svetová šľachta mierne pokakala;  

- vďaka internetu, čoraz viac ľudí verí správam na webe, ako účelovým informáciám 

v masmédiách.   

 

V súčasnosti svetová šľachta (anglo-saxo-sion tankisti) nevedia, čo s komunistickou Čínou. 

Straší ich:  

- že má 6,7% rast HDP v roku 2016;  

- že má taikonautov vo vesmíre na čínskej vesmírnej stanici;  

- je tak technologicky na výške, že získava údaje GPS pomocou pulzarov;  

- čínsky Juan je oficiálne zaradený medzi svetovú menu;  

- vyvinula kvantový radar;  

- má 2x rýchlejší počítač zhotovený z vlastných mikroprocesorov, ako USA;  

- že za pár rokov bude technologicky a ekonomicky vládnuť vo svete; 

- že spolu s Ruskom môže vojensky uzbrojiť USA a jej satelitov, čo sa asi aj stane.   

- a to ešte v roku 1945 sa Číňania dožívali priemerne 35 rokov a boli na pokraji hladomoru 

(predtým, ako sa komunisti chopili moci).  

 

Svetová šľachta si uvedomuje, že vďaka ekonomickým úspechom komunistickej Číny: 

- si ďalej nebudú môcť kupovať talentovaných ľudí z celého sveta;  

- ďalej nebudú môcť vykorisťovať celé regióny; 

- ďalej nebudú môcť terorizovať celý svet masovým bombardovaním.    

 

Otázkou je, či svetová šľachta (anglo-saxo-sion tankisti) začíňa uvažovať nad možnosťou, že 

len socializmus zachráni ich krajiny pred úpadkom a pred totálnou závislosťou od 

komunistickej Číny. Je možné, že hľadajú model socializmu, kde by sa uchovala ich moc 

a nedotknuteľnosť. 

 

Čína si našla vlastný model „socializmus s čínskymi charakteristikami“, ktorý jej v súčasnosti 

vyhovuje. Otázkou je, či aj Európa si nájde model „socializmus s európskymi 

charakteristikami“, ktoré jej budú najviac vyhovovať v danom vývoji socializmu. Podobne 

krajiny Latinskej Ameriky si možno nájdu vlastný model. 

 

Čo považuje osobne za najväčší úspech v aktívnej politike a čo by ste zmenili ako prvé, 

keby máte možnosť vládnuť? 

 

Za úspech pokladám, že ľudia ma berú ako ľavičiara-komunistu, ktorý nemení názory podľa 

počasia. Teší ma, že na Slovensku sú ľudia, ktorí čítajú ľavicovo-komunistické knižky. 

Pri vládnutí by som ako prvé odstránil mediálnu kolonizáciu Slovenska. 

 

Keby ste mali zanechať jedno konkrétne posolstvo v pár vetách, ako by znelo? 

 

Každý, kto prišiel na tento svet využíva výdobytky svojich predchodcov. Preto každý by mal 

skôr niečo pozitívneho pridať, ako len vegetovať, alebo ničiť dielo iných. Treba vidieť za 

každou osobou človeka.   

 

Ďakujem za rozhovor. 
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Prednaška ASA: Víťazný február 1948 a hybridná vojna. 
Karol Ondriaš: 6.2.2018 Bratislava 
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Prednáška pre DAV DVA Trenčín 2019 
Karol Ondriaš: 26.1.2019 Trenčín 
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Karol Ondriaš, blogy na: Hlavné Správy 
 

 

 

Zločiny kapitalistického kanibalizmu a Slovensko. 
 
Blog: Hlavné správy: 11.08.2019 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera.  

 

Aby antikomunisti nestrácali čas zbytočným čítaním blogu, prikladám tri civilizačné axiómy 

(čo by im malo stačiť): 

 

1. Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2. Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu.   

3. Axióma: Dôkazov  prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Vyvolený hamburger aj náležite 

využíva. 

 

Čo je to zločin? 

 

Takúto jednoduchú otázku si treba dať, pretože systém kapitalistického kanibalizmu vyrobil 

účelovo toľko “humanistov“, že väčšina si už pletie zločiny kapitalistického kanibalizmu 

s komunistickým zázrakom novej humánnej civilizácie. 

 

Ako by som ja hypoteticky bombardoval Rakúsko: 

 

Predstavme si, že ja by som mal letku bombardérov a mnoho bômb, ktoré by platili daňový 

poplatníci. Ak by Rakúsko bol môj kapitalistický protivník, tak podľa zákona kapitalistického 

kanibalizmu, „že ja sa budem mať tým lepšie, čím sa ty budeš mať horšie“, by som začal 

bombardovať Rakúsko. Samozrejme, dôvod bombardovania, ako napríklad, že Rakúsko 

podporuje terorizmus, že má biologické zbrane, že tam vládne diktátor, ktorý použil chemické 

zbrane, a tak podobne, by “vykadili“ moje masmediálne fekálne jamy. Tým by vyrobili veľa 

“vykadencov“, ktorí by moje bombardovanie pokladali za morálne správne, ospravedlniteľné 

a nevyhnutne potrebné.  

Samozrejme, tento scenár by platil len v tom prípade, keby som mal za sebou niekoľko 

miliónovú armádu na desiatkach základniach sveta vyzbrojenú jadrovými zbraňami, 

kontrolované masmédiá, tajné služby, ktoré by odpočúvali telefóny, maily, bankové prevody 

a linky UTR internetu, a v prípade potreby aj fyzicky likvidovali “neprispôsobivých“ 

občanom Zeme. 

Pretože to tak nie je, bombardovanie Rakúska už po prvom dni po zabití jedného-dvoch 

Rakúšanov by bolo označené ako masové vraždenie v priamom prenose a ja by som bol 

právom odsúdený, ako vojnový zločinec na medzinárodnom súde v Norimbergu. 

 

Ako USA skutočne bombarduje Afganistan: 
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Ako každý vie, USA už 17 rokov úspešne, bez zábran a s tichou alebo hlasnou podporov 

všetkých svetových demokratických lídrov (až na výnimky) bombardujú Afganistan (a mnoho 

ďalších krajín). Len v Afganistane zabili niekoľko desiatok až sto-tisíce nevinných ľudí. 

Podľa správy Pentagonu, napríklad USA len od januára 2018 do konca októbra 2018 zhodili v 

Afganistane 5982 bômb. https://sputniknews.com/middleeast/201811301070293141-US-

More-Bombs-Afghanistan-Recorded-History/ 

Je to jeden z mnohých ukážkových príkladov fungovania kapitalistického kanibalizmu v 

priamom prenose. V normálnej právne fungujúcej civilizácii by boli aktéri bombardovania 

súdený v Norimbergu podobne, ako aj ja, keby som hypoteticky začal bombardovať Rakúsko. 

To, že sa tak nedeje, je jeden z hrozivých prvkov kapitalistického kanibalizmu, ktorý 

podporujú vedome - nevedome všetci, ktorí podporujú kapitalizmus.  

Ale to nie je najtragickejšie pre charakterizáciu súčasnej kapitalistickej civilizácie.  

Najtragickejšie je, že kapitalistický kanibalizmus v Afganistane, t.j. masové vraždenie už 17 

rokov, mlčky alebo otvorene podporujú všetci demokratickí vodcovia v EU, poslanci 

v parlamente  EU alebo lídri a poslanci národných štátov sveta (samozrejme až na výnimky), 

mediálni humanisti a demokrati, slniečkári, skoro všetky mediálne celebrity, velká väčšina 

masmédií a väčšina správnych občanov (samozrejme až na výnimky, ktorých protiakcie zatiaľ 

nemali šancu to zvrátiť). Predpokladám, že takto v minulom storočí podporovali Hitlera. 

 

Podobných príkladov je veľa, volajú to demokracia. 

 

Prečo to tak je? Prečo kapitalizmus produkuje veľkú skupinu profesionálnych morálnych 

uchylákov na všetkých úrovniach, ktorí nariaďujú alebo podporujú masové vraždenie vo svete 

v priamom prenose?  

 

Na základe veľa overiteľných faktov je jasné, že je to zákonitý jav kapitalizmu, ktorý sa dá 

odstrániť len s odstránením kapitalistického systému.  

 

Ako nevyhnutným produktom kapitalistického kanibalizmu v našich novodobých dejinách sa 

svet často delil na koalíciu zločincov a na ich opozíciu. Napríklad Napoleon  mal svoju veľkú 

koalíciu zločincov, podobne Churchill alebo Hitler. Napríklad malú koalíciu zločincov mal 

Pinochet, atď... 

 

Existuje? A ak áno, aká je súčasná koalícia zločincov? Odpoveď je tak známa, že ju ani 

netreba uvádzať.  

Hlási sa Slovensko oficiálne ku súčasnej koalícii zločincov? Odpoveď je tak známa, že ju ani 

netreba uvádzať. 

Bude Slovensko zatiahnuté do križiackych ťažení na Východ? Myslím si, že v rámci našej 

tradície, áno. “Naše“ masmédia na tom pracujú denne už dlhé roky. Každý, kto podporuje 

križiacke ťaženie na východ je podporovaný médiami a volený.    

 

Ak existuje koalícia zločincov, potom podľa zákona kapitalistického kanibalizmu, musí 

krajiny, ktoré sú v opozícii, zničiť všetkými možnými prostriedkami. Samozrejme, pretože už 

existuje internet, musí pritom vyzerať ako demokratická, humánna a civilizovaná koalícia. 

Preto, krajiny v opozícii nemôže jednoducho vymazať z povrchu zemského jadrovými 

zbraňami. Kvôli tomu, napríklad v súčasnosti USA a ich koaliční priatelia v EÚ uvalili nové 

sankcie na Sýriu, na ~ socialistickú Venezuelu, Kubu, ~ komunistickú Severnú Kóreu, Rusko, 

komunistickú Čínu..., čo mlčky alebo otvorene podporujú všetci demokratickí vodcovia sveta, 

https://sputniknews.com/middleeast/201811301070293141-US-More-Bombs-Afghanistan-Recorded-History/
https://sputniknews.com/middleeast/201811301070293141-US-More-Bombs-Afghanistan-Recorded-History/
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atď... Mediálni analytici denne zdôrazňujú, že sankcie sú správne a potrebné pre demokratické 

fungovanie sveta.  

Opäť, nielenže nikto sa neopováži povedať (až na výnimky), že väčšina sankcií je učebnicový 

príklad správania sa profesionálnej teroristickej organizácie, ale väčšina vládcov (a 

samozrejme každý “vykadenec“) to hlasno podporuje. 

 

Prečo väčšina si už účelovo pletie zločiny kapitalistického kanibalizmu s komunistickým 

zázrakom novej humánnej civilizácie?  

 

Ako už každý vie, pretože skoro všetky masmédiá sveta úspešne vyrábajú “vykadencov“, 

ktorí sú nevyhnutne potrební ako jeden z pilierov fungovania súčasného systému 

kapitalistického kanibalizmu. Ich radostný život v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať, 

súložiť je súčasťou už aj našej spoločnosti. 

 

Ja som len zvedavý, ako budú mediálne fekálne jamy vyrábať vykadencov všetkého druhu, 

keď sa koalícii zločincov nepodarí zničiť v priebehu nasledujúcich 10-20 rokov komunistickú 

Čínu? Keď komunistická Čína predstihne kapitalistický svet vo všetkých oblastiach.  

 

Poukazovanie na negatíva kapitalizmu a hľadanie jeho ľudskej tváre, bez deklarovania 

socializmu ako východiska, sú vítané rituálne tance, ktoré majú viesť len ku kozmetickým 

zmenám a sú potrebné na zaistenie, aby podstata kapitalistického kanibalizmu ostala 

nedotknutá (ako v tomto duchu hovorí Slavoj Žižek).    

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

190811 
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Prvý náčrt programu novembrových osláv 2019 
 
Blog: Hlavné správy: 04.08.2019 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera.  

 

Som hrdý, že Vám môžem ako prvý predstaviť náčrt programu osláv 30. Výročia oslobodenia 

Slovenska od komunistickej totality a nastolenia slobody a demokracie.   

(Tí, ktorí nepozerajú RSTV, TA3, Markízu, Jojku... a nikdy nečítali Denník-N, Sme... si 

niektoré časti programu nesmú mýliť so sabatom morálne degenerovaných oblúd). 

 

Program:  

 

Miesto: Všetky námestia Slovenského národného povstania na Slovensku. 

Začiatok osláv: 17. novembra 2019; čas 9.00 hod. 

Ukončenie osláv: 31.decembra 2019; čas 14.00 hod. 

Oslavy budú denne od 9.00 hod do 17.00 hod.; s 30 min. prestávkou (14.00-14.30 hod) na 

obed zdarma (len pre účastníkov s potvrdením, že denne aspoň 5 hodín oslavovali). 

Poznámka: V dňoch pracovného pokoja a počas Vianočných sviatkov budú oslavy prerušené. 

 

Pred programové aktivity: 

 

1.) Je potrebné ukázať, ako sa zvýšili platy a akú životnú úroveň sme za 30 slobodných 

demokratických rokov na Slovensku dosiahli. Preto, všetci účastníci osláv, prednášajúci na 

tribúnach, každý vystupujúci v televízii a na verejnosti bude nosiť na krku zavesenú tabuľku, 

na ktorej budú tri čísla: Horné číslo bude udávať čistý mesačný príjem na člena domácnosti 

v ktorej žije, stredné číslo bude udávať medián priemerného čistého mesačného príjmu na 

člena domácnosti na Slovensku a dolné číslo jeho súhrnný majetok v eurách. Tabuľky podľa 

príjmu budú zlaté, strieborné a bronzové.  

Sme presvedčení, že protagonisti a účastníci oslách budú hrdo nosiť tabuľky už niekoľko dní 

pred a ešte dlho po oficiálnom ukončení osláv.    

 

2.) Nosenie tabuliek s údajmi: ako stúpli ceny za 30 rokov; koľko ton odpadkov som musel 

hladný prehrabať, aby som prežil; koľko nocí som prespal v kanáloch alebo na ulici; koľko 

som zaplatil za drogy; ako sa žije z prostitúcie; koľko dní a nocí som strávil v depresiách 

a koľko na drogách,  a podobne..., je stále demokraticky nevhodné (a okrem toho, výroba 

toľkých tabuliek by bola drahá). 

 

Náčrt programu:  

   

3.) Po úvodných antikomunistických rituáloch a povinných tancoch roztlieskávačiek,  

profesionálnych hercov a hercov amatérov sa udelia ceny za sto najlepších 

antikomunistických orgazmov za posledných 30 rokov. 
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4.) Na spôsob čítania mien holokaustu, potom vystúpi na pódium „Neznáma obeť majdanu 

1989“ (Neznáma obeť kapitalistického kanibalizmu príde z hrobu-pamätníka „Neznáma obeť 

majdanu 1989“, ktorý na ich pamiatku postavili komunisti). 

Bude čítať mená ľudí a ich osudy (na každého bude mať maximálne 5 min), ktorí boli nájdení 

mŕtvi v kanáloch, v lese, na ulici, zabití na objednávku, zamrzli, spáchali sociálnu 

samovraždu, predávkovali sa drogami alebo doteraz sa nenašli ich telá.  

Za deti, mŕtvych otcov a matiek, vystúpi s krátkym 10 min. príhovorom Marienka. Bohužiaľ, 

v rámci obmedzeného rozpočtu (~ 1 milión eur) čas na čítanie mien a ich osudov bude 

obmedzený len na 13 dní.     

 

5.) Po prečítaní mien vystúpi krátko protagonista osláv so zlatou tabuľkou a v rámci 

rituálnych tancov roztlieskávačiek vysvetlí, že keby tento ľudský odpad nebol lenivý, 

naožieral sa, nekradol a nedrogoval, ale by využil možnosti demokracie a slobody 

kapitalizmu, tak by z nich teraz boli milionári, ako je on sám, a nemuseli potupne ukončiť ich 

konečne slobodný život.   

 

6.) Ďalej len v skratke: Podobne, ako vystúpi „Neznáma obeť majdanu 1989“, ďalej vystúpia 

z pamätných hrobov a budú čítať mená a krátke osudy: 

Neznáma obeť pyramídových hier a gamblerstva; Neznáma obeť exekúcií; Neznáma obeť 

legálnych a nelegálnych drôg a Neznáma obeť kultúrneho hnoja.  

Mená viac ako pol milióna detí, ktoré sa nenarodili, prečíta Veronika.  

S krátkym príhovorom vystúpia matky a otcovia detí, ktoré prepadli gamblerstvu, drogám 

alebo sa stratili v neznámom svete...  

Bohužiaľ, v rámci obmedzeného rozpočtu (~ 1 milión eur) čas na čítanie mien a ich osudov 

bude obmedzený len na 10 dní.     

 

7.) Protagonista osláv so zlatou tabuľkou opäť vysvetlí, že keby tento ľudský odpad nebol 

lenivý... 

Predstaviteľ farmaceutických firiem vysvetlí, ako pomáhajú legálnymi drogami prekonať 

depresiu veľkej časti populácie zo slobody a demokracie. 

 

8.) Ďalej sa budú čítať názvy podnikov, ktoré boli vybudované počas komunistického zázraku 

a v krátkosti popísané, ako boli po majdane 1989 demokraticky a slobodne zničené.  

Bude sa čítať zoznam pôdy, tovární, obchodov, hotelov, námestí... ktoré patria cudzincom 

a na ktorých pracujú, v rámci 1000 ročnej tradície, slovenskí občania ako nádenníci.  

Prečíta sa zoznam ľudí, ktorí budú súdení za vlastizradu... 

 

Tuná je program náhle prerušený rozhodnutím Vysokého komisára Vyvoleného hamburgera 

pre Slovensko, ktorý je zodpovedný za ideologickú čistotu osláv slobody a demokracie 

v kolonizovanom bývalom socialistickom bloku. 

 

Vyberám v skratke z jeho rozhodnutia: 

 

1.) Celé oslavy musia byť len jeden deň, pretože výpadok ľudských zdrojov na niekoľko 

týždňov by spôsobil zbytočné straty mnohým akcionárom.  

 

2.) Náčrt programu je absolútne neprijateľný, veď vyznieva ako propaganda zločineckej 

komunistickej organizácie.  

Schvaľujem body: 1.; 2.; 3.; 5. a 7. 
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Body programu: 4.; 6. a 8. absolútne zakazujem. Ich význam sa nesmie na verejnosť dostať 

ani náznakovo. 

To, že sa do programu dostali aj body 4., 6. a 8., jednoznačne poukazuje, že výchova 

ideologicky čistej a poslušnej populácie masmédiami na Slovensku nie je ešte dokonalá, preto 

je potrebné antikomunistov, humanistov a demokratov zaktivizovať, t.j. viac finančne 

motivovať. 

 

3.) Na oslavách je potrebné zdôrazniť, že boj za slobodu a demokraciu ešte nekončí. Ešte sú 

tu totalitné-nedemokratické štáty, ako Rusko, komunistická Čína, komunistická Severná 

Kórea, Kuba, Venezuela..., ktoré ohrozujú našu slobodu a demokraciu.  

Z osláv musí prísť jasné uznesenie, že občania Slovenska v mene slobody a demokracie aj so 

zbraňou v ruke budú bojovať aby demokracia a sloboda, v ktorej už konečne žijeme 30 rokov, 

zavládla na celom svete.   

Preto novembrové oslavy je potrebné ukončiť pozdravom:   

 

Nech žije Vyvolený hamburger a jeho vodcovia! 

 

Karol Ondriaš 

190804 
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Blogy: karolondrias.blog.pravda.sk 
 

 

Boli Anton Srholec a Ján Budaj spolupracovníkmi komunistickej 

ŠTB? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2021/02/26/boli-anton-srholec-a-jan-budaj-spolupracovnikmi-

komunistickej-stb/ 
26. februára 2021 09:24, Prečítané 1 001x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

Tento starší blog z 9.11.2019 pridávam opäť, pretože sa akosi stratil aj s prílohami z mojich 

blogov: 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2021/02/26/boli-anton-srholec-a-jan-budaj-spolupracovnikmi-komunistickej-stb/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2021/02/26/boli-anton-srholec-a-jan-budaj-spolupracovnikmi-komunistickej-stb/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Trnavský samosprávny kraj už po druhýkrát ocenil osobnosti verejného života za ich 

mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za 

prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti. 

Ceny slobody A. Srholca boli udelené v Galavečeri v Divadle Jána Palárika v Trnave, 9. 

novembra 2019. 
Za významný prínos k návratu slobody župan Jozef Viskupič udelil Cenu slobody Antona 

Srholca 2019 piatim osobnostiam. Sú nimi: 
Iveta Radičová, sociologička a predsedníčka vlády Slovenskej republiky, hovorkyňa 

Verejnosti proti násiliu. 

Michael Kocáb, hudobník, občiansky aktivistka a politik. 

Ján Budaj, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, tribún a organizátor novembrových 
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zhromaždení v Bratislave. 

Bohumil Chmelík, stomatológ a vysokoškolský profesor, v novembri ’89 bol tribún a 

organizátor Trnavského kultúrneho fóra. 

Ľubomír Navrátil, publicista a prekladateľ, organizátor novembrových protestov v 

Dunajskej Strede. 

Otázka: 

Dokazujú dokumenty nižšie v prílohe, že Anton Srholec a Ján Budaj boli 

spolupracovníkmi komunistickej ŠTB? 

Nemala by sa Cena slobody Antona Srholca premenovať na Cenu Komunistického 

Eštebáka? 
Analogicky: Budeme mať aj Cenu slobody Jana Budaja? Myslím si, že by sme mali mať, veď 

ako Eštebáci rozvracali socializmus z vnútra. 

Ja som už v roku 2007 požiadal o vstup do komunistickej ŠTB so spätnou platnosťou. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/89-stb.html 
Bohužiaľ, vstup do ŠTB mi nepovolili. Škoda, mohla byť aj po mne pomenovaná Cena 

slobody. 

 

Karol Ondriaš 

191111 
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Tragédia 17. Novembra 1989 v historickej skratke. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/11/16/tragedia-17-novembra-1989-v-historickej-skratke/ 
16. novembra 2019 04:33, Prečítané 3 579x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR. 
Information summary 

 

Našu historickú skratku popíšem v reči bežného ľudu a mnohé údaje budem vyberať aj z 

mojich knižiek a blokov. Proste, nemám diplomatické vzdelanie. 

Starovek: 
Slovania (niekedy už vykastrovaní) sa mnoho rokov objavovali na trhoch otrokov v západnej 

a južnej Európe a Ázii. Bolo ich oveľa viac ako „západných“ otrokov na trhoch Východnej 

Európy. http://www.informationclearinghouse.info/article37765.htm 

Pred tisíc rokmi Koalície západoeurópskych zločincov, napríklad Frankovia chytali Slovanov, 

ktorí pracovali ako otroci v ich baniach až do smrti. Toto zotročenie Slovanov bolo tak časté a 

dlhé, že slovo Slovan „Slav“ sa stalo synonymum pre slovo otrok „slave“ skoro vo všetkých 

západoeurópskych jazykoch. 

 

Príloha 1. 

Kolonializmus: 
II. Krížiacke ťaženie na Východ, ktoré malo za úlohu držať na uzde Východoeurópanov a 

mať z nich maximálny zisk bolo aj cieľom profesionálneho vojnového zločinca Napoléona 

Bonaparte, ktorý v roku 1812 na čele Koalície západoeurópskych zločincov vtrhol do Ruska 

1812 (ako bokovku v roku 1809 dal zničil aj hrad Devín, a nám ostali len zrúcaniny). 

Na každú takúto akciu vtedajší Segregovaný Vyvolený hamburger musel vychovať veľa 

morálnych uchylákov, ktorý krok vraždenie privítali a potom mnohé roky oslavovali. Ako 

napríklad, po vojnovom zločincovi Napoléonovi nazvali veľa bulvárov a mnoho výrobkov, 

kde jeho meno potvrdzovalo kvalitu, napr. koňak. 

 

Príloha 2. 

Vznik socializmu, ako nového ekonomicko-politického systému: 
Východoeurópania sa oslobodili od západného kolonializmu, až keď sa komunisti dostali k 

moci v Rusku v roku 1917 a napríklad u nás 1948. Bol to komunistický zázrak všestranného 

rozvoja socialistickej Východnej Európy v porovnaní, čo bolo predtým a po jej zničení. 

 

Príloha 3. 

III. Križiacke ťaženie na Východ 
V rokoch ~1917-1920 vojnový zločinec Sir Winston Leonard Spencer-Churchill zorganizoval 

profesionálnu koalíciu zločincov 15 štátov, ktorí vtrhli do Ruska (~2017-2021), aby ho opäť 

kolonizovali. Boli to zväčša vyznávači Zlatého teľaťa. Napríklad, začiatkom roka 1919 bolo v 

Rusku už 14 000 britských vojakov. Aj na túto akciu vtedajší Segregovaný Vyvolený 

hamburger musel vychovať veľa morálnych uchylákov, ktorý krok vraždenie privítali a stále 

to ešte oslavujú. 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/11/16/tragedia-17-novembra-1989-v-historickej-skratke/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://second-communist-revolution.eu/
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IV. Križiacke ťaženie na Východ 
V rokoch ~1940-1945 zorganizoval vojnový zločinec Adolf Hitler, ktorý vďaka podpore 

Vyvoleného hamburgera zo Západu sa dostal k politickej a vojenskej moci. Bol zatiaľ 

najväčším ničiteľom ľudských životov a majetku Východoeurópanov. Ale i napriek koaličnej 

podpore 14 európskych štátov, neuspel. 

Opakujem, že aj na takúto profesionálnu zločineckú akciu Vyvolený hamburger musel 

vychovať veľa morálnych uchylákov, ktorý krok vraždenie privítali a niektorí to stále 

oslavujú. Boli to zväčša bigotní veriaci v nadprirodzené sily a vyznávači Zlatého teľaťa. 

Cieľom IV. Križiackeho ťaženia na Východ už nebolo mať dostatok otrokov alebo 

nevoľníkov, ale bolo to získanie územia ku ktorému by stačilo mať ~70 miliónov moderných 

otrokov – hlavne Slovanov. 

 

V. Križiacke ťaženie na Východ 
Začalo ihneď po II. Svetovej vojny, ktoré malo už iný charakter. 

Do konca II. Svetovej vojny, Segregovaný Vyvolený hamburger považoval 

Východoeurópanov za menejcennú rasu, z ktorej bude ma nekonečne dlhý úžitok. Výsledok 

II. Svetovej vojny ukázal, že Východoeurópania už nie sú menejcenná rasa a môžu byť 

konkurencieschopní a tým nebezpeční pre absolútnu moc Vyvoleného hamburgera. Preto 

cieľom V. Križiackeho ťaženia na Východ bolo vykonať genocídu Východoeurópanov. 

Vďaka vojenskému potenciálu Varšavskej zmluvy neuspelo. 

 

Príloha 4. 
VI. Križiacke ťaženie na Východ 1948-1989 bolo v rokoch 1989-1990 úspešné (pre Rusko 

len dočasne úspešné). 

Strach z komunistického zázraku novej humánnej civilizácie donútil len USA vynaložiť 

priamo 3000 miliárd dolárom na zničenie Východoeurópskej civilizácie. Pentagon na 

uzbrojenie Východoeurópanov vynaložil 13.1 trilióna dolárov (v cenách 1996). Po roku 1990 

ekonomika Sovietskeho zväzu bola zničená podobne ako za II. Svetovej vojny. Počet obetí 

okolo 10 miliónov za prvých 10 rokov kapitalizmu. Rusko potrebovalo 17 rokov, aby sa 

vyhrabalo spod západného kolonializmu a začalo robiť suverénnu politiku. Slovensko má za 

sebou už 30 rokov kolonizácie a mentálneho úpadku so znakmi menejcennej rasy. Kde 

poprední členovia slovenskej menejcennej rasy oslavujú kolonizáciu a mentálny úpadok ako 

pokrok. 

Komunistický zázrak novej humánno-progresívnej civilizácie úspešne pokračuje v 

Komunistickej Číne. My komunisti z KS-II.BR jej držíme palce. 

 

Príloha 5. 

Križiacke ťaženie na Slovensko 1948-1989 bolo v rokoch 1989-1990 úspešné. 
Keď zoberieme geopolitické rozloženie súčasného sveta, tak v ňom dominuje koalícia 

zločincov, ktorá v rámci klaňaniu sa Zlatému teľaťu, terorizuje a bombarduje všetko, čo jej 

prinesie osoh. Na druhej strane proti Koalícii zločincov je Komunistická Čína, Rusko, Kuba, 

Venezuela, Severná Kórea, a ešte pár štátikov. 

Tragédia 17. Novembra 1989 pre Slovensko je v tom, že sa prevratom v roku 1989 

začlenilo medzi Koalíciu zločincov, ktorá ho už 30 rokov, ako menejcennú rasu, využíva 

pre svoje ciele a pripravuje ho na účasť VII. Križiackeho ťaženia na Východ do Ruska a 

poprípade aj do Číny (uvidíme, či nás II. SNP presunie opäť na stranu víťazov). 

Pomocou médií vychovala dostatočnú časť občanov Slovenska fungovať len v mentálnom 

rozsahu: jesť, piť kakať cikať súložiť. A keď bude treba, tak ich vychová fungovať aj v 
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rozsahu šťastných slúžiacich zabijakov. 

 

Príloha 6. 

Ako to záverom vidíme my, komunisti z KS-II.BR. 
Súčasné štádium kapitalistického kanibalizmu poskytuje optimálne podmienky pre absolútnu 

moc Segregovaného Vyvoleného hamburgera a jeho tvrdého jadra Koalície zločincov. Jej 

moc je významne založená aj na ich podporovateľoch, ktorých si denno-denne vyrábajú – 

chichotajúce sa domáce zvieratká, fungujúce len v mentálnom rozsahu zvieracích inštinktov. 

KS-II.BR víta postup súčasného Segregovaného Vyvoleného hamburgera a aj jej 

tvrdého jadra – Koalície zločincov, ktorá aby si udržala absolútnu moc, vychováva na 

svojom území vplyvu „chichotajúce sa domáce zvieratká“ v mentálnom rozsahu: jesť, 

piť kakať cikať súložiť. T.j. degeneračnú civilizáciu. 

Ľudia fungujíci len v rozsahu zvieracích inštinktov nemôžu konkurovať plánovanému 

vedeckému rozvoju humánnej civilizácie Komunistickej Číny, čo sa už jasne ukazuje vo 

všetkých civilizačných parametroch. 

Skoro som zabudol priložiť tri civilizačné axiómy: 
1. Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2. Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

3. Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj 

náležite využíva. 

Zároveň držíme palce antikomunistom, hlavne tým, ktorí sú mladší ako 45 rokov, aby v 

diskusii sa opäť zúčastnili súťaže „Vykadenec novembra 2019“. 

 

Karol Ondriaš, 

191116 

 

Príloha 1. 
Doplnené údaje z blogu: 

 

Anglické slovo pre otroka „slave“ je odvodené od latinského slova „sclacus“, ktoré pôvodne 

znamenalo „Slavic“ , mienené slovanský (Slovan). 

Podobne nemecké slovo pre otroka „Sklave“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne holandské slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne dánske slovo pre otroka „slave“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne švédske slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne welšské slovo pre otroka „slaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne bretónske slovo pre otroka „sklav“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne francúzske slovo pre otroka „esclave“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne španielske slovo pre otroka „esclavo“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne portugálske slovo pre otroka „escravo“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne talianske slovo pre otroka „schiavo“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne albánske slovo pre otroka „skllaf“ bolo odvodene od slova Slovan; 

Podobne v modernej gréčtine slovo pre otroka „sklavos“ bolo odvodene od slova Slovan; 

 

Príloha 2. 

Východná Európa Slovanov bola až do boľševickej revolúcie 1917 v Rusku zaostalou 

západoeurópskou kolóniou. Len v Rusku, v roku 1914, kolonizátorom zo západu patrilo 90% 

baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 
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28% textilného priemyslu a 42% cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho 

Ruska vedeli zabezpečiť, že v roku 1913 len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo 

oveľa menej ako v Anglicku v polovici 18 storočia. V roku 1913 očakávaná dĺžka života pri 

narodení v Rusku bola okolo 35 rokov. Pre porovnanie, v Holandsku 60 rokov. V USA 50 

rokov. V Rakúsku 57 rokov. Vo Švédsku 55 rokov. V Číne 30 rokov. 

Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. Produkcia 

na jedného obyvateľa v Rusku bola v roku 1913 len 4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. 

Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s 

príjmom v roku 1686 v Anglicku. 

Takto si to chcel Segregovaný Vyvolený hamburger udržať na večné veky. 

 

Príloha 3. 
Aspoň pár údajov o komunistickom zázraku. 

Vývoj výrobnej produkcii krajín vo svete od roku 1920 do roku 1938 (League of Nations, 

World Economic Survey, Geneva, 1945, z knihy Paul Kennedy: The Rise and Fall of the 

Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000. Random House, 

New York, 1987) 

Strany ≥ 70 v lnižke 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=11&catid=47 

Ďalšie údaje sú napríklad v: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

 

Príloha 4. 
Podrobnosti sú popísané napríklad v Blogu: 

 

Príloha 5. 
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=15&catid=49 

Obrázok 32 na strane 73 v knihe: 

file:///C:/Users/Karol%20Ondrias/Downloads/Ondrias_Socializmus_vs_kapitalizmus.pdf 

 

Príloha 6. 
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=15&catid=49 

file:///C:/Users/Karol%20Ondrias/Downloads/Ondrias_Socializmus_vs_kapitalizmus.pdf 
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Novembrové médiá a novembroví vykadenci 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/11/12/novembrove-media-a-novembrovi-vykadenci/ 
12. novembra 2019 06:40, Prečítané 4 631x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

 

Ako to vidíme my komunisti z KS-II.BR: 

 

Každoročne v novembri Vaše fekálne mediálne jamy zachváti novembrové kadenie, v rámci 

ktorého ukazujú prieskumy porovnania 30 rokov socializmu a 30 rokov kapitalizmu. Sú to 

odpovede na otázky, ako napríklad: 

– Žilo sa Vám lepšie za socializmu, ako teraz? 

– Máte vyššiu životnú úroveň teraz, v porovnaní so socializmom? 

– Čo sa Vám zlepšilo a čo zhoršilo? 

– Atď… 

 

Sú to typické otázky na výrobu vykadencov z nízko-operačných mozgov. 

Samozrejme, pretože úlohou masmédií je vyrábať vykadencov, je absolútne zakázané dávať 

im skutočné otázky, ako napríklad: 

– Máte pocit, že sa Vám žilo lepšie za socializmu aj napriek našej 30 ročnej absolútnej 

propagande, kde sme 24 hodín denne okydávali socializmus a používali akékoľvek klamstvá a 

výpovede morálne degenerovaných oblúd? 

-Atď… 

 

Musíme si uvedomiť, že väčšina opýtaných pozná socializmus len z antikomunistickej denno-

dennej propagandy a klamstiev Vašich mediálnych fekálnych jám. 

 

Absolútne zakázané sú otázky: 

– Viete ako stúpal medián reálnych dôchodkov za 30 rokov socializmu, keď na socialistické 

krajiny demokrati na západe uvalili absolútne sankcie. Napríklad za roky 1948-1978, alebo 

1959-1989? V porovnaní s kapitalizmom za roky 1989-2019? 

– Viete ako stúpal medián reálnych miezd za 30 rokov socializmu, keď na socialistické 

krajiny demokrati na západe uvalili absolútne sankcie. Napríklad za roky 1948-1978, alebo 

1959-1989? V porovnaní s kapitalizmom za roky 1989-2019? 

– Viete ako stúpal počet obyvateľov Slovenska za 30 rokov socializmu, keď na socialistické 

krajiny demokrati na západe uvalili absolútne sankcie. Napríklad za roky 1948-1978, alebo 

1959-1989? V porovnaní s kapitalizmom za roky 1989-2019? 

– Viete ako stúpal počet ilegálnych a legálnych narkomanov za 30 rokov socializmu. 

Napríklad za roky 1948-1978, alebo 1959-1989? V porovnaní s kapitalizmom za roky 1989-

2019? 

– Viete ako stúpal počet psychicky chorých ľudí za 30 rokov socializmu. Napríklad za roky 

1948-1978, alebo 1959-1989? V porovnaní s kapitalizmom za roky 1989-2019? 

– Atď… 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/11/12/novembrove-media-a-novembrovi-vykadenci/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Takto by som mohol pokračovať až do večera. Ja si uvedomujem, že Vaše fekálne mediálne 

jamy vyrobili už dostatoční počet vykadencov, od ktorých získate „správne“ odpovede na 

čokoľvek a aj „správne“ volebné výsledky, ktoré budú výsledkom Vašeho dennodenného 

kadenia. 

 

Záverom by som prosil, aspoň o dva diskusné príspevky vykadencom do súťaže: Vykadenec 

Novembra 2019. Neostýchajte sa, podľa minulých diskusných príspevkov, ste v tom veľmi 

dobrí. 

 

Skoro som zabudol priložiť tri civilizačné axiómy: 

1. Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2. Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

3. Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj 

náležite využíva. 

 

RNDr. Karol Ondrias, DrSc. 

Akademik Učenej spoločnosti Slovenska 

191112 
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Videá: Oslavy 30. Výročia “Majdanu-1989” na SAV. Ako ho 

prezentovali „tváre Novembra ´89“ zo SAV. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/11/08/videa-oslavy-30-vyrocia-majdanu-1989-na-sav-ako-ho-

prezentovali-tvare-novembra-89-zo-sav/ 
8. novembra 2019 06:21, Prečítané 3 285x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo som napísal v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

 

Samozrejme, všetko, čo povedali na vídiách „tváre Novembra ´89“ je pravda. 

 

Keď som našiel pozvánku (je v prílohe 1.) na podujatie, kde „tváre Novembra ´89“ z SAV, 

budú diskutovať o Majdane-1989 a 30 rokov nášho pomajdanového vývoja, veľmi som sa 

potešil, lebo tiež som mal k tomu pár otázok. 

 

Ihneď som za zaregistroval na príslušnej vebovej stránke, ktorá mi oznámila, že som už 8. 

zaregistrovaný účastník. To ma tiež potešilo, lebo budem môcť viac diskutovať. 

V utorok 6.11.2019 som zobral kameru a vybral som sa do Auly SAV na Patrónke v 

Bratislave, ktorá mimochodom bola postavená počas komunistického zázraku novej 

humánnej civilizácie a rozvoja vedy a techniky na Slovensku. Aula bola skoro plná, veľa 

miest obsadili žiaci asi z 8-ročného gymnázia, ktorých tam pravdepodobne nahnali robiť 

krovie (a ako vysvitlo neskoršie, krovie sme robili aj my ostatní). 

 

Celú trojhodinovú diskusiu (bez prestávky) som nahral na video (linky sú nižšie), kde 

diskutovali len vybraní pozvaní predstavitelia Majdanu-1989 „tváre Novembra ´89“ z 

SAV. 

Diskusia pre účastníkov nebola ani otvorená! 

Proste „tváre Novembra ´89“ mali opäť smrteľný strach z pravdy. 

 

Podujatie v skratke: Ako vidieť z videí, myslím si, že celé podujatie „tváre Novembra 

´89“ bol opäť len mentálne a morálne degeneračný štandard, klamstvá a zavádzania, 

ako všetky ponovembrové diskusie antikomunistov. Bol to opäť krásny pomník Vašej 

degenerácie. 

 

Súhrnne, bola len kopa demokratického hnoja. 
 

Ja som očakával, že „tváre Novembra ´89“ budú bilancovať a prediskutujú, čo spôsobili 

pozitívne/negatívna a za čo sú zodpovední. Že sa ospravedlnia občanom Slovenska. 

Že moderátor Štefan Hríb im bude dávať otázky, ktoré zaujímajú ľudí aj s IQ vyšším ako 77. 

Že budú diskutovať pozvaní s plebsom v pléne o závažných pomajdanových faktoch po roku 

1989, a otázky, ako napríklad: 

Koľko ľudí po novembri 1989 zahynulo, keď ich vyhodili z roboty a hľadali si akúkoľvek 

obživu zahŕňajúc kradnutie a iné zločiny, a prečo? 

Koľko z nich spáchalo sociálnu samovraždu, a prečo? 

Koľko ľudí zomrelo na smetisku ako dobytok alebo zamrzli, a prečo? 

Koľko ľudí sa predávkovalo drogami, a prečo? 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/11/08/videa-oslavy-30-vyrocia-majdanu-1989-na-sav-ako-ho-prezentovali-tvare-novembra-89-zo-sav/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/11/08/videa-oslavy-30-vyrocia-majdanu-1989-na-sav-ako-ho-prezentovali-tvare-novembra-89-zo-sav/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Koľko ľudí žilo ako bezdomovci, ako ľudský odpad, a prečo? 

Koľko ľudí sa museli živiť z odpadkov z kontajnerov, a prečo? 

Koľko ľudí a detí bolo predaných ako dobytok na prácu v zahraničí alebo do sexpriemyslu, a 

prečo? 

Koľko detí sa nenarodilo v porovnaní s obdobím komunistického zázraku za 30 rokov, a 

prečo? (Nenarodilo sa viac ako 500 000 detí). 

Koľko ľudí sa muselo vysťahovať, aby mohli prežiť? 

Koľko detí vidí otca alebo matku len raz za týždeň, keď sa vrátia na víkend z roboty z 

ďalekého mesta alebo zo zahraničia, a prečo? 

Koľkým deťom bol poškodený vývoj mozgu, pretože vyrastali v mediálnom prostredí 

kultúrnej degenerácie, kde sa na nich už od narodenia valila z Vašich fekálnych mediálnych 

jám, násilie, zabíjanie, netolerantnosť, a prečo? 

Koľko ľudí a rodín trpí závislosťou na drogách, alkohole alebo gamblerstve, a prečo? 

Kto, prečo a začo „tváre Novembra ´89“, títo svätí bojovníci proti komunistickej totalite, 

zničili naše komunistické prosperujúce poľnohospodárstvo, priemysel, školstvo, vedu, 

kultúru…? 

Kto určuje, ako sa majú správať „tváre Novembra ´89“ v médiách, čo musia hlásať a prečo 

musia zakázať diskusiu o týchto otázkach plebsu? 

 

V diskusii by som sa ja potom spýtal: Kedy sa „tváre Novembra ´89“ týmto deťom, 

matkách a otcom verejne ospravedlnia? 
 

Ďalej by som sa spýtal, koľko z diskutujúcich dostávalo plat zo Západu za disidentskú-

protištátnu činnosť, a či výška platu bola oza troj-básobok vtedajšej priemernej mzdy? Len 

poznamenávam, za takúto protištátnu činnosť by v USA dostali ešte aj v súčasnosti dostali 

trest smrti alebo väzanie na 150 rokov. 

 

Myslím si, že „tváre Novembra ´89“, namiesto diskusie týchto závažných otázok, 

prezentovali morálnu degeneráciu ľudského ducha. Boli to len sterilné antikomunistícké 

klamstvá, ktoré si mohli vydiskutovať niekde pri pive a neotravovať s tým vedeckých 

pracovníkov SAV. 

 

Kvôli vyššie prezentovaným faktom „tváre Novembra ´89“, v rámci slobody slova, 

ktorou sa stále oháňajú, moderátor Štefan Hríb, účastníkom podujatia zakázal 

diskutovať. Zakázali diskutovať, pretože smrteľný strach z pravdy je stále jedným z 

hlavných článkov ich ideológie 
 

Asi na každú vetu diskutujúcich „tvár Novembra ´89“ (boli to väčšinou účelové klamstvá), by 

som vedel prezentovať overiteľné fakty opaku, ale tým nechcem čitateľ zaťažovať. 

 

Ako celoživotný pracovník SAV spomeniem len komunistický zázrak výstavby vedy a 

techniky na Slovensku počas komunistického zázraku novej humánnej progresívnej 

civilizácie a vývoj po Majdane-1989, keď sa chopili moci „tváre Novembra ´89“ SAV. 

Je to na videu https://youtu.be/vRc9xFV_Uis 

(údaje o vede a technike sú v čase od 10.47 minúty do 15.04 minúty). 

Keď to zhrniem a porovnám údaje za posledné roky: 

Počet pracovníkov vo vede a technike na konci socializmu Slovensku v r. 1988 = 64 944 

pracovníkov (pred rokom 1948 bol len okolo 3500). 

Za posledných 30 rokov komunistického zázraku vo vede a technike 1958-1988, počet 

pracovníkov vo vede a technike na Slovensku stúpol o 51 698. 
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Po prevrate 1989 po úpadku vedy a techniky na Slovensku, za posledných 30 rokov počet 

pracovníkov vo vede a technike klesol o 31 477. 

V roku 2017 = 33 467 pracovníkov, čo je rovnaký počet ako komunisti dosiahli už v roku 

1973 

Vrátili sme sa 44 rokov dozadu. 

Podpora vedy a techniky z HDP za socializmu, počas komunistického zázraku vo vede a 

technike bola okolo 3% HDP. 

Po roku 1989, Podpora vedy a techniky klesla na úroveň 0.5 %, 0.8% v roku 2017 bola 0.88 

%. 

Takáto podpora je v Latinskej a južnej Amerike… 

 

Podľa „NATURE Index 2018“ Slovensko nemá žiadnu vedeckú inštitúciu v prvých 500 

najlepších vedeckých inštitúcií sveta. 
Ja som si naivne myslel že „tváre Novembra ´89“ z SAV, budú hlavne o tomto hovoriť. Ale, 

ani sa o tom nezmienili. 

Myslím si, že je nemorálne, že „tváre Novembra ´89“ markantné zníženie podpory vedy a 

techniky na Slovensku pokladajú za úspech slovenskej spoločnosti po odstránení komunistov 

od moci. Je možné, že to pokladajú za svoj osobný úspech. 

Tuná diskusii by som sa ja opäť spýtal: Kedy sa „tváre Novembra ´89“ verejne ospravedlnia 

tým vedeckým pracovníkom, ktorých vyhodili zo zamestnania po roku 1989, pretože sa 

razantne znížilo financovanie vedy a techniky? Napríklad, neoficiálne som zaregistroval, že 

počet pracovníkov jedného ústavu, ÚMFG SAV, klesol z zhruba zo 120 na 65 pracovníkov. U 

rezortných výskumných ústavov klesol často na nulu. 

 

Záverom si myslím, že pre „tváre Novembra ´89“, to bol ich malý Majdan 2019, ktorí si užili, 

ako spomienku na ich celoživotný úspech Majdan-1989. Len neviem, prečo s tým otravovali 

normálnych ľudí? Boli tiež za to platení? 

Nižšie sú linky na: Oslavy 30. Výročia “Majdanu-1989” na SAV. Ako ho prezentovali „tváre 

Novembra ´89“. 

 

Význam týchto videí je aj v tom, že poznáte aspoň časť ľudí, ktorí prispeli k odstráneniu 

socializmu na Slovensku, čo bol komunistický zázrak novej humánno-progresívnej 

civilizácie. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

akademik Učenej spoločnosti Slovenska 
 

Linky na vídeá: 

30 rokov od majdanu Uvod-Predseda SAV-Dusan Kovac 191105-01/16 

https://youtu.be/C0Q7licpnRs 
30 rokov od majdanu Stefan Hrib-Martin Butora 191105-02/16 

https://youtu.be/nc2lg8ZaK5g 
30 rokov od majdanu Peter Zajac 191105-03/16 

https://youtu.be/sdV5BkYzZjM 
30 rokov od majdanu Peter Tatar 191105-04/16 

https://youtu.be/OLK5hXu7hlc 
30 rokov od majdanu Martin Butora 191105-05/16 

https://youtu.be/bDC7ehVdm4Y 
30 rokov od majdanu Hrib Butora Zajac Tatary 191105-06/16 

https://youtu.be/F8k09H14VCI 
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30 rokov od majdanu Martin Butora 191105-07/16 

https://youtu.be/ha2bliOD_4s 
30 rokov od majdanu Vymena Zora Butorova-Fedor Gomory-Milan Sutovec 191105-08/16 

https://youtu.be/D6trznUK-SY 
30 rokov od majdanu Zora Butorova 191105-09/16 

https://youtu.be/mixQEoReWjs 
30 rokov od majdanu Stefan Hrib-Milan Sutovec 191105-10/16 

https://youtu.be/mMEq98MjWag 
30 rokov od majdanu Fedor Gomory-Hrib-Zora Butorova 191105-11/16 

https://youtu.be/mVzshzZlh4s 
30 rokov od majdanu Stefan Hrib-Milan Sutovec 191105-12/16 

https://youtu.be/JCBaRH6nASc 
30 rokov od majdanu Milan Sutovec 191105-13/16 

https://youtu.be/FoOWzejZNx8 
30 rokov od majdanu Stefan Hrib, Zora Butorova 191105-14/16 

https://youtu.be/9pjcMDgm8Jc 
30 rokov od majdanu Fedor Gomory-Milan Sutovec 191105-15/16 

https://youtu.be/crk3YTNJeAo 
30 rokov od majdanu Zaver Predseda SAV Pavol Sajgalik 191105-16/16 

https://youtu.be/6cMSLq5YHrs 

Príloha 1. 

Pozvánka: Akadémia a Nežná revolúcia 
Slovenská akadémia vied bola inštitúciou, ktorá zohrávala v revolučnom období nesmierne 

dôležitú úlohu. Mnohé tváre Nežnej revolúcie pochádzali práve z radov najväčšej výskumnej 

inštitúcie na Slovensku. Pri príležitosti poukázania na tento významný fakt organizuje SAV 

podujatie, na ktorom budú diskutovať „tváre Novembra ´89“, ktoré pôsobili v akadémií, stali 

sa jej dôležitou súčasťou po revolúcií, alebo mali k inštitúcií veľmi blízko. 

Diskutovať budú nasledujúci hostia, pri ktorých je uvedené ich pracovisko v SAV, na ktorom 

kedysi pôsobili, alebo dodnes pôsobia. Uvádzame súčasné názvy ústavov SAV. 

Dušan Kováč, Historický ústav SAV 

Iveta Radičová, Sociologický ústav SAV 

Peter Zajac, Ústav slovenskej literatúry SAV 

Fedor Gömöry, Elektrotechnický ústav SAV 

Peter Tatár, Ústav slovenskej literatúry SAV 

Milan Šútovec, Ústav slovenskej literatúry SAV 

František Šebej, Ústav experimentálnej psychológie SAV 

Zora Bútorová, Sociologický ústav SAV 

Martin Bútora, Sociologický ústav SAV 

Moderuje: Štefan Hríb 

Podujatie sa uskutoční v utorok 5. novembra o 11:00 v Aule SAV na Patrónke, Dúbravská 

cesta 9, Bratislava. 

Srdečne Vás pozývame. 
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Slovenský Kalifát alebo Slovenský Opiát? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/10/20/slovensky-kalifat-alebo-slovensky-opiat/ 
20. októbra 2019 07:33, Prečítané 4 025x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

 

Ako každý vie, po roku 1989, po zničení novej Východoeurópskej socialistickej civilizácie, 

Segregovaný Vyvolený Hamburger najskôr zabezpečil úpadok ekonomiky, politiky, 

vzdelania, kultúry, morálky, medziľudských vzťahov…. a vychoval Slovenského motroka 

fungujúceho v mentálnom rozsahu domáceho zvieratka Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera. 

 

Aký bude ďalší krok Segregovaného Vyvoleného Hamburgera? 
Ako to vidíme my komunisti z budúcej Komunistickej strany II. Boľševickej revolúcie (KS-

II.BR; https://second-communist-revolution.eu/)? 

 

Myslíme si, že sú dve alternatívy: Buď zo Slovenskej republiky Segregovaný Vyvolený 

Hamburger urobí na skúšku Slovenský Demokratický Kalifát alebo Slovenský Demokratický 

Opiát, ale nám sa zatiaľ zdá, že to bude Slovenský Opiátový Kalifát. 

 

Akú má šancu Slovenský Demokratický Kalifát? 
Pri demografickom vývoji Slovenska, kde žena má priemerne 1,4 detí (Slovenka asi ešte 

menej) a nie 2,1 aspoň na zachovanie populácie, Slováci vyhynú za niekoľko generácií. Už 

zníženie populácie na 4 milióny obyvateľov o pár desiatok rokov vyvolá nutnosť prilákať na 

Slovensko čo najviac imigrantov, ktorí budú mať za úlohu ďalej zabezpečovať kvalitu života 

Segregovaného Vyvoleného Hamburgera doma a vo svete. Najskôr to budú imigranti z 

Ukrajiny a keď sa vyčerpajú, tak prídu na rad imigranti z moslimských krajín. 

Vaše masmédiá hravo zvládnu presvedčiť Slovákov, že pre ich šťastný život (aby napríklad 

mali dôchodky) je veľmi výhodné, aby boli nahradzovaní imigrantmi vo výrobe, a postupne 

vo všetkých mocenských štruktúrach, ako to bolo za posledných 1500 rokov, okrem obdobia 

komunistického zázraku 1948-1989. Takto vznikne postupne Slovenský Demokratický 

Kalifát. 

 

My komunisti z budúcej KS-II.BR len pripomíname, že počas komunistického zázraku 

novej civilizácie, v rokoch 1948-1989, populácia na Slovensku rástla okolo 44 600 ročne, čo 

za 40 rokov bol nárast o 1, 878 milióna, zvýšenia na 155%. Počas tohto obdobia všetko na 

Slovensku patrilo občanom Slovenska, čo sa nestalo na našom území za viac ako 1500 rokov. 

V tomto kontexte ma fascinujú halucinačné a sterilné postoje rôznych humánnych organizácií, 

ako Aliancia za rodinu, proti potratom a podobných zoskupení, ktorí pri svojej nenávisti ku 

socializmu a komunistom, robia všetko preto, aby následkom kapitalistického kanibalizmu 

Slováci vyhynuli. Keby chceli, aby Slováci nevyhynuli, tak by bojovali za odstránenie 

kapitalizmu a nastolenie socializmu. 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/10/20/slovensky-kalifat-alebo-slovensky-opiat/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Druhou nutnosťou vzniku Slovenského Demokratického Kalifátu je, že v dôsledku 

zákonov kapitalistického kanibalizmu v Európskej únii a aj na Slovensku sa postupne zvyšuje 

vek prvorodičiek, partneri najskôr robia kariéru, chcú sa finančne zabezpečiť a až potom 

prichádza na rad dieťa. Priemerný vek prvorodičky v Európskej únii je okolo 30 rokov. 

Odborníci hovoria, že ideálny vek ženy prvorodičky je 20-27 rokov. 

Ako človek starne, tak do jeho genetického kódu sa dostáva stále viac škodlivých mutácii, 

ktoré sa prenášajú na potomstvo. Výskumy posledných rokov prinášajú údaje, že v dôsledku 

týchto mutácií, a aj iných faktorov, dieťa narodené po 35 roku matky (a aj otca) má zvýšenú 

pravdepodobnosť nejakej vrodenej choroby. Tieto mutácie sa výrazne prejavujú vo funkcii 

mozgu, vzniká veľa psychických chorôb, čo už vidieť napríklad aj z press-konferencií našich 

niektorých politikov. 

Aj v tomto prípade imigrácia mužov a žien z moslimských krajín, kde vek prvorodičiek je 

oveľa nižší ako u nás, môže napraviť niektoré negatívne mutácie Európanov. 

 

Akú má šancu Slovenský Demokratický Opiát? 
Ako každý vie, po roku 1989, po zničení novej Východoeurópskej socialistickej civilizácie, 

Segregovaný Vyvolený Hamburger zabezpečil nutné rozšírenie legálnej a ilegálnej 

narkománie. 

 

Zo správy z roku 2017: Za posledných 15 rokov sa spotreba antidepresív (t.j. legálnych 

drog) na Slovensku zvýšila takmer trojnásobne. Na tisícku obyvateľov pripadalo v roku 2015 

štyridsať dávok antidepresív denne. Pre zaujímavosť: v Maďarsku 28, v Česku 52, v Rakúsku 

60, alebo vo Švédsku 93 denných dávok. Nárast spotreby vidieť v každej sledovanej krajine 

OECD. A priemer je 65 denných dávok. 

K tomu treba pripočítať ešte nelegálne drogy. Napríklad podľa Sky News, len v Londýne sa 

za rok spotrebuje 8 ton ilegálnych drog v hodnote (na ulici) 1,27 miliardy US dolárov. 

Londýnčania konzumujú priemerne 23 kg narkotík (triedy A (?)) denne v odhadovanej 

hodnote 3,47 milióna US dolárov. Pre porovnanie: v Barcelóne je to 12,74 kg, v Amsterdame 

4,62 kg, alebo v Berlíne 4,62 kg. 

 

Keď to my komunisti z budúcej KS-II.BR zhrnieme, tak je stále viac bežných občanov, 

ktorí aby prežili ďalší deň v kapitalistickej civilizácii musia sa ráno nadrogovať. Napríklad ja 

som si musel dať 1 tabletku antidepresiv, ihneď, ako som zahliadol v televízií Havla, Kňažka, 

Mikloška, Langoša, Šebeja, Lasicu, Labudu… , a keď prehovorili tak 2 tabletky, lebo ináč by 

som mal pokazený celý deň. Aj teraz mám pripravené tabletky antidepresív na stolíku pre 

prípad, že by som v televízii zahliadol niektorých opozičných poslancov, politikov a ďalších 

budovateľov Slovenského Kalifátu alebo Slovenského Opiátu. 

 

Pretože podľa štatistík počet legálnych narkomanov stále stúpa, a nutne bude stúpať aj 

počet imigrantov z moslimských krajín, podľa nás, komunistov z budúcej KS-II.BR, 

Slovensko má v blízkej budúcnosti šancu premenovať sa na Slovenský Demokratický 

Opiátový Kalifát. 
 

Záverom, my komunisti už máme pripravenú alternatívu aj pre budúcnosť, keď antidepresíva 

prestanú zaberať. Ale vieme, že inú alternatívu má pripravenú aj Segregovaný Vyvolený 

Hamburger. 

 

Skoro som zabudol priložiť tri civilizačné axiómy: 
1. Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2. Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 
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následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo vedie k jej samozničeniu. 

3. Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Segregovaný Vyvolený Hamburger aj 

náležite využíva.  

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.  

191020 
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Ľud versus klimatické zmeny Segregovanej elity. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/09/26/lud-versus-klimaticke-zmeny-segregovanej-elity/ 
26. septembra 2019 07:35, Prečítané 2 578x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

 

Ako to vidíme my komunisti z Komunistickej strany II. Boľševickej revolúcie: 

Information summary 

 

V skratke, klimatické zmeny sú zákonitým produktom systému kapitalistického 

kanibalizmu a dajú sa vyriešiť (ak už nie je pozde) len prechodom na systém komunistického 

socializmu. 

Ako každý vie, hnacím motorom kapitalizmu je zisk, ktorý v súčasnosti sa väčšinou 

dosahuje konzumom. Čím viac vyrobím a predám, tým mám väčší zisk a tým prispievam viac 

ku klimatickým zmenám. 

Opakujú sa štatistiky, že komunistická Čína, India….. veľmi znečisťujú prostredie, pričom 

krajiny ako Monako, Luxembursko, Švajčiarsko v klimatických zmenách hrajú len minimálnu 

úlohu. 

V správach sa väčšinou nehovorí, koľko ktorá krajina znečisťuje na km2, alebo na jedného 

obyvateľa. 

 

V správach je absolútne zakázané hovoriť a diskutovať, koľko prispieva jednotlivý občan 

ku klimatickým zmenám. Je to zakázané preto, lebo ku klimatickým zmenám najviac 

prispievajú členovia Segregovanej elity nasledované členmi Vyvoleného hamburgera. 

 

Zoberme si priemerného člena Segregovanej elity. Odhadujem, že si kupuje nové auto 

každý druhý rok, alebo každý tretí rok. Na auto, niekto musel vyťažiť železnú rudu, vytaviť 

železo, vyvalcovať plech a vyrobiť motor, atď… Na výrobu auta sa spotrebuje veľa energie, 

ktorej výroba znečisťuje ovzdušie a prispieva ku klimatickým zmenám. Dôležitým faktom je, 

že ťažba železnej rudy, výroba železa a aj výroba produktu je často v chudobnejších 

krajinách, ktoré podľa súčasne prijatej logiky prispievajú najviac ku klimatickým zmenám. 

Podobne by som mohol rozpísať o všetkom, čo sa nachádza v aute. 

V súčasnosti sa nesmie povedať fakt, že všetka energia spotrebovaná na výrobu auta ide na 

vrub jedinca, ktorý si auto kúpil a nie na výrobcu, ako nám to vnucujú masmédiá. 

Zoberme si priemerného člena Segregovanej elity, ktorý ma jachtu. Na výrobu jachty je 

potrebné obrovské množstvo energie, ktorej výroba prispieva ku klimatickým zmenám. 

Samozrejme suroviny, železo, umelé hmoty… boli často vyrobené v chudobnejších krajinách. 

Podobne je to s jeho prúdovým lietadlom pre 1-3 osoby, kde nielen výroba lietadla ale aj jeho 

prevádzka prispieva ku klimatickým zmenám. 

Podobne je to aj so segregovaným protiatómovým krytom pre celu rozvetvenú rodinu až 

niekoľko desiatok až stoviek ľudí. 

Podobne je to aj z rezidenciami, dennou spotrebou vody, šiat, kávovarov atď… 

Výrova týchto statkov od výroby bagrov a vrtných súprav na ťažby základných surovín z 

ktorých sa postupne vyrábajú produkty pre Segregovanú elitu prispieva ku klimatickým 

zmenám. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/09/26/lud-versus-klimaticke-zmeny-segregovanej-elity/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://second-communist-revolution.eu/
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Opakujem, že všetka energia spotrebovaná na výrobu týchto produktov ide na vrub 

jedinca, ktorý si tieto produkty kúpil a nie na výrobcu, ako nám to vnucujú masmédiá. 

My komunisti z Komunistickej strany II. Boľševickej revolúcie predpokladáme, že bežný 

člen Segregovanej elity a Vyvoleného hamburgera prispieva viac ako 100-krát (možno viac 

ako 1000-krát) viac ku klimatickým zmenám, ako bežný občan demokratického plebsu. A to 

je hlavný dôvod, prečo masmédiá Vyvoleného hamburgera tento podstatný fakt nesmú ani 

spomenúť, nieto diskutovať. 

Otázka je, ako sa dá vyhodnotiť príspevok občana Zeme, ako jednotlivca, ku klimatickým 

zmenám? 

Odpoveď je jednoduchá. Najskôr je potrebné zistiť koľko jednotlivý občan vlastní a 

spotrebuje produktov pre denný život za rok. Potom sa vyčísli, koľko stálo energie na výrobu 

alebo prevádzku týchto produktov za rok, a ako to prispelo ku klimatickým zmenám. 

Výsledné číslo bude príspevok daného jedinca ku klimatickým zmenám našej planéty. 

Tento údaj je veľmi potrebný, lebo bude slúžiť ako základ, z ktorého bude daný jednotlivec 

platiť daň zo znečisťovania ovzdušia a klimatických zmien. 

Predpokladám, že takto to budeme môcť zrealizovať až my komunisti z Komunistickej 

strany II. Boľševickej revolúcie, ak už teraz nie je pozde. 

 

Karol Ondriaš 

190926 
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Ako Dennik N zakadil „o masakre“ na Námestí nebeského pokoja 

v Číne. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/06/02/ako-dennik-n-zakadil-o-masakre-na-namesti-nebeskeho-

pokoja-v-cine/ 
2. júna 2019 17:59, Prečítané 3 417x, karolondrias, Nezaradené 

 

Vedel som, že 30. výročie vymysleného masakru na Námestí Nebeského pokoja v 

Komunistickej Číne využijú naše fekálne mediálne jamy na antikomunistické kadenie a 

vyrábanie morálnych uchylákov, ktorí majú nenávidieť komunistov, komunizmus a zakryť 

obrovský úspech v dodržiavaní ľudských práv v komunistickej Číne. 

 

Čo napísal Denník N o „masakre“. https://dennikn.sk/1486867/3236-zakazanych-slov-

este-viac-znicenych-zivotov-ako-peking-maze-masaker-na-tchien-an-men-z-pamati/?ref=list 

 

Z článku priložím, len pár viet: 
„Ako Peking maže masaker na Tchien-an-men z pamäti.“ 

„O pár dní nato sa na námestí odohrá obrovská masakra a aktivistov, čo volali po 

demokratických zmenách v Číne, masovo zatýkajú.“ 

„Ani teraz, keď si svet pripomína jej 30. výročie, nie je známe, aký bol presný počet obetí. 

Jeden z odhadov hovorí o 2700 mŕtvych, mohlo ich však byť omnoho viac.“ 

Ja tento blog píšem preto, lebo nechápem, prečo protagonisti Denníka N si myslia, že 

všetci Slováci sú len stádo idiotov na strane koalície zločincov. 

Aká je skutočná, už mnoho rokov známa pravda o „masakre“ v Číne? 
Na základe tajných depeší z veľvyslanectva USA v Pekingu, ktoré odhalili Wikileaks, a 

publikoval The Daily Telegraph 4.6.2011, vyšlo najavo, že na Námestí nebeského pokoja v 

Pekingu dňa 4. Júna 1989 nedošlo k žiadnemu masakru. Proste masaker, ako mnoho 

iných fekálnych správ, bol vymyslený. 
 

Link na článok v The Daily Telegraph: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-

inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html 

Výťah z tajných depeší: 
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-cables.html 

Ja viem, že tieto informácie majú aj fekálnici z Denníka N (Fekálnici – je môj umelecký 

preklad Trumpových „fake news –fekálne správy“, z čoho vyplýva, že nám ich prinášajú 

fekálnici). 

Mňa zaujíma, či fekálnici dostávajú plat podľa toho, koľko morálnych uchylákov vyrobia 

hore uvedeným článkom. 

 

Dve skutočnosti dokazujú profesionálnu totalitu „takýchto fekálnych“ informácií. V 

čase „masakry“ na Námestí v Pekingu tam bolo niekoľko tisíc študentov, asi dosť 

zahraničných novinárov, pracovníkov veľvyslanectiev a bežných zahraničných zvedavcov. 

Títo ľudia jasne videli, že na námestí nedošlo k žiadnemu masakru, nikto neprišiel o život. 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/06/02/ako-dennik-n-zakadil-o-masakre-na-namesti-nebeskeho-pokoja-v-cine/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/06/02/ako-dennik-n-zakadil-o-masakre-na-namesti-nebeskeho-pokoja-v-cine/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Skutočnosť, že nikto z nich nemohol povedať svoj názor priameho účastníka 

„masakru“ v svetových mienkotvorných masmédiách dokazuje neuveriteľnú absolútnu 

moc a profesionálnu zločinnosť informačnej totality v ktorej žijeme. 
 

Predpokladám, že podobne, ako pracovníci veľvyslanectva USA v Pekingu informovali 

vládu v USA o pravde na Námestí nebeského pokoja (ako to dokumentujú Wikileaks), tak isto 

aj iní pracovníci veľvyslanectiev informovali svoje vlády, že na námestí k žiadnemu masakru 

nedošlo. 

Skutočnosť, že žiadny predstaviteľ týchto vlád oficiálne sa neopovážil povedať pravdu o 

„masakre“ na námestí v Pekingu jasne dokazuje neuveriteľnú silu totality a strachu (aj 

predstaviteľov EÚ), potvrdzujúc v akej profesionálnej totalite žijeme. 

K „masakru“ na Námestí nebeského pokoja ma viaže zvláštny vzťah, lebo v 90-tich 

rokoch som na univerzite v USA pracoval s vysokoškolsky vzdelaním Číňanom, ktorý bol 

jeden s organizátorov protestu na Námestí nebeského pokoja (Tiananmen) v Pekingu. 

Porozprával mi dlhý príbeh, z ktorého by bola pekná a zaujímavá kniha popisujúca dobu a 

filozofiu života čínskej spoločnosti (dúfam, že niekto ju raz napíše. Je možné, že je už 

napísaná, ale neznáma). Škoda, že ja som si jeho informácie nenahral na diktafón, knihu by 

som napísal ja. 

Takže podávam stručne len pár informácií z jeho rozprávania (bohužiaľ mená miest 

v čínštine a mnoho detailov som po 30 rokoch už zabudol): 
Všetko začalo nevinne. V „menšom“ čínskom meste, niekoľko stoviek kilometrov od 

Pekingu sa v bare pobili dvaja čínski študenti z miestnej univerzity s dvoma mladými 

Číňanmi -podnikateľmi – miestnymi zbohatlíkmi. Polícia, ktorá incident vyšetrovala, kto 

vlastne začal bitku, dala za pravdu Číňanom – podnikateľom a dvoch študentov nejako 

potrestala. Keď sa to dozvedeli študenti na univerzite, tak sa masovo vybrali na políciu a na 

mestský úrad protestovať proti neprávosti a žiadať nápravu (študenti predpokladali, že 

podnikatelia podplatili políciu). Keďže tam neuznali ich námietky, rozhodli sa domáhať 

pravdy v tomto incidente v „krajskom“ meste. Na protest sa rozhodli, že pôjdu do mesta 

demonštratívne peši. Keď ani tam nepochodili, tak sa rozhodli ísť ďalej do provinčného 

mesta, atď…, až nakoniec sa rozhodli ísť peši do Pekingu na Námestie nebeského pokoja, aby 

niekto urobil nápravu incidentu v bitke štyroch Číňanov v bare. 

Pochopiteľne počas pochodu študentov do Pekingu sa k nim pridávali ďalší ľudia, ktorí chceli 

vyriešiť vlastné neprávosti. Postupne, mnoho pochodujúcich nevedelo o pôvode a účelu 

pochodu. Samozrejme tejto udalosti sa chytila americká CIA a mnohé „demokratické“ 

inštitúcie vo svete, ktoré mediálne začali „vysvetľovať“ o čo vlastne študentom ide. 

Na moju otázku: Koľko ľudí bolo zabitých na námestí Nebeského pokoja, môj čínsky 

kolega odpovedal. Ani jeden. Podľa jeho názoru pri potýčkach občanov s vojakmi na okraji 

Pekingu počas celého obdobia mohlo zahynúť okolo 700 ľudí. Podľa jeho názoru, vojaci 

požili zbrane len v sebaobrane (v ohrození života). (Čínska oficiálna verzia hovorí o 241 

mŕtvych a 7000 zranených). 

V televízií často ukazujú záber z námestia, kde Číňan s igelitkou sa postavil pred tanky a 

tanky zastali. Aj z video záberov vidieť, že tank sa mu išiel vyhnúť (predpokladám, že ďalšia 

časť videa bola vymazaná, lebo nebola v súlade s propagandou USA). Počas záberu sa často 

referuje o odvahe Číňana. Keď som sa na toto spýtal čínskeho kolegu, tak mi vysvetlil, že 

Číňan nebol až taký hrdina, lebo Čínska ľudová armáda mala rozkaz neublížiť ľudom (na 

rozdiel od iných „demokratických“ armád v Iráku, Afganistane a v Líbyi). 

Nakoniec ostávajú už len otázky: 
Čo dodať k „masakru“ na Námestí nebeského pokoja v Pekingu, ktorý neexistoval? 

Koľko takýchto „masakrov“ bolo vytvorených a ešte sa stvorí pri výrobe morálnych 

uchylákov? 
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Podarí sa propagandov, sankciami alebo vojenskou silou zničiť neuveriteľne úspešnú 

Čínsku komunistickú civilizáciu, podobne, ako sa im podarilo zničiť úspešnú socialistickú 

civilizáciu v bývalom socialistickom bloku? 

Zatiaľ si myslím, že nie. Na zničenie im už nestačí stámiliónová armáda morálnych 

uchylákov a ani každodenné kadenie Denníka N . 
Už sa teším, keď opäť bude nejaké antikomunistické výročie, pozriem si zas čo 

zaujímavé fekálnici vykadia (ináč oni kadia stále, len človek nemá čas sa zaoberať 

hovädinami). 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

190602 
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Už sa teším na november – fekálnici budú kadiť! 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/02/24/uz-sa-tesim-na-november-fekalnici-budu-kadit/ 
24. februára 2019 03:48, Prečítané 6 765x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

 

Najskôr tri axiómy: 
1. Axióma: Socializmus bol komunistický zázrak novej humánnej civilizácie. 

2. Axióma: Po odstránení komunistov od moci, po majdane v novembri 1989, spoločnosť 

následkom kapitalistického systému zákonite zdegenerovala, čo môže viesť až k jej 

samozničeniu. 

3. Axióma: Dôkazov prvých dvoch axiómou je tak veľa, že každý, kto tvrdí opak musí mať 

geneticky morálne a mentálne poškodení mozog, ktorý Vyvolený hamburger aj náležite 

využíva. 

 

V histórii ľudstva sa striedajú rôzne obdobia. Napríklad v Západnej Európe v období 

zhruba 350 rokov (14. -17. storočie) bolo obdobím pálenia bosoriek. Znamenalo to, že počas 

350 rokov do vedúcich náboženských a sekulárnych mocenských štruktúr sa mohla dostať len 

osoba s geneticky poškodením mozgom morálneho a mentálneho skruténa. Bolo to obdobie 

morálneho skruténizmu kresťanského typu, kde každý z nich bol v mene dobra, profesionálny 

zločinec. Každý, kto v mocenských štruktúrach nebol morálny a mentálny skrutén a prezradil 

to, dopadol zle. Napríklad, ako opisuje Bertrand Russell (Russell B.: Religion and science. 

Oxford University Press 1961) „Na konci šestnásteho storočia Flade, rektor univerzity v 

Tréves a hlavný sudca voleného súdu, po odsúdení mnohých bosoriek začal uvažovať nad 

možnosťou, že sa priznali preto, lebo nechceli, aby ich ďalej mučili… Flade bol obvinený, že 

sa zapredal satanovi a mučili ho rovnako ako ľudí, ktorých on odsúdil. Podobne ako oni sa ku 

všetkému priznal a v roku 1589 bol uškrtený a potom upálený.“ 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47 

Myslím si, že v súčasnosti existuje mnoho overiteľných dôkazov, že podobne, ako v 

období pálenia bosoriek, aj posledných 30-100 rokov v mnohých oblastiach sveta, súčasný 

systém kapitalistického kanibalizmu zabezpečuje, že do vedúcich mocenských štruktúr sa 

väčšinou môžu dostať len osoby s geneticky poškodením mozgom morálneho a mentálneho 

skruténa, alebo morálne genetickú tuposť musia dobre hrať. Toto neplatí v štátoch, ktoré 

odolávajú koalícii zločincov, napríklad Rusko alebo komunistická Čína . 

Máme tu opäť obdobie unikátneho morálneho skruténizmu, tentoraz antikomunistického typu. 

Príklady sú uvedené na konci článku (1). 

Ale poďme domov: Ako v súťaži morálneho a mentálneho skruténizmu je na tom 

Slovensko? 
I keď nie sme až tak výnimoční, fascinuje ma, že po majdane 1989, vždy keď sa jedná o 

podstatné otázky života ľudí, o humanizme, kultúre, komunizme, slobode, socializme alebo 

demokracie, prejaví sa vysoký stupeň povinnej degenerovanosti, morálnej a mentálnej tuposti 

ľudí v mocenských a mediálnych štruktúrach Slovenska. Túto degenerovanosť si vždy 

vychutnávam (vydržím najviac 5 minút) počas každoročných osláv 17. novembra, kde v TV 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2019/02/24/uz-sa-tesim-na-november-fekalnici-budu-kadit/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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sa zíde opäť Slovenský nesmrteľný tliachajúci batalión a začne kadiť… Je to vždy učebnicový 

príklad chovania sa „menejcennej rasy“. 

Bohužiaľ badám, že posledné roky to už nie je to čo bejvavalo, kde protagonisti 

morálneho skruténizmu išli od jedného antikomunistického orgazmu do ďalšieho v šnúre aj 

niekoľko týždňov, od jednej morálnej tuposti do druhej. Škoda, že naše mediálne fekálne 

jamy(2) to nedávajú z archívu, videli by sme ďalší krásny dôkaz, ako po majdane 1989 v 

médiách v otázkach socializmu, humanizmu… mohli vystupovať len morálni a mentálni 

uchyláci. Videli by sme a poznali ľudí s unikátne morálne a mentálne degenerovanými 

mozgami antikomunistického typu, ktoré sú hodné vedeckého štúdia. Ja si myslím, že je 

potrebné im postaviť pomník aj s menami a fotografiami, na výstrahu pre ľudí, ktorí na tomto 

území budú žiť po vyhynutí Slovákov, čo bude už o pár generácií. Takéto pomníky by mali 

stáť u každého vchodu na smetisko. 

Nižšie uvedené fakty sú vedeckým dôkazom, že podobne, ako za čias pálenia 

bosoriek, aj posledných 30 rokov sa do vedúcich mocenských a mediálnych štruktúr 

môžu dostať len osoby s geneticky poškodením mozgom morálneho a mentálneho 

skruténa, alebo to musia tak hrať. 
Čo v rámci morálneho skruténizmu nesmú pod trestom „upálenia“ diskutovať v TV 

fekálnici pred „menejcennou slovenskou rasou“? 

Alebo ináč povedané, ako by bilancovali našich 30 rokov úspechov-úpadku a zločinov proti 

ľudskosti , keby namiesto morálnych skruténov v televízii pri oslavách 30. Výročia 

novembrového majdanu v týchto otázkach vystupovali konečne normálni Slováci? 

1.) Najskôr by spočítali počet obetí majdanu 1989 za 30 rokov, čo fekálnici v 

dôsledku kadenia nikdy neurobia. 
Ozaj koľko ich bolo? Koľko ľudí zahynulo, keď ich vyhodili z roboty a hľadali si akúkoľvek 

obživu zahŕňajúc kradnutie a iné zločiny? Koľko z nich spáchalo sociálnu samovraždu? Naše 

železnice určite evidujú počet ľudí, ktorí skočili pod vlak. Koľko ľudí zomrelo na smetisku 

alebo zamrzli. Koľko ľudí sa predávkovalo drogami? Koľko ľudí bolo predaných ako dobytok 

na prácu v zahraničí alebo do sexpriemyslu? 

Len pripomíňam, nič z tohto sme na Slovensku počas komunistického zázraku novej 

humánnej civilizácie nemali. 

Koľko detí sa nenarodilo v porovnaní s obdobím komunistického zázraku za 30 rokov. 

Nenarodilo sa viac ako 500 000 detí. Fekálnici nerozoznávajú, že nenarodiť sa pol milióna 

detí je podobné ako pol milióna detí postaviť k múru a zastreliť. 

2.) Bilancovali by: Koľko ďalších zločinov proti ľudskosti sa tu objavilo po majdane 

1989, ktoré sme tu na Slovensku počas komunistického zázraku novej humánnej 

civilizácie nemali? 
Koľko ľudí sa muselo vysťahovať, aby mohli prežiť? 

Koľko detí vidí otca alebo matku len raz za týždeň, keď sa vrátia na víkend z roboty z 

ďalekého mesta alebo zo zahraničia? 

Koľkým deťom bol poškodený vývoj mozgu, pretože vyrastali v mediálnom prostredí 

kultúrnej degenerácie, kde sa na nich už od narodenia valila z Vašich fekálnych mediálnych 

jám, násilie, zabíjanie, netolerantnosť ? 

Koľko ľudí a rodín trpí závislosťou na drogách, alkohole alebo gamblerstve ? 

Koľko ľudí len opakuje to, čo im kážu reklamy a kultúra Vašich mediálnych fekálnych 

jám…. 

Normálni Slováci v televízii by sa pýtali: Kedy sa táto banda permanentných morálnych 

uchylákov tliachajúcich v televízií počas novembrových osláv ospravedlní týmto deťom, 

matkách a otcom? 

3.) Diskutovali by: Kto, prečo a začo bojovníci proti komunistickej totalite zničili naše 

komunistické prosperujúce poľnohospodárstvo, priemysel, školstvo, vedu, kultúru…? 
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4.) Diskutovali by: Ktoré zákony platia, že do vedúcich mocenských a mediálnych 

postov sa môžu dostať len morálni uchyláci, ktorí slúžia Vyvolenému hamburgeru. Sú to 

zákony kapitalistického kanibalizmu, ktoré produkuje kapitalistický systém? 

5.) Pýtali by sa: Kto určuje, ako sa majú správať fekálnici v médiách, čo musia hlásať a 

čo majú zakázané povedať pri novembrových oslavách? V čase pálenia bosoriek, boli to 

pravidlá spísané v knihe Kladivo na čarodejnice a hlásali to inkvizítori. Stredovekých 

inkvizítorov v súčasnosti nahradili hlavní fekálnici. Ale je tu jeden rozdiel: V období pálenia 

bosoriek, hlavní inkvizítori boli verejne známi a tešili sa všeobecnej vážnosti. V súčasnosti 

hlavný fekálnik jednotlivých médií je všeobecne neznámy i keď verím, že sa teší v 

mediálnych kruhoch všeobecnej vážnosti. 

6.) Pýtali by sa: Koľko rokov bude trvať vláda morálneho skruténizmu fekálnych 

mediálnych jám na Slovensku? Bude dlhšia, ako počas pálenia bosoriek? 

Už teraz je jasné, že bude kratšia ako 350 rokov pálenia bosoriek, pretože pri demografickom 

vývoji Slovenska, kde žena má priemerne 1,4 detí (Slovenska asi ešte menej) a nie 2,1 na 

zachovanie populácie, Slováci vyhynú ďaleko skôr. 

To, že so slovenským národom vyhynú aj slovenskí fekálnici, je slabá útecha. 

Len pripomínam, že počas komunistického zázraku populácia na Slovensku rástla okolo 44 

000 ročne. 

Vysvetlivky: 
(1) Ľudia vo vedúcich mocenských štruktúrach demokratickej západnej civilizácii sa v 

rámci morálneho skruténizmu v nekonečných diskusiách o zabezpečovaní humanity a 

ľudských práv nepýtajú, prečo verejne známe koalície zločincov permanentne zabíjajú 

nevinných ľudí, keď sa im zachce? Čo zabezpečuje, že to môžu robiť beztrestne? Podobne, 

ako v čase pálenia bosoriek, aj teraz sa nikto neopováži pod trestom „upálenia“, poukázať 

prstom na morálny skruténizmus súčasných mocenských štruktúr. 

Len USA, v rámci morálneho skruténizmu, okupujú a posledných 15-17 rokov bombardujú 

ľudí v Iraku a Afganistane. Len v týchto krajinách zavraždili niekoľkonásobne viac nevinných 

ľudí za 17 rokov, ako západoeurópski moralisti dokázali upáliť bosoriek za 350 rokov. Koľko 

to bolo nevinných obetí morálneho skruténizmu pri bombardovaní ďalších 50 štátov? Takto v 

súčasnosti už mnoho desaťročí profesionálmi zločinci určujú „demokratické“ štandardy, za 

porušenie ktorých sa snažia každého „nedemokrata upáliť“. Takto sa im to darí v mnohých 

krajinách sveta, okrem komunistickej Číny, Ruska, a možno vydrží aj Kuba, Severná Kórea 

… 

Ako povedal ľavicový americký intelektuál Noam Chomsky „keby na povojnových 

amerických prezidentov uplatnili tie isté kritéria ako na nacistických zločincov, tak všetkých 

by museli v Norimbergu odsúdiť na trest smrti“. 

(2) Fekálnici – je môj umelecký preklad Trumpových „fake news –fekálne správy“, z 

čoho vyplýva, že nám ich prinášajú fekálnici. 

P.S. Prosil by som protagonistov morálneho a mentálneho slovenského skruténizmu, aby 

aj teraz v diskusii podporili pravdu môjho bloku, aspoň tak, ako to vždy robia. 

 

Karol Ondriaš 

190224 
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Prečo v Európe stúpa antisemitizmus, a čo na to Židia? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/12/02/preco-v-europe-stupa-antisemitizmus-a-co-na-to-zidia/ 
2. decembra 2018 07:35, Prečítané 3 904x, karolondrias, Nezaradené 
 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera a členov 

Slovenského nesmrteľného tliachajúceho bataliónu. 

 

I keď táto otázka bola už asi mnohokrát vyčerpávajúco prediskutovaná vo Vašich médiách (ja 

to isto neviem, lebo pozerám Vaše TV väčšinou bez zvuku), zaujali ma diskusie na CNN (a v 

podobných médiách) o tomto probléme. 

 

I keď ich každý vzdelanec pozná, zopakujem najskôr CNN prezentované fakty: 

https://edition.cnn.com/interactive/2018/11/europe/antisemitism-poll-2018-intl/ 

https://edition.cnn.com/2018/11/30/europe/france-antisemitism-fear-poll-intl/index.html 

https://edition.cnn.com/2018/11/28/europe/germany-anti-semitism-education-intl/index.html 

Podľa prieskumu CNN (>7000 odpovedí zo 7 EU krajín, Rakúsko, Francúzsko, Nemecko, 

Veľká Británia, Maďarsko, Poľsko a Švédsko) vyplynulo že: 

 

A.) 1 z 20 Európanov nikdy nepočul o holokauste. Samozrejme sa automaticky myslí 

židovský holokaust. Som zvedavý, koľko z Európanov vie, že existovali aj iné holokausty, čo 

vedia o slovanskom holokauste, rómskom holokauste, komunistickom holokauste, …? – asi 

nič. Kto zariadil, že takéto otázky sú tabu? 

 

B.) Viac ako každý štvrtý (>1/4) verí, že Židia majú príliš veľký vplyv na podnikanie a 

financie. 

C.) 1 z 5 je presvedčený, že antisemitizmus je odpoveďou na každodenné činy Židov. 

D.) Takmer 1 z 4 povedal, že Židia majú príliš veľký vplyv v konfliktoch a vojnách na 

celom svete. 

E.) 1 z 5 uviedol, že majú príliš veľký vplyv v médiách. 

F.) 1 z 5 uviedol, že majú príliš veľký vplyv v politike. 
G.) 1 z 3 vedeli málo alebo nič o holokauste, masovom vražde šiestich miliónov Židov v 

krajinách ovládaných nacistickým režimom Adolfa Hitlera v 30-tych a 40-tych rokoch. Som 

zvedavý, koľko z Európanov vie o masovom vraždení Slovanov, Rómov, homosexuálov, …? 

– asi skoro nikto. 

H.) 1 z 3 uviedol, že Židia používajú holokaust, pri dosahovaní vlastných pozícií alebo 

cieľov. 

Toľko z faktov. 
 

Mňa v diskusiách na tieto fakty zaujali tri hlavné trendy: 
1.) V boji proti antisemitizmu sa dokola zdôrazňoval holokaust (automaticky sa myslel, 

židovský holokaust). 

2.) V boji proti antisemitizmu sa vôbec neriešilo, či názory opýtaných Európanov vyplývajú z 

overiteľných alebo z vymyslených faktov o Židoch. 

3.) V boji proti antisemitizmu nevystupovali antiseministi a neuvádzali dôvody ich názorov. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/12/02/preco-v-europe-stupa-antisemitizmus-a-co-na-to-zidia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Ja si myslím, že v boji proti antisemitizmu by sa mali prezentovať vedecké štúdie, či 

odpovede respondentov sú pravdivé alebo sa zakladajú na konšpiračných teóriách: 

Napríklad, ak 1 z 5 Európanov uviedol, že Židia majú príliš veľký vplyv v médiách, treba 

preskúmať, koľko majiteľov médií sú Židia a porovnať to s ich percentuálnym zastúpením v 

populácií. Výsledky je potrebné medializovať a potom k nim diskutovať. 

Napríklad, ak takmer 1 z 4 povedal, že Židia majú príliš veľký vplyv v konfliktoch a vojnách 

na celom svete, treba to vedecky preskúmať a výsledky je potrebné medializovať a potom k 

nim diskutovať. 

Napríklad, ak viac ako každý 4 verí, že Židia majú príliš veľký vplyv na podnikanie a 

financie, treba to vedecky preskúmať a porovnať to s ich percentuálnym zastúpením v 

populácií. Výsledky je potrebné medializovať a potom k nim diskutovať. 

Napríklad, ak 1 z 5 uviedol, že Židia majú príliš veľký vplyv v politike, treba to vedecky 

preskúmať…. 

 

Antisemitizmus je nebezpečný a je potrebné ho otvorene riešiť. Otázkou je len, ako sa k 

jeho riešeniu postavia rôzne strany mentálneho konfliktu a rôzne záujmové skupiny. 
 

Karol Ondriaš 

181202 
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Nech žije Slovenský nesmrteľný štrngajúci batalión! 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/11/15/nech-zije-slovensky-nesmrtelny-strngajuci-batalion/ 
15. novembra 2018 06:55, Prečítané 3 902x, karolondrias, Nezaradené 
 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera a členov 

Slovenského nesmrteľného štrngajúceho bataliónu. 

 

Opäť sa teším na 17. november, lebo ráz to musí prísť, a do ulíc konečne vyjdú hrdí 

príslušníci Slovenského nesmrteľného štrngajúceho bataliónu. 

 

V duchu už vidím priamy televízny prenos zo sprievodu, kde ľudia, po vzore ruského 

nesmrteľného bataliónu, budú mať na transparentoch okrem fotografie s menom aj originálne 

oštrngané kľúče, a s hrdosťou budú rozprávať, ako ich otec, matka, dedo alebo známy na 

fotografii nám vybojovali slobodu a demokraciu. V prvom rade by išli protagonisti novembra 

1989 a disidenti, ako Kňažko, Budaj, Mikloško, Čarnogurský a mnohí ďalší naši nesmrteľní 

hrdinovia. S hrdosťou by zdôrazňovali koľko hodín a s ktorými kľúčmi štrngali, ktoré z nich 

boli od bytu, chaty, auta…, kto z nich okrem štrngania vedel aj vyskandovať na počkanie 21 

nadávok na socializmus, na komunistov a na Sovietsky zväz, čo mu ihneď zabezpečilo teplé 

miesto vo vláde alebo dlhodobé na ministerstve. Na námestiach by boli aj transparenty ľudí, 

ktorí z vážnych objektívnych dôvodov tam nemohli byť, lebo videli ďaleko do budúcna, už 

pripravovali privatizáciu, predaj majetku do zahraničia, nové demokratické strany, 

rozdeľovali miesta v budúcej vláde, v diplomatických službách, v dozorných radách…. Ale 

určite aj pri tom doma usilovne štrngali. 

 

Samozrejme televízie sa správne vyvarujú transparentom, kde naši nesmrteľní štrngáči 

skončili ako bezdomovci niekde na smetisku alebo ako menejcenná rasa niekde v zahraničí. 

Pretože každá revolúcia musí mať aj svoje obete, ináč to nejde. 

Pochod Slovenského nesmrteľného bataliónu by bol krásnym poďakovaním ľudom, ktorí 

obetovali pohodlný život v obývačke a išli na námestia v sychravom novembrovom počasí 

roku 1989 štrngať kľúčmi, aby odstránili zločinný komunistický systém a totalitu zo 

Slovenska. Boli to hrdinovia, ktorí sa nebáli ani prípadného sneženia. Nebolo to ľahké, 

skrehnutými prstami štrngať opakovane dlhé minúty, stáť celé hodiny vonku a zborovo 

skandovať nacvičené heslá. Mnohí pri tom aj nachladli, niektorým dokonca utieklo aj 

sledovanie obľúbeného televízneho seriálu. 

Záverom týmto vopred ďakujem organizátorom pochodu Slovenského nesmrteľného 

bataliónu, ako Ústavu pamäti národa, Zboru antikomunistov, DenníkuN, Sme, TA3, Markízy, 

ale aj mladým dobrovoľníkom, ktorí čakajú na svoju príležitosť, aby si zaštrngali. 

Alebo, že by sa pochod Slovenského nesmrteľného bataliónu opäť neuskutočnil? Nechápem, 

z čoho majú organizátori taký smrteľný strach? 

P.S. Musím končiť, lebo sa blíži 17. november a v televízii už začínajú vystupovať 

protagonisti Slovenského nesmrteľného tliachajúceho bataliónu. Už sa teším, keď aj oni 

zorganizujú pochod Slovenského nesmrteľného tliachajúceho bataliónu, lebo ich už 30-

ročné tliachaniny sú ozaj nesmrteľné. 

 

Karol Ondriaš 

181115 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/11/15/nech-zije-slovensky-nesmrtelny-strngajuci-batalion/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Československo 1918-1938 patrilo medzi najvyspelejšie krajiny 

sveta – tvrdia profesionálni fekálnici. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/10/30/ceskoslovensko-1918-1938-patrilo-medzi-najvyspelejsie-

krajiny-sveta-tvrdia-profesionalni-fekalnici/ 
30. októbra 2018 06:04, Prečítané 6 199x, karolondrias, Nezaradené 

 

(Fekálnici – je môj amatérsky preklad Trumpových „fake news –fekálne správy“, z čoho 

vyplýva, že nám ich prinášajú fekálnici). 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

 

Profesionálna totalita na Slovensku, v mene boja proti komunizmu a výchovy Slovákov 

ako menejcennú rasu, musí v rámci slobody slova, keď ide o niečo dôležité, vždy riadne 

zakadiť. Patrí medzi ne aj veta, že Československo 1918-1938 patrilo medzi najvyspelejšie 

krajiny sveta. Možno Česko, ale nie Slovensko a tobôž nie Zakarpatská Ukrajina. Slovenský 

Motrok musí veriť, že počas kapitalistických 100 rokov, až do roku 1938, sa kapitalistické 

Slovensko rozvíjalo ekonomicky podobne ako Česko, Rakúsko, USA a západná Európa a že 

sme mali aj podobný životný štandard. 

Čo hovoria fakty: 
Nasledujúce obrázky dokumentujú zaostávanie kapitalistického Slovenska do roku 1938 

v porovnaní s Rakúskom a so západnou Európou. 

Obrázok 1 porovnáva vývoj spotreby elektrickej energie kapitalistického Slovenska a 

Rakúska. Je to parameter, ktorý hovorí o rozvoji priemyslu a životnej úrovni obyvateľov. 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/10/30/ceskoslovensko-1918-1938-patrilo-medzi-najvyspelejsie-krajiny-sveta-tvrdia-profesionalni-fekalnici/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/10/30/ceskoslovensko-1918-1938-patrilo-medzi-najvyspelejsie-krajiny-sveta-tvrdia-profesionalni-fekalnici/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Z obrázka vidieť obrovské zaostávanie Slovenska za Rakúskom. Slovensko v roku 1938 malo 

len polovicu spotreby elektrickej energie na obyvateľa, ktorú dosiahlo Rakúsku už v roku 

1919. Pre porovnanie vývoj spotreby elektrickej energie kapitalistického Slovenska a Veľkej 

Británie alebo Nemecka je na obrázkoch 2 a 3. 
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Zaostávanie kapitalistického Slovenska oproti vyspelým krajinám západnej Európy sa 

postupne zväčšovalo. 

Na obrázku 4 je porovnanie zaostávania Slovenska v spotrebe elektrickej energie na 

obyvateľa v roku 1935. 
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Priemerný obyvateľ Slovenska mal len 22% spotreby v porovnaní s Rakúskom a ešte 

menej v porovnaní s Nemeckom a Veľkou Britániou. Za 31 rokov budovania socializmu, 

počas komunistického zázraku, Slovensko dobiehalo tieto kapitalistické krajiny, a v roku 

1980 spotreba elektrickej energie na obyvateľa na Slovensku dosiahla už 87% Rakúska 

(obrázok 5). 
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Po odstránení socializmu spotreba elektrickej energie v porovnaní s kapitalistickými 

krajinami opäť začala klesať, v roku 1996 bola 78% a v roku 2001 už len 65% Rakúska 

(obrázok 6 a 7). 
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Keď zhrniem fakty, tak Slovensko stále viac zaostávalo za vyspelou západnou Európou 

počas kapitalizmu do roku 1938, dobiehalo západnú Európu počas socializmu a opäť zaostáva 

za západnou Európou po roku 1989. Podobné závery by sme zistili pri porovnaní produkcie 

väčšiny významných priemyselných produktov. 

Čo hovoria fakty o HDP: 
Fekálnici nám už 30 rokov stále opakujú, akú vysokú životnú úroveň sme mali pred 

rokom 1938 v porovnaní s vyspelými kapitalistickými krajinami a ako sme zaostávali počas 

socializmu. 

Čo hovoria fakty: Na obrázku 8 je porovnaný HDP na obyvateľa, v parite kúpnej sily (HDP-

ppp) v rokoch 1925 – 1934 pre rôzne štáty. 
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Obrázok dokumentuje, koľkokrát bol HDP-ppp vyšší vo vyspelých krajinách na 

obyvateľa v porovnaní so Slovenskom. Napríklad USA a Kanada mali HDP-ppp skoro 6-krát 

vyšší na obyvateľa ako Slovensko. Pretože som nezistil porovnanie HDP-ppp pre rok 1989, 

uvádzam aspoň porovnanie HDP-ppp na obyvateľa za rok 2001. Pripomínam, že v roku 2001 

Slovensko mohlo mať podobné HDP-ppp ako v roku 1989, zatiaľ čo HDP-ppp vo väčšine 

štátoch bolo v roku 2001 vyššie ako v roku 1989. Takže údaje pre Slovensko na obrázku 9 sú 

veľmi pravdepodobne podhodnotené. I napriek tomu obrázok 9 dokumentuje, že pomer medzi 

Slovenskom a väčšinou štátov sa významne znížil. 
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Napríklad USA a Kanada mali HDP-ppp na obyvateľa už len 2-3 razy vyšší, ako 

Slovensko. Z toho vyplýva, že počas socializmu Slovensko dobiehalo väčšinu vyspelých 

krajín. Porovnaním situácie v rokoch 1925 – 1934 a roku 2001 je na obrázku 10 ukázané, 

koľkokrát dobehlo Slovensko v HDP-ppp na obyvateľa vyspelé kapitalistické krajiny. 
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Slovensko dobiehalo väčšinu vyspelých krajín sveta. Napríklad Slovensko dobehlo, t. j. 

znížilo rozdiel s USA 2-krát, s Kanadou 2,5-krát atď. Slovensko mierne zaostalo v roku 2001 

v porovnaní s rokmi 1925 – 1934 za krajinami s pomerom menším ako 1, napríklad za 

Fínskom a Talianskom. Ešte raz zdôrazňujem, že na obrázku je porovnanie situácie v roku 

2001, keď Slovensko malo za sebou niekoľko rokov stagnácie až úpadku HDP-ppp a väčšina 

vyspelých kapitalistických krajín dosahovala progres v hodnotách HDP-ppp. 

Úpadok kvality života po roku 1989 dokumentujú aj štatistiky OSN „Human 

Development Reports“, napríklad parametrom „index ľudského rozvoja (HDI)“, ktorý zahŕňa 
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HDP, vzdelanie a dĺžku života. Správy OSN zoraďujú štáty podľa indexu HDI. Štát, kde 

obyvatelia majú najvyššiu hodnotu HDI, t.j. najvyššiu kvalitu života, je v poradí na prvom 

mieste, má číslo 1, a štát s najnižšou kvalitou života má najvyššie číslo. Na obrázku 11 na osi 

Y je poradie štátov podľa HDI. 

 

 
 

 

Z obrázka vidieť, že Rakúsko za roky 1988 – 2002 bolo na 13. – 16. mieste, USA na 3. – 

8. mieste. ČSSR bolo v rokoch 1988 – 1990 na 26. – 27. mieste a Slovensko kleslo po roku 

1990 na 36. – 42. miesto. Negatíva prechodu zo socializmu na kapitalizmus dokumentuje aj 

porovnanie indexu HDI pre Rusko (obrázok 12). 
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ZSSR v rokoch 1998 – 1999 bol na 31. – 33. mieste. Po rozpade ZSSR a prijatí 

kapitalizmu Rusko kleslo a v roku 2002 bolo na 57. mieste. Na obrázku je porovnaný vývoj 

indexu HDI Kuby, kde nedošlo k prechodu zo socializmu na kapitalizmus, s Ruskom, kde 

došlo k prechodu zo socializmu na kapitalizmus. Kuba v rokoch 1988 a 1989 bola na 61. – 62. 

mieste, v čase, keď ju podporoval ZSSR. Po strate podpory zo strany socialistických krajín 

Kuba klesla v rokoch 1993 – 1995 na 79. – 86. miesto. Zaujímavé je, že v nasledujúcich 
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rokoch 1997 – 2002 hodnota HDI sa zvyšovala, a tým aj kvality života, Kuba predstihla 

Rusko a dosahuje lepšie hodnoty HDI ako v čase, keď ju podporovali socialistické krajiny. I 

napriek týmto údajom štandardne vytunelovaní stále tvrdia, že socializmus na Kube bráni jej 

rozvoju. 

Čo hovoria fakty o vynikajúcom kapitalistickom a zločinnom socialistickom 

zdravotníctve: 
Obrázok 13 dokumentuje dojčenskú úmrtnosť do jedného roka na 1 000 živonarodených 

v roku 1937 v kapitalistických krajinách. 

 

 
 

 

Na Slovensku v dôsledku chudoby a nedostatku zdravotnej starostlivosti zomieralo ročne 

okolo 150 detí do jedného roku. Podobne to bolo aj v budúcich socialistických krajinách. Vo 

vyspelých kapitalistických krajinách zomieralo len 40 – 70 detí ročne. Situácia sa zmenila 

počas socializmu, kde na Slovensku zomieralo len 14 detí ročne na 1 000 živonarodených. Vo 

vyspelých kapitalistických krajinách to bolo okolo 7 detí ročne (obrázok 14). 
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Na Slovensku počas kapitalizmu bolo až dvojnásobne viac úmrtí na tuberkulózu (tbc) a 

zápal pľúc ako vo vyspelých kapitalistických krajinách (obrázok 15 a 16). S rozvojom 

socialistického zdravotníctva klesal počet úmrtí na rôzne choroby, ako napríklad na infekčné a 

parazitárne choroby (obrázok 17), z ktorých niektoré, ako tbc alebo pohlavné choroby, majú 

po roku 1989 stúpajúcu tendenciu. 

Podrobnosti možno nájsť v knihe: Socializmus verzus kapitalizmus Hry, sex a terorizmus 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
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Záver: 
Z porovnania overiteľných faktov a správ v našich mediách jednoznačne vyplýva, že 

Vyvolený hamburger si je už istý, že z Vás účelovo vychoval len vytunelované stádo, ktoré 

môže hnať hore grúňom alebo dolu grúňom, podobne ako už stáročia ženú ovečky naši valasi. 

P. S. Prosil by som slovenských Motrokov, aby v diskusných príspevkoch prezentovali 

opäť svoje vytunelované mozgy a tým opäť potvrdili fakty prezentované v tomto blogu. 

 

Karol Ondriaš 

181030 
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Kto vyrába Vaše slovenské hovädá a prečo? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/10/02/kto-vyraba-vase-slovenske-hovada-a-preco/ 
2. októbra 2018 10:01, Prečítané 2 555x, karolondrias, Nezaradené 

 

Slovenské hovädá na objednávku zavraždili mladého novinára za 70000 eur. 

Slovenské hovädo v Bratislave ukopalo k smrti filipínca. 

Slovenské hovädo v Košiciach zavraždilo ženu tak, že ju vyhodilo z balkóna. 

Slovenské hovädo v Sobranciach pichlo nožom kamaráta …. 

Dve slovenské tínedžerske hovädá okradli a zbili 80 ročnú dôchodkyňu… 

Dve slovenské tínedžerske hovädá, dievča a mladík predávali drogy… 

Štyri slovenské detské hovädá, 13 až 14 ročné, fyzicky napadli 60 ročného muža… 

Dve slovenské tínedžerske hovädá v Banskej Bystrici so zbraňou v ruke prepadli v parku… 

Slovenské hovädá na futbale vo Viedni zranili dve policajtky a vykradli pumpu… 

Takto by som mohol pokračovať aj týždeň, a aj tak by som nepopísal činnosť všetkých Vašich 

slovenských hovied za posledných 29 kapitalistických rokov. 

 

Skoro som zabudol na prehlásenie: 

Týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie chichotajúcich sa Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

 

My komunisti sme ešte pred prevratom 1989 vedeli, že kapitalizmus produkuje násilnú, 

zločinnú a morálne degenerovanú spoločnosť, ale súčasná prax to nielen potvrdila, ale aj 

prekonala. 

 

Každý zločin slovenských hovied vždy odsúdia Vaši politici a zavzdychajú si pritom všetky 

Vaše médiá. Avšak, pretože Vaše médiá si už dlho udržujú štatút fekálnych jám („fekálne“ je 

môj amatérsky preklad amerických „Fake news“), o slovenských hovädách nesmú diskutovať 

a prezradiť to podstatné. 

 

Nesmú sa diskutovať tri podstatné otázky, lebo výsledky diskusie by boli neprijateľné pre 

Vyvoleného hamburgera, koalíciu zločincov a chichotajúce sa domáce zvieratká Vyvoleného 

hamburgera. 

1.) Prečo sa tu slovenské hovädá objavili až po odstránení socializmu a komunistov od moci 

po roku 1989? 

2.) Sú slovenské hovädá neoddeliteľnou súčasťou inherentnej degenerácie kapitalistickej 

spoločnosti. 

3.) Kto vyrába Vaše slovenské hovädá a prečo, a aké nástroje na ich výrobu používa? 

 

Odpovede na 1. a 2. otázku: 
Pretože slovenské hovädá sa tu objavili po odstránení komunistov od moci po roku 1989, 

preto slovenské hovädá sú súčasťou degenerácie kapitalistickej spoločnosti. Z činnosti 

slovenských hovied vyplývajú ďalšie dva zákony kapitalistického systému. 

1. Zákon hovorí, že kapitalistická spoločnosť, oproti socialistickej, vyrába aj človeka – 

hovädo. 

2. Zákon hovorí, že kapitalistická spoločnosť odsúdi každý čin slovenského hoväda, ale si z 

výroby človeka-hoväda nič nerobí, pretože nechce odstrániť zdroj výroby slovenských 

hovied, t.j. kapitalizmus a jeho zákony. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/10/02/kto-vyraba-vase-slovenske-hovada-a-preco/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Bohužiaľ, veľká mladšia časť Vašej spoločnosti slovenské hovädá berie už ako nevyhnutnú 

súčasť demokracie a slobody (čo ja považujem tiež za myslenie hovied). 

Väčšina spoločnosti (< 45 rokov) na Slovensku si už život bez slovenských hovied nevie ani 

predstaviť, pretože v živote nič iné nepoznala. (Pripomínam, že my starší, už dôchodcovia 

vieme, že slovenské hovädá, ktoré sú súčasťou zločinov proti ľudskosti, sme na Slovensku, 

počas komunistického zázraku (1948-1990) novej civilizácie, nemali a ani sme nevedeli, že 

môže existovať systém vzťahov, ktorý ich generuje). 

 

Odpoveď na 3. otázku: 
Príspevok politikov je najzávažnejší: Pretože slovenské hovädá sa tu objavili po odstránení 

socializmu a komunistov od moci po roku 1989, sú produktom zákonov, ktoré prijali politici 

po prevrate 1989. 

K výrobe slovenských hovied významne prispievajú Vaše masmédiá, hovädá sú produktom 

mediálnej kampane všetkých masmédií na Slovensku po prevrate roku 1989. 

 

Príspevok súkromných médií: Markíza, Joj, Plus…. Plus jeden deň, Sme, Denník N….. 
Ako každý, kto má IQ>77 vie, a opäť to opakujem: po prevrate 1989, keď bol zničený zázrak 

novej humánnej socialistickej civilizácie, kolonizátori potrebovali znížiť úroveň kultúry, 

vzdelania, humanity, medziľudských vzťahov… a vychovať slovenského Motroka 

fungujúceho len v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. Tejto úlohy sa zhostili 

výborne všetky Vaše médiá od roku 1989 a fungujú za týmto účelom až doteraz. 

Je úplne jasné, že Vaše médiá vychovávajú slovenské hovädá už viac ako štvrť storočie. Sú to 

denné a nočné filmy a relácie, kde sa ľudia chovajú ako hovädá, ktoré len strieľajú, zabíjajú, 

unášajú, vykonávajú vraždy na objednávku, vypaľujú a terorizujú slušných ľudí. 

Ja dôvod výroby slovenských hovied, aby svetové spoločenstvo Vás pokladalo za menejcennú 

rasu? Bolo to podobne v 18.-20. Storočí, keď sa vyrábali z Afričanov hovädá? 

 

Príspevok RTVS: 
Kolonizátori po roku 1989 rozhodli, že verejnoprávnu TV (STV1, STV2, RTVS) musia 

ovládať kresťania, pretože kresťania nenávidia socializmus, komunistov a ateistov a tým budú 

po ruke kolonizátorom, ktorým konečným cieľom je zničiť východoeurópsku civilizáciu a 

absolútne kolonizovať východ až po Vladivostok. Kolonizátori spoliehali a stále spoliehajú na 

skutočnosť, že každý, kto verí v 21. storočí v boha a nadprirodzené sily, nemá v mozgu 

hardvérové vybavenie kritického myslenia a reflexie. V praxi to znamená, že takýto 

programovateľný biologický stroj 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47 

je možné oblbnúť čímkoľvek bez akýchkoľvek dôkazov, čo sa aj denne deje. 

Druhý, nemenej významný faktor je, že viera v posmrtný život automaticky utláča do pozadia 

riešiť skutočné životné problémy. 

Napríklad, keby som ja veril v posmrtný nekonečný život v nebi, tak by som sa snažil 

dodržiavať 10. Božích prikázaní a celý život by som len čakal, kedy zomriem. Problémy sveta 

by ma nezaujímali, lebo Boh je všemohúci a vie čo robí a On vie dokonca aj budúcnosť nás a 

celého sveta. Prečo by som mu ja mal nejako protirečiť, ešte by ma za to uvrhol do pekla. 

Zločiny proti ľudskosti, ktoré produkujú slovenské hovädá, sú tak závažné, že na SAV by mal 

vzniknúť ústav skúmajúci slovenské hovädá profesionálne, hlavne otázky: 

Kto ich vyrába? 

Na čo ich vyrába? 

Aké nástroje na to používa? 

Kto to všetko platí? 

Aký bude vývoj slovenských hovied v budúcnosti? 
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Slovenské hovädá a demokracia? 

Porušovanie ľudských práv slovenských hovied? 

Sú slovenské hovadä kvalitnejšie ako Poľské, Rumunské… v porovnaní s hovädami v Afrike, 

Latinskej Amerike…? A tak podobne… 

Je úplne jasné, že takýto ústav na SAV nevznikne, lebo Vyvolený hamburger by mal obavu, 

že niektorý pracovník by mohol prekročiť povolenú mentálnu hranicu: jesť, piť, kakať, cikať 

a súložiť. Bohužiaľ, ja so svojím vedeckým grantom (t.j. dôchodkom) to ťažko zachránim. 

Záverom je potrebné pripomenúť, že aby spoločnosť nevymrela, je potrebné, aby žena 

priemerne mala ≥2,1 detí. Pretože na Slovensku žena má priemerne 1,4 dedí (a Slovenka asi 

ešte menej), po niekoľko generácií Slováci vymrú. To, že s nimi vymrú aj slovenské hovädá, 

je slabá útecha. 

 

Karol Ondriaš 

181002 
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Rok 1968, 10 000 antiruských a antikomunistických orgazmov a 

pár základných faktov. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/08/24/rok-1968-10-000-antiruskych-a-antikomunistickych-

orgazmov-a-par-zakladnych-faktov/ 
24. augusta 2018 10:30, Prečítané 5 424x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Vyvoleného hamburger. 

 

Počas posledných 2-3 týždňov ja a mnohí ďalší komunisti oslavujeme 50. Výročie záchrany 

slovenského komunistického zázraku na Slovensku na ďalších 20 rokov. 

 

Naproti tomu Vaše masmédiá počas posledných 2-3 týždňoch s úprimnou zúrivosťou 

súťažia o najkrajší-a-najdlhší antiruský a antikomunistický orgazmus. Vaše masmédiá TA3, 

RTVS, Markíza, Joj… Sme, DenníkN… už druhý týždeň idú z orgazmu-do-orgazmu a ich 

počet už asi prekročil 10 000. Predpokladám, keď to pôjde takto ďalej tak predvádzanie 

antiruských a antikomunistických orgazmov bude vsunuté aj do predpovedi počasia a 

rozprávok pre deti. 

Je úplne jasné, že všetky tieto orgazmy majú jeden cieľ, vychovať čo najviac morálnych 

uchylákov, ktorí sú nevyhnutne potrební, aby Vyvolený hamburger si udržal absolútnu moc a 

jeho tvrdé jadro-koalícia zločincov mala ešte akú-takú šancu zničiť Rusko, komunistickú 

Čínu, a ďalšie krajiny, ktoré neposlúchajú na slovo alebo im jednoducho zavadzajú. 

Je úplne jasné, že týchto ≥ 10 000 orgazmov má ďalej ideologicky presvedčiť 

Vytunelovaných, že kapitalizmus nie je až taký neľudský až zločinný, ako to denne 

dokumentujú správy na všetkých TV kanálov, ale sú to komunisti, komunizmus, socializmus 

a marxizmus, ktorý je morálne odpudzujúci, ako to jasne majú vidieť Vytunelovaní počas 

predstavovania antikomunistických orgazmov. 

Je krásne vidieť ako sa Vaše masmédiá TA3, RTVS, Markíza, Joj… Sme, DenníkN… 

premenili na mediálne fekálne jamy so všetkým, čo stým súvisí. Napríklad vytunelovaným 

nesmú povedať podstatné fakty (ja som psychický nezvládol zdieľať s Vami všetky orgazmy, 

a po 77. orgazme, keď mi došla Viagra, som to vyčerpaný vzdal; preto je možné, že niekto-

niekde raz v skratke aj niektoré dôležité fakty povedal). 

Vstup vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR bol právne v poriadku, pretože podľa 

Varšavskej zmluvy, ktorej ČSSR bolo signatárom, asi to bol článok 23, socialistické krajiny 

musia vojensky zasiahnuť, keď v niektorej signatárskej krajine bude ohrozený socializmus. 

Pripomínam, že členské krajiny NATO majú v zmluve ten istý článok s tou istou alebo 

podobnou formuláciou. 

Ja, ako priamy účastník roku 1968 viem, že socializmus v ČSSR bol ohrozený a všetko 

pred vstupom vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 malo rovnaký postup a scenár ako 

majdan na Ukrajine v roku 2013-2014 alebo Arab-springs v 2011. Tento scenár vypracovala 

koalícia zločincov dávno pred rokom 1968 a bol mnoho krát úspešne použitý. 

Čo Vaše morálne degenerované masmédiá TA3, RTVS, Markíza, Joj… Sme, DenníkN… 

nesmú ukázať slovenským Vytunelovaným: 

Sú to overiteľné fakty, ktoré prezentujem nižšie, kde sú porovnané slovenské štatistické 

ukazovatele po príchode vojsk Varšavskej zmluvy roku 1968 (na obrázkoch označené 

šípkou), a po ich odchode v rokoch 1990-1991, a príchode amerických politických, 

mediálnych a vojenských poradcov, a vojakov na Slovensko v roku 1990 (označené šípkou). 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/08/24/rok-1968-10-000-antiruskych-a-antikomunistickych-orgazmov-a-par-zakladnych-faktov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/08/24/rok-1968-10-000-antiruskych-a-antikomunistickych-orgazmov-a-par-zakladnych-faktov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Hrubou čiarou je označený pravdepodobný úpadok, ničenie a kolonizácia Slovenska po roku 

1968, keby u nás neboli zasiahli vojská Varšavskej zmluvy. Tieto vojská zabránili zničeniu 

novej humánno-progresívnej socialistickej civilizácie, ktorá mohla ešte 20 rokov pokračovať. 

Bola zničenia až prevratom po roku 1989. 

 

 
 

Ďalšie podobné grafy – pozri blog: Ján Budaj a Anna Remiášová si uctili obete okupácie, 

navrhujú zaviesť dva pamätné dni: Je to prejav Demokratov, Humanistov a Bojovníkov za 

ľudské práva alebo zákonitý produkt Morálne degenerovaných oblúd? 
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A takto podobne by som mohol prezentovať ďalších 100 faktov z priemyslu, kultúry, 

kriminality, psychických chorôb a pod… 
Týmto blokom chcem vyjadriť aj svoj názor, že nie som na strane morálnych a mentálnych 

uchylákov, ktorých vykadili Vaše média počas ≥10 000 anti-ruských a anti-komunistických 

orgazmov. Naopak, ako každý rok, aj v roku 2018: Ďakujem vojakom Varšavskej zmluvy, 

ktorí 21. augusta 1968 prišli na Slovensko, aby zabránili našej kolonizácii a úpadku. Vďaka 

za ďalších 20 rokov socializmu. http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/08/ 

Ako pozerám aj teraz Vaše médiá, ešte stále kadia a kadia a kadia… 

Som len zvedavý, kedy Vaši vykadenci na povel opäť vyjdú do ulíc… 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen KSS a DAV-DVA 

180824 

 

P.S. 

I keď predpokladám, že morálna degenerovanosť, súvisiaca so všadeprítomnou 

profesionálnou a absolútnou propagandou už vládne v mozgoch väčšiny obyvateľstva, 

predpokladám, že sa ešte nájdu aj výnimky a pre nich prikladám kapitolu z knihy: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=11&catid=47 

Porovnanie, čo sa píše v historickej literatúre o invázii vojsk USA do Panamy v roku 

1989 a o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 
Samozrejme, situácia v bývalom Československu bola iná ako v Paname, ale určité 

analógie tam boli. Inváziu opíšem len veľmi stručne, lebo je nám relatívne známa. V roku 

1968 komunistická strana a vláda vtedajšieho Československa sa začala snažiť robiť 

ideologickú a ekonomickú politiku nezávislú od štátov sovietskeho bloku. Dňa 21.8.1968 

vojská väčšiny štátov Varšavskej zmluvy vojensky podnikli inváziu do Československa (100 

000 vojakov, 2300 tankov a 700 lietadiel). Prakticky to znamenalo, že vojenské transporty, 

tanky a vojaci išli do priestoru rozmiestnenia. Vedúci československí predstavitelia boli 

odvezení do Moskvy, kde takmer všetci podpísali zmluvu o príslušnosti do sovietskeho bloku. 

Reformy v Československu sa zrušili, mnoho ľudí muselo prejsť do iného, menej 

významného zamestnania, niekto išiel aj do väzenia a totalitný socialistický systém v 

Československu pokračoval. Pretože počet zabitých československých občanov počas invázie 

som nenašiel v literatúre, predpokladám, že ich bolo veľmi málo, okolo 10-50 [33]. Občania 

boli väčšinou zastrelení (niektorí náhodne) pri provokovaní vojakov. 

Porovnaním invázie do Československa a invázie do Panamy som si uvedomil, že invázia do 

Československa bola relatívne mierumilovná vojenská akcia, ktorá splnila cieľ pri najmenších 

ľudských a materiálnych škodách. Vojská Varšavskej zmluvy nebombardovali po polnoci 

objekty v mestách, nezabili viac ako 1000 civilistov, nestrieľali po podozrivých ľuďoch na 

uliciach, nevypaľovali obytné domy, nehádzali mŕtvych do masových hrobov, neuväznili 

7000 ľudí bez súdu, nezničili domy pre 20 000 ľudí, neinternovali ľudí v záchytných táboroch 

bez súdu atď. 

Čo tak porovnať, čo sa píše v historickej literatúre o týchto dvoch inváziách. 

Čo sa píše o invázii USA do Panamy v roku 1989 
Napríklad v knihe J. A. S. Grenvilla: A History of the World in the Twentieth Century 

(História sveta v dvadsiatom storočí) [10]. v kapitole 71, ktorá má nadpis „Revolúcie v 

Centrálnej Amerike: Kostarika, Nikaragua, Honduras, Salvádor, Guatemala, Panama a 

Mexiko“ sa na str. 731 píše: Dňa 20.12.1989 prezident Bush preťal gordický uzol, 24 000 

vojakov USA zaútočilo na mesto Panama City, aby zatvorilo a zvrhlo Noriegu. Noriega ušiel 

na veľvyslanectvo Vatikánu, kde sa vzdal v januári 1990, bol odsúdený a poslaný do 
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väzenia.“ Na str. 731 je fotografia Noriegu (9×7 cm), ktorá má potvrdiť v súlade s 

propagandou, že Noriega bol zlý človek. Na fotografii Noriega stojí pri stene vo väzení a na 

prsiach drží tabuľku so svojím identifikačným číslom. Pod fotografiou je text: „Panamský 

vodca pašovania drog, generál Manuel Noriega bol chytený a obžalovaný v Miami na Floride 

(USA). (Samozrejme, fotografia je veľmi zavádzajúca a skresľuje historické skutočnosti o 

invázii do Panamy.) 

Na strane 839 v kapitole 81 „Spojené štáty: Reagan a Bush“, sa píše: „V máji 1989 Noriega 

silou zabránil, aby sa demokratický opozičný vodca stal prezidentom: voľby sprevádzalo 

násilie, zastrašovanie a korupcia. USA robili nátlak, aby odstránili Noriegu, ale bezvýsledne. 

Konečne v decembri 1989 väčšie vojenské sily USA zaútočili na mesto Panama City, pričom 

spôsobili niekoľko strát na životoch a deštrukciu. Noriegu obkľúčili, chytili a priviezli do 

USA na súd a opozičný kandidát májových volieb bol inštalovaný za prezidenta.“ K textu nie 

je fotografia. 

 

Čo sa píše o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa roku 1968 
Na str. 797-798 v tej istej knihe [10] sa dokonca v názve spomína Pražská jar, čo má 

zvýšiť význam tejto udalosti u čitateľa. V kapitole 77 s názvom „Sovietsky zväz a širší svet: 

Rozdrvenie Pražskej jari“, je jeden obrázok (7×8 cm) ukazujúci nešťastných ľudí. Text pod 

obrázkom: „Plačúce zástupy spoločne držia kvety v Prahe, aby konfrontovali ruských 

dobyvateľov, ktorí sa usilujú ukončiť ‚pražskú jar‘ v auguste 1968.“ Udalostiam okolo invázie 

v auguste 1968 na str. 798 sa venuje v knihe skoro pol strany, čo je oveľa viac ako udalostiam 

v Paname. 

Na str. 843 v kapitole 82 s názvom „Nemecká spolková republika: dosahuje zrelosť“, na str. 

844 je jeden obrázok (11×9 cm) ukazujúci študentov, ako niečo rozdávajú. Text k obrázku: 

„Študenti rozdávajú zakázanú literatúru na Václavskom námestí po potlačení Pražskej jari.“ 

Invázii do Československa historická kniha [10] venuje oveľa viac pozornosti než invázii do 

Panamy. Opisuje ju oveľa tragickejšie pre ľudí v Československu ako inváziu do Panamy pre 

Panamčanov. Píše o krutejšom postupe „ruských“ dobyvateľov v porovnaní s postupom vojsk 

USA v Paname. Hoci v skutočnosti opak bol pravdou. Zavádzajúci je aj výber fotografií, kde 

z invázie do Československa sú dve fotografie, ale z invázie do Panamy nie je ani jedna, je 

tam len obrázok Noriegu vo väzení na Floride v USA, čo má potvrdiť, že Noriega bol zlý 

človek. 

Rád by som vedel, prečo sa v historickej knihe [10] neobjavili fotografie horiacich 

panamských domov, mŕtvych civilistov na ulici alebo fotografie mŕtvol v masových hroboch 

nájdených v Paname, fotografie, ktoré by ukázali krutosť a nehumánnosť amerických 

dobyvateľov. A prečo sa tam objavili fotografie ukazujúce inváziu sovietskych vojakov v 

Československu? Aké pohnútky viedli autora knihy ku skreslenému opisu historických 

skutočností? Je veľmi pravdepodobné, že univerzitne vzdelaný autor podľa svojich vedomostí 

objektívne opísal tieto dve udalosti nevediac, že jeho vedomosti boli modulované totalitárne-

profesionálnym informačným systémom. Rád by som vedel, či sa toto dá uviesť ako praktická 

ukážka vplyvu profesionálne-totalitárneho informačného systému súčasného sveta na 

objektívne uvažovanie ľudí. 

K podobnému záveru som prišiel aj pri porovnaní uvedených dvoch udalostí v knihe: J. 

M. Roberts: History of the World (História sveta) [12]. O invázii vojsk Varšavského paktu do 

Československa sa zmieňujú v knihe dve vety na str. 879. Je tam dokonca fotografia na str. 

880 (13×9 cm), ktorá ukazuje obrnený transportér so sovietskymi vojakmi a okolo veľa 

civilistov vykrikujúcich na vojakov. Pod obrázkom je text: „Dramatická konfrontácia v Prahe 

počas ruskej invázie v roku 1968.“ 

V knihe sa mi nepodarilo nájsť žiadnu zmienku o invázii vojsk USA do Panamy, asi ju autor 

pokladal totálne za bezvýznamnú. Knihu budem ďalej podrobne študovať, dúfajúc, že nejaká 
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zmienka o invázii do Panamy tam predsa bude. 

Porovnanie postojov obyvateľstva sveta k týmto dvom udalostiam stojí tiež za úvahu. 

Relatívne mierumilovná invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 

vyvolala veľmi negatívny ohlas vo svete. Dokumentuje to obrovský počet demonštrantov v 

mestách a pred veľvyslanectvami ZSSR v západnej Európe a vo svete, televízne reportáže a 

predné strany novín po invázii. Aby sa stále oživovalo a dokumentovalo barbarstvo 

vtedajšieho komunistického bloku, dokumentárny film o invázii do Československa sa 

premietal v televízii na západoeurópskych staniciach najmenej 10 ráz za posledných 25 rokov 

(ja som ho videl aspoň 5 ráz). 

Naproti tomu barbarská invázia vojsk USA do Panamy nevyvolala demonštrácie, alebo 

demonštrácie boli len obmedzené v mestách západnej Európy a vo svete. Dokumentárny film 

o invázii sa nepremieta v deň výročia invázie v televíziách západnej Európy (aspoň ja o tom 

neviem). Bolo mnoho symbolických slovných odsúdení invázie, ktoré rýchle upadli do 

zabudnutia. Celkove invázia sa brala ako normálny čin v procese vývoja sveta. Ozaj, je to 

ďalšia praktická ukážka profesionálne-totalitárneho informačného systému súčasného sveta 

ako neoddeliteľnej súčasti KGI? 

Pretože sa mi zdalo, že dôležité fakty o inváziách vojsk USA v cudzích nezávislých štátoch sa 

asi strácajú z histórie, rozhodol som sa v ďalšej kapitole veľmi stručne zmieniť o vojenských 

inváziách USA, o ktorých som sa dozvedel z literatúry. 
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Hlavný dôvod Trumpových sankcií a taríf, ktorý Vám nesmú 

médiá prezradiť. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/08/08/hlavny-dovod-trumpovych-sankcii-a-tarif-ktory-vam-

nesmu-media-prezradit/ 
8. augusta 2018 07:15, Prečítané 4 163x, karolondrias, Nezaradené 

 

Upozorňujem, že tento blog budú zbytočne čítať „chichotajúce sa domáce zvieratká 

Vyvoleného hamburgera“, ktoré vydávam denne v televízii. 

Poslednú dobu som si všimol, že médiá často informujú a diskutujú o sankciách a 

dovozných clách (čo sú tiež vlastne sankcie), ktoré uvalil americký prezident Trump na dovoz 

výrobkov z Číny a z okolitého sveta. Zistil som, že zamyslení tankisti na TA3, RTVS, 

Markíza… SME… oduševnene diskutujú o všetkom možnom ohľadne sankcií a dovozných 

ciel, ale podstatný fakt nesmú ani načrtnúť. 

A o tomto podstatnom fakte je tento blok. 

Ale najskôr uvediem niektoré údaje, ktoré Vaše mediálne fekálne jamy, ako súčasť 

systému kapitalistického kanibalizmu, Vám nesmú prezradiť. 

1.) V roku 1949, keď sa v Číne dostali k moci komunisti, krajina bola zničená vojnou na 

pokraji hladomoru a Číňania sa dožívali priemerne 35 rokov. 

2.) Naproti tomu USA, po ziskovej 2. Svetovej vojne, v tom čase vyrábali ≥ 50% svetovej 

priemyselnej produkcie a vlastnili 61% zásob svetového zlata. Zaviedli kapitalistický systém 

liberálnej demokracie, aby Vyvolený hamburger neobmedzene vládol a mal sa dobre 

nekonečne dlho. 

3.) Všetci Vaši kapitalistickí učenci, kapitalistickí svetoví vodcovia a médiá ospevovali a 

ospevujú kapitalistický politicko-ekonomický systém liberálnej demokracie, ako šťastnú 

budúcnosť ľudstva a s výsmechom komentovali a odsudzovali „totalitnú, nehumánnu a 

zločinnú politicko-ekonomickú“ situáciu v komunistických krajinách. Vedecky a neomylne 

tvrdili, že komunistický systém je ekonomicky, politicky a humánne neschopný a nemôže 

konkurovať ich liberálnej demokracii, čo je prakticky kapitalistický kanibalizmus, kde väčší 

berie všetko. 

4.) Takto sa Vaši kapitalistickí svetoví, neomylní a najmúdrejší vodcovia stali obeťou 

vlastnej propagandy, a po veľkom úsilí, keď zničili Východoeurópsku socialistickú 

civilizáciu, vôbec nepredpokladali, že komunistická Čína, ktorá od roku 1949 už nebola 

kolonizovaná západom, sa vplyvom komunistickej ideológie a praxe vyhrabe z chudoby a 

začne konkurovať kapitalistickému kanibalizmu. 

Ale v osemdesiatych rokoch 20. storočia si už niektorí poradcovia neomylných vládcov 

začali uvedomovať, že komunistická Čína sa neočakávane vyhrabala z biedy a úspešne 

ekonomicky a politicky napreduje. Ale vtedy už Čína prekročila Rubikon, a bola už 

dostatočne silná, aby ju nemohli demokratickí liberáli jednoducho obrátiť na pravú vieru, t.j. 

zničiť ju bombardovaním alebo prevratom. Neuspeli ani ďalšie pokusy, ktoré nie je čas teraz 

spomínať. 

Ako konkuruje systém komunistickej čínskej ideológie v praxi s kapitalistickou 

ideológiou USA za posledných 32 rokov je ukázané na obrázkoch. 

Vývoj každoročného obchodného deficitu USA (to jest, že o koľko viac tovaru ročne 

doviezli, ako vyviezli) s komunistickou Čínou, od roku 1985 až doteraz, je na Obrázku č. 1. 

USA v roku 2017 mali obchodný deficit 796,2 miliardy dolárov, z toho 375,2 miliardy 

dolárov pripadlo na komunistickú Čínu. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/08/08/hlavny-dovod-trumpovych-sankcii-a-tarif-ktory-vam-nesmu-media-prezradit/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/08/08/hlavny-dovod-trumpovych-sankcii-a-tarif-ktory-vam-nesmu-media-prezradit/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Obrázok č. 1. 

 

Z obrázku jednoznačne vyplýva, že komunistická ideológia ekonomicky nielenže 

konkuruje kapitalistickej, ale po roku 1985 už vyhráva na celej čiare. Tovary vyrobené v 

komunistickej Číne sú nielen konkurencie schopné, ale sú stále viac lacnejšie a hodnotnejšie, 

ako vyrobené v USA. Ako vidieť z obrázku, počet a hodnota týchto čínskych výrobkov, ktoré 

konkurujú USA (a Európe) sa stále zvyšuje. 
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Obrázok č. 2. 

 

 

 

Na Obrázku č. 2. je ukázané, ako USA/čínsky deficit rástol kumulatívne počas tohto 

obdobia. Aby USA vykryli toto negatívne saldo obchodnej bilancie, tak sa zadlžujú u 

komunistickej Číny, ktorá je v súčasnosti jej najväčším veriteľom. V máji 2018, USA boli 

zadlžené v komunistickej Číne sumou 1180 miliárd US-dolárov (1 180 000 000 000 dolárov; 

bohvie, čo všetko sa za to dá kúpiť?). 

Predpokladám, že niektorí poradcovia zamyslených amerických tankistov pozerajúc si tieto 

grafy si jasne uvedomili, že ak voľný obchod a trh, ako hlavné piliere kapitalistického 
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systému liberálnej demokracie budú aj ďalej pokračovať, kapitalizmus nemá šancu 

konkurovať čínskemu komunizmom a po čase všetko v USA (ale aj inde) bude patriť Číne. 

Preto, keď zlyhali vojenské, teroristické a mediálne možnosti USA, prezident USA 

Donald Trum musel začať chrániť kapitalistickú ideológiu liberálnej demokracie, 

kapitalistický ekonomický systém a prax kapitalistického kanibalizmu proti komunistickej 

ideológie čínskej praxi. Ako záchranu kapitalizmu proti čínskemu komunizmu nariadil 

dovozné clá na niektoré čínske výrobky (čo je tiež súčasť už všadeprítomných sankcií) a 

straší, že dovozné clá uvalí na všetky produkty komunistickej Číny. 

Ekonomické sankcie na dovoz výrobkov z komunistickej Číny, je to isté, ako keď v 

dávnoveku občania mesta zistili, že protivník je už silnejší, tak okolo mesta postavili hradby. 

Postavenie hradieb proti čínskemu dovozu je jeden z posledných zúfalých činov ideológie 

kapitalistického kanibalizmu, ideológie – ku ktorej sa Vy ešte stále utiekate, okrem nás 

komunistov. A aby ste túto ideológiu vyznávali až do roztrhania teľa, t.j. až do možnej veľkej 

vojny, preto naši tárajúci zamyslení tankisti na TA3, RTVS, Markíze… SME… nesmú, asi 

ani pod trestom ukrižovania, nieto diskutovať, ale ani spomenúť tento podstatný dôvod 

sankcií a dovozných cieľ USA proti komunistickej Číne. 

(Ideológia Čínskeho komunizmu vyhráva na celej čiare proti kapitalistického systému 

liberálnej demokracie v USA aj v humanite civilizácie. Je to napríklad počet väzňov, 

zastrelených, znásilnených, ublíženie na zdravý, atď… Ale o tom inokedy.) 

Ešte je potrebné pripomenúť, že porovnaním deficitov obchodnej bilancie komunistickej 

Číny s rôznymi kapitalistickými krajinami vyplýva, že je jedno, či v krajine majú politicko-

ekonomický systém kapitalizmu liberálny alebo neliberálny, voľnotrhový alebo 

nevoľnotrhový, profesionálne zločinný alebo demokraticko represívny, vždy tam platí praxou 

overiteľný zákon, že vo voľnon súťažení bez bombardovania, sankcií a terorizovania, čínske 

komunistické princípy v ekonomike, politike a v humanite vyhrávajú nad kapitalistickým 

kanibalizmom. 

Takže toto všetko, čo je popísané vyššie, Vám nesmú Vaše médiá prezradiť. Pretože si 

stále chcú udržať štatút mediálnych fekálnych jám, čo antikomunisti vždy ocenia. 

Záverom uznávam, že Francis Fukuyama a milióny jeho nasledovníkov majú pravdu, keď 

tvrdia, že ľudské dejiny sa skončia víťazstvom liberálnej demokracie. On bohužiaľ zabudol 

dodať: že to platí za jedného predpokladu, že sa vo svete neobjaví krajina s komunistickou 

ideológiou a praxou, a liberálnej demokracii sa ju nepodarí zničiť skôr ako prevládne vo 

všetkých merateľných ekonomických, politických a humánnych hodnotách. 

P.S. Prosil by som aspoň dva diskusné príspevky do súťaže: „Obete vlastnej 

propagandy“. Upozorňujem, že príspevky odrážajúce IQ < 50, nebudú do súťaže zaradené. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

člen KSS a DAV-DVA 

180808 
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Osudné fiasko koalície zločincov pri bombardovaní Sýrie! 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/04/18/osudne-fiasko-koalicie-zlocincov-pri-

bombardovani-syrie/ 
18. apríla 2018 06:19, Prečítané 5 444x, karolondrias, Nezaradené 

 

Ako každý vie, koalícia zločincov, tentoraz v zostave USA, UK a Francúzsko, bombardovala 

skoro ráno 14.4.2018 suverénnu krajinu – Sýriu. 

 

Nebudem rozoberať a opakovať to, čo vie každý, kto nie je vytunelovaný a má IQ vyššie ako 

77. 

Mňa zaujali dôležité fakty, pri ktorým sa naše médiá opäť premenili na fekálne jamy, a ak ich 

zmienia v správach, tak ich nebudú objektívne diskutovať a vyvádzať geopolitické vojenské 

závery. 

 

Podľa informácií zo sýrskych a ruských zdrojov, počas bombardovania raketami, sýrska 

obrana zostrelila 71 rakiet zo 103. 

Podľa vyjadrenia vojenských predstaviteľov USA, pár hodín po nálete, všetky vystrelené 

rakety zasiahli určené ciele v Sýrii, ktoré boli len tri. 

 

Kde je pravda? 
Aj keď slovenskí vytunelovaní budú ešte dlho kadiť, už je dostatok overiteľných dôkazov, že 

pravda je taká, ako ju popísalo vojenské vedenie Ruska napríklad na 

http://tass.com/defense/1000148, odkiaľ mnohé údaje vyberám. 

 

Podstatný fakt, čo správa hovorí, je, že cieľom bombardovania v Sýrii neboli len 3 

nevojenské ciele, ale boli to hlavne významné vojenské objekty zahrňujúc aj 

letiská. Tento fakt je založený na fotografiách bombardovaných troch cieľov, nájdených 

fragmentov po bombách a počte kráterov. 

 

Ak je pravda na americkej strane, tak sa vojenskí odborníci pýtajú, prečo koalícia zločincov, 

aby zničila 3 nepodstatné ciele v Sýrii potrebovala vystreliť priemerne 34 rakiet na jeden 

cieľ? Väčšina rakiet mala výbušnú nálož 450 kg, takže na jeden cieľ by stačilo 3-10 rakiet (10 

rakiet je 3 x viac, ako skutočne potrebných). Pripomínam, že cena 1 rakety Tomahawk, ktoré 

boli hlavne použité, je 1,35 milióna dolárov. 

Takže, aké boli skutočné ciele bombardovania a ako to dopadlo: 
Podľa hovorcu ministerstva obrany Ruskej federácie: 

 

Sýrska obrana na zničenie útočiacich rakiet koalície zločincov použila 112 riadených rakiet 

zem-vzduch. 

23 rakiet z 25 vystrelených z Pansir-S1-systému zasiahlo cieľ. 

24 rakiet z 29 vystrelených z Buk-systému zasiahlo cieľ. 

5 rakiet z 11 vystrelených z Osa-systému zasiahlo cieľ. 

5 rakiet z 13 vystrelených z S-125-systému zasiahlo cieľ. 

3 rakety z 5 vystrelených z Strela-10-systému zasiahlo cieľ. 

11 rakiet zo 21 vystrelených z Kvadrant-systému zasiahlo cieľ. 

0 rakiet zo 8 vystrelených z S-200-systému zasiahlo cieľ. (S-200 je 30 rokov starý systém 

určený na zostreľovanie lietadiel). 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/04/18/osudne-fiasko-koalicie-zlocincov-pri-bombardovani-syrie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/04/18/osudne-fiasko-koalicie-zlocincov-pri-bombardovani-syrie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Dôležité zariadenia vojenského významu, ktoré boli chránené modernejšou 

protivzdušnou obranou, prakticky neutrpeli žiadne škody! 
Všetky 4 rakety vystrelené na vojenské objekty a letisko Dumayr boli zostrelené. 

Všetkých 18 rakiet vystrelených na vojenské objekty a letisko Blei bolo zostrelených. 

Všetkých 12 rakiet vystrelených na vojenské objekty a letisko Shairat bolo zostrelených. 

Všetky 2 rakety vystrelené na vojenské objekty a letisko Dumayr boli zostrelené. 

5 rakiet z 8 vystrelených na letisko Mezze bolo zostrelených. 

13 rakiet z 16 vystrelených na letisko v Homse bolo zostrelených. 

5 rakiet z 30 vystrelených na výskumné strediská v Barze a Djaramani, kde sa vyvíjali lieky, 

bolo zostrelených. 

 

Pamätám si, že keď som náhodou pozeral v sobotu ráno (14.4.2018 , ~4 hod) CNN, kde v 

priamom prenose na tlačovke Pentagonu hodnotili „úspechy“ bombardovania, nevládla tam 

atmosféra víťazov. Generáli, ktorí popisovali „úspech“ a profesionalitu americkej-anglickej a 

francúzskej armády už vedeli, že to bolo totálne vojenské fiasko, o ktorom sa svet nesmie 

dozvedieť. Generáli jednoznačne potvrdili, že všetky vystrelené rakety, dopadli tam, kde mali 

a tým splnili cieľ bombardovania. Podobné boli aj vyklasenia amerického prezidenta Trumpa, 

ktorý potvrdil, že ciele boli splnené a poďakoval armáde za profesionalitu. 

Keď prezident Trump vyhlásil, že ciele bombardovania boli splnené, možno mal na mysli, že 

ihneď po bombardovaní mu stúpla popularita na 51% a stúpli aj akcie firiem vyrábajúce 

útočné rakety, kde čistý zisk pre akcionárov bol okolo 5 miliárd dolárov. 

Mohli by sme diskutovať, koľko rakiet koalície zločincov by bolo zostrelených, keby na 

obranu Sýrie sa zapojila Ruská armáda a použila najmodernejšiu protiraketovú techniku. 

Odhadujem to, že by zostrelila skoro 100%, alebo všetky útočiace rakety. 

 

Vojenské fiasko koalície zločincov v Sýrii ukázalo, že i napriek obrovskému vojenskému 

rozpočtu USA, napriek množstvu vojenských základní vo svete (len v Ázii, USA majú 200 

vojenských základní s 400 000 vojakmi), efektivita USA armády je nízka. Aby bola nulová, 

stačí mať dostatočné množstvo moderných ruských protiraketových systémov. Vedia to v 

Rusko, vedia to americkí generáli, a vedia to všetci, ktorí majú IQ vyššie ako 77 a nemajú 

vytunelovaný mozog povinnou propagandou Vyvoleného hamburgera. 

 

Keď to budú vedieť všetci, tak USA prestanú rinčať zbraňami a terorizovať celý svet, a 

ich zahraničná politika sa stane morálne vyspelou a sympatickou, ktorá bude konečne v 

súlade s príjemnými a sympatickými Američanmi, ktorých som mal možnosť počas 

môjho života v USA poznať. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen KSS a DAV-DVA 

180418 
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Koalícia zločincov pritvrdila a chce zoznam. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/03/28/koalicia-zlocincov-pritvrdila-a-chce-zoznam/ 
28. marca 2018 06:21, Prečítané 3 360x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera, ktorí omylom 

a zbytočne budú čítať tento blog. 

 

USA 26.3.2018 vyhostili 60 ruských diplomatov, pretože niekto bol v Anglicku otrávený. K 

vyhosteniu diplomatov, t.j. pridaniu sa oficiálne do koalície zločincov, sa pridali ďalšie 

krajiny, väčšina z EU. Slovensko a viac ako 160 krajín sveta sa ku koalícii zločincov 

nepridalo, a ja dúfam, že Slovensku to vydrží. 

 

USA budujú koalíciou zločincov pre plánovanú vojenskú agresiu do Ruska, a každý už teraz 

musí deklarovať na ktorej strane stojí. Tento zoznam je potrebný a musí byť verejný. 

 

Podobne aj na Slovensku, všetky médiá a všetci významní politickí a duchovní činitelia sa 

museli vyjadriť či stoja na strane koalície zločincov alebo sú proti. Pre budúce Norimberské 

procesy je významné, že to verejne deklarovali v médiách. 

 

Všetci naši susedia deklarovali poslušnosť ku koalícii zločincov, okrem Rakúska. To, že 

Slovensko zaujalo rovnaký postoj ku vyhosteniu diplomatov ako Rakúsko, ma potešilo, 

pretože v otázkach geopolitickej stratégie sme už dobehli Rakúsko. 

 

Vyhostenie diplomatov je výsledkom dvoch podstatných faktov. 1. Zvýšil sa stupeň morálnej 

degenerácie kapitalistickej spoločnosti a jej lídrov (mnohí už dosiahli stupeň H-8 (havloid-8)).  

 

2. Profesionálna informačná totalita vyrobili dostatočne početné vytunelované stádo, ktoré 

zločinecké postupy koalície zločincov pokladá za spravodlivé. 

 

Uvidíme, čím nás koalícia zločincov ešte prekvapí. 

 

Karol Ondriaš, 

Člen KSS a DAV-DVA 

180328 
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Sedem statočných proti Bojovníkom Vyvoleného hamburgera 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/03/06/sedem-statocnych-proti-bojovnikom-vyvoleneho-

hamburgera/ 
6. marca 2018 07:19, Prečítané 3 863x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

 

V piatok 9.3.2018 sa plánuje veľká demonštrácia Bojovníkov Vyvoleného hamburgera proti 

Siedmim statočným, aby zhodila legitímnu vládu pána Roberta Fica a nastolili vládu 

Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

 

V podstate to bude podobný „demokratický súboj“, akých sme tu mali už mnoho za 

posledných 28 rokov. 

 

Napríklad: 

Proti Siedmim statočným komunistom sa v novembri 1989 postavili Bojovníci Vyvoleného 

hamburgera na čele s Kňažkom a Budajom, aby Vyvolený hamburger mohol demokraticky 

kolonizovať, ponížiť a vydrancovať Slovensko. 

 

Proti Siedmim statočným pod vedením V. Mečiara sa niekoľkokrát postavili Bojovníci 

Vyvoleného hamburgera pod vedením Dzurindu a Mikloša, aby Vyvolený hamburger dostal 

naše strategické podniky a všetko, čo k tomu patrí. Aby nás mohli dzurindovci predávať na 

voľnom trhu za tretinovú cenu. 

 

Podobný cieľ bude mať plánovaná demonštrácia (9.3.2018) Bojovníkov Vyvoleného 

hamburgera proti Siedmim statočným, ktorých tentoraz povedie predseda vlády SR pán 

Robert Fico. Zrejme Vyvolenému hamburgeru sa znepáčilo, že pár politikov na Slovensku aj 

rozmýšľa a snaží sa viesť samostatnú politiku, neposlúcha na slovo, čo je zrada proti 

demokratickým zásadám Vyvoleného hamburgera a jeho finančným ziskom. 

 

Myslím si, že Vyvolený hamburger sa rozhodol rozšíriť karanténne pásmo svojej nadvlády 

proti spojenectvu Rusko-Čína (a aj zvyšným krajinám BRICS). 

Súčasné karanténne pásmo a nárazníková zóna vedie od Pobaltských republík cez Ukrajinu do 

Rumunska a Bulharska. Zrejme v súčasnosti sa karanténne pásmo rozširuje na Poľsko, 

Slovensko, Maďarsko, a demonštrácia má k tomu napomôcť. To bude naša pozícia a úloha v 

blízkych dejinách, ak Bojovníci Vyvoleného hamburgera zvíťazia. 

 

My komunisti, vieme, že kapitalizmus produkuje inherentne degenerovanú spoločnosť, ale 

predsa by sme boli radi, keby sa v nej dalo presadiť aspoň nasledovné: 

T.j. – Zavedenie kádrových posudkov pre každého jednotlivca. V dnešnej elektronickej dobe 

je to jednoduché a lacné. 

 

Je to kvôli tomu, aby sa mohol každý občan a jeho potomkovia v budúcich 50-1000 rokov 

pochváliť múdrosťou, odvahou a bojovnosťou ich predkov za slobodu a šťastný život 

občanov SR. 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/03/06/sedem-statocnych-proti-bojovnikom-vyvoleneho-hamburgera/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/03/06/sedem-statocnych-proti-bojovnikom-vyvoleneho-hamburgera/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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V kádrovom posudku jednotlivca by bolo zaznamenané, napríklad: 

Pod vedením Kňažka a Budaja sa v novembri 1989 zúčastnil 7-krát demonštrácie za 

odstránenie zločinného komunizmu. 

 

Pod vedením dzurindovcov a miklošovcov sa v 90-tich rokoch 20. storočia zúčastnil 18-krát 

demonštrácie za odstránenie diktátora V. Mečiara. 

 

Pod vedením Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera sa v 21. storočí 12-krát zúčastnil 

demonštrácie za odstránenie korupčníka R. Fica. 

 

 

Takýto kádrový posudok jednotlivca by bol vzorom a hrdosťou pre ich potomkov, lebo aj 

múdrosť svojich predkov by si dávali do svojich kádrových posudkov a možno v televízii by 

v počte účastí na demonštráciách aj súťažili. 

 

Bolo by to výhodné aj pre nás komunistov, lebo podľa záznamov v kádrových posudkoch by 

sme určovali degeneračný štandard slovenskej populácie a jeho vývoj za budúcich 100-200 

rokov, pokiaľ nevymrie a stratí sa aj v zozname Vyvoleného hamburgera. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen KSS a DAV-DVA 

180206 
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Prečo z Vás médiá vychovávajú „menejcennú rasu“? Príspevok k 

oslavám Víťazného februára 1948. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/27/preco-z-vas-media-vychovavaju-menejcennu-rasu-

prispevok-k-oslavam-vitazneho-februara-1948/ 
27. februára 2018 06:34, Prečítané 3 356x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie Domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera, ktorí omylom a 

zbytočne budú čítať tento blog. 

 

Vašu výchovu k „menejcennej rase“ už štvrť storočie zabezpečujú hlavne: 
Všetky masmediálne televízie: TA3, Markíza, RTVS, JOJ…. 

Všetky printové masmédiá (možno až na výnimky, o ktorých neviem): Napríklad?: 

Peter Mertus, predseda Asociácie vydavateľov tlače 

Milan Dubec, CEO Ringier Axel Springer Slovakia a.s. 

Alexej Fulmek, CEO Petit Press a.s. 

Marian Zima, CEO Šport Press a predseda Asociácie pre novinársku etiku 

Jozef Bajo, CEO BAUER MEDIA SK v.o.s. 

Lukáš Fila, CEO N Press, s.r.o. 

Vladimír Mužik, CEO MAFRA Slovakia, a.s. 

Peter Halász, CEO JAGA GROUP, s.r.o. 

Michal Teplica, CEO News and Media Holding a.s. 

Emília Fullová, CEO v zastúpení, P E R E X, a.s. 

Antónia Franeková, riaditeľ spoločnosti MEDIA/ST 

Mária Reháková, riaditeľka spoločnosti STAR production s.r.o. 

Beata Balogová, SME 

Peter Bárdy, Aktuality.sk 

Oliver Brunovský, Trend 

Ivan Čeredejev, Plus 7 dní 

Štefan Hríb, .týždeň 

Dušan Karolyi, Košice Dnes 

Matúš Kostolný, Denník N 

Júlia Kováčová, Nový čas 

Henrich Krejča, Markíza 

Roland Kubina, Joj 

Ivana Mandáková, Plus 1 deň 

František Múčka, Postoj.sk 

Peter Palovič, Rádio Expres 

Juraj Rybanský, RTVS 

Nora Slišková, Pravda 

Agáta Staneková, Rádio Aktual 

Zoltán Szalay, Új Szó 

Marcela Šimková, Hospodárske noviny 

Jaroslav Vrábeľ, Korzár 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/27/preco-z-vas-media-vychovavaju-menejcennu-rasu-prispevok-k-oslavam-vitazneho-februara-1948/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/27/preco-z-vas-media-vychovavaju-menejcennu-rasu-prispevok-k-oslavam-vitazneho-februara-1948/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Dôkazy: 
Uvediem to na 8 známych štatistických údajoch-obrázkoch zo štatistických ročeniek. Ďalšie 

obrázky – dôkazy sú napríklad v publikácii na stiahnutie: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

Ako príklad: Dva obrázky komunistického zázraku po Februári 1948 v poľnohospodárstve a 

následného úpadku-degenerácie po roku 1989 (v komunistickom archíve sú ich desiatky 

podobných): 

Pozri Obrázky z blogu: Ján Budaj a Anna Remiášová si uctili obete okupácie, navrhujú 

zaviesť dva pamätné dni:... 

Čo uvedené fakty na Obrázkoch dokazujú? 
 

Tieto (a mnoho ďalších) overiteľné fakty jednoznačne dokazujú, že po komunistickom 

Víťaznom februári 1948 nastal na Slovensku komunistický zázrak humanity, civilizácie, 

dodržiavania ľudských práv a všestranného rozvoja Slovenska v porovnaní s tým, čo bolo 

predtým a potom. Že po zničení Východoeurópskej socialistickej civilizácie a jej následnej 

kolonizácii po roku 1989 spoločnosť upadla a v mnohých parametroch z degenerovala – 

denne o tom informujú Vaše médiá. 

 

Čo majú vyššie uvedené fakty spoločné? 
 

Spoločné majú to, že všetky Vaše „slobodné“ médiá uvedené vyššie, ktoré sa hrdia slobodou 

tlače, humanitou a objektivitou ich nesmú (asi pod trestom smrti?) ukázať a o nich objektívne 

diskutovať. Z toho jednoznačne vyplýva kvalita a profesionálna informačná totalita v ktorej 

žijeme a ktorá je základom výchovy k „menejcennej rase“, a ktorú vlastníci a pracovníci 

Vašich médií presadzujú. 

 

Ako médiá zvyšujú kvalitu Vašej „menejcennej rasy“? Ako sa dá merať kvalita 

„menejcennej rasy“? 
 

Na Slovensku Vyvolený hamburger zvýšil kvalitu Vašej „menejcennej rasy“ prijatím dvoch 

zákonov: 

 

Prvý zákon určuje, že socialistickí budovatelia nášho poľnohospodárstva, priemyslu, vedy, 

techniky, vzdelania, kultúry… sú zločinci, kde podľa trestného zákona SR (§422d) 

socializmus je prezentovaný ako zločinecký systém porovnateľný s fašizmom. 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, 

spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených 

na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri 

roky. 

 

Druhý zákon určuje, že každý, kto bránil komunistom budovať naše poľnohospodárstvo, 

priemysel, vedu, techniku, vzdelanie, kultúru… a tak prispel po roku 1989 k ich zničeniu, má 

byť za takúto činnosť odmenený. 

Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania 

postavenia účastníka protikomunistického odboja a pôsobnosť Ústavu pamäti národa na úseku 

starostlivosti o účastníkov protikomunistického odboja. 
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Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom sa rozumie aktívny odpor občanov proti 

komunistickému režimu prejavený či prejavovaný organizovane alebo individuálne v období 

od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989. 

 

Myslím si, že len tieto zákony jednoznačne dokazujú unikátnosť slovenskej „menejcennej 

rasy“. Skrátka, vychovaná „menejcenná rasa“ dokázala komunistický zázrak novej civilizácie 

pretvoriť na zločiny komunizmu. Takto to zariadili Vaše „slobodné a objektívne“ médiá. 

Ako sa každý môže presvedčiť v médiách, slovenský predstaviteľ „menejcennej rasy“ funguje 

už len v mentálnom rozsahu jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. 

 

Čo nesmú Vaši budovatelia „menejcennej rasy“ prezentovať? 
 

Spoločnosť, ktorá nemá štatút „menejcennej rasy“ sa pochváli všetkým pozitívnym, čo 

dokázala. Robia to tak všetky vyspelé národy. Keby z Vás neurobili „menejcennú rasu“, tak 

dnes, na 70. Výročie Víťazného februára 1948, by ste mediálne prezentovali desiatky 

dokumentárnych filmov a relácii potvrdzujúce úspechy socializmu, kde by sa potvrdilo, že nie 

sme „menejcenná rasa“, že sme veľmi schopní a kreatívni, keď nám v tom nebránia. Občania  

 

Slovenska sa majú čím chváliť, napríklad, čo dokázali v čase ekonomického a „know-how“ 

embarga. Počas komunistického zázraku (1948-1990) napríklad vybudovali elektrotechnický 

priemysel na zelenej lúke. To by boli pekné dokumentárne filmy našich schopností, ako 

vyvinuli prvý slovenský (československý) tranzistor, integrovaný obvod, prvý počítač…  

 

Zdokumentovanie vybudovania každého podniku na Slovensku po roku 1948 by dokazoval 

naše schopnosti… 

Ale viem, že budete len kadiť a kadiť lebo iné neviete. 

 

Pochvália sa Vaše média o neuveriteľných úspechoch komunistického zázraku, ktorý začal 

Februárom 1948? V žiadnom prípade nie, lebo keď ide o niečo významné pre Slovensko, tak 

sa premenia na mediálne fekálne jamy a len kadia a kadia na komunistický zázrak. Takto to 

mám fungovať v spoločnosti „menejcennej rasy“, lebo tak si to praje Vyvolený hamburger. 

 

Čo s ľuďmi patriacim k „menejcennej rase“, ktorí chcú niečo dokázať? 
 

Chcú v niečom vyniknúť? Chcú byť v niečom najlepší? 

Riešenie je jednoduché: Zabezpečiť aby vynikali v niečom, čo neohrozí záujmy Vyvoleného 

hamnurgera, ich zisky, kde im konkurencia nevadí. 

 

Napríklad vynikáte: 
V šminkách asi patríme medzi svetovú elitu (máte šminkové HDP), v handrovaní, v súťažiach 

v tancoch, v speve, v jedení halušiek, mať správne vzory…. 

Samozrejme aj to je potrebné, ale nie len to. 

 

Nesmiete vynikať a súťažiť napríklad: 
v nanotechnológiách, v genetickom inžinierstve, v robotizácií, vo vývoji liekov, v 

energetických technológiach, v molekulárne-biologických technológiách… 

Po prevrate 1989 už dlhodobo slovenská žena má priemerne len 1,4 detí a nie ≥ 2,1. Z toho 

vyplýva, že za 100-200 rokov väčšina Slovákov vymrie, geneticky sa rozpustí v 

prisťahovalcoch a zvyšok bude možno žiť v skanzene. 
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Preto tento blok je súčasťou komunistického projektu, aby aj po vymretí Slovákov, 

ostali po nás dôkazy akí sme boli schopní sa samostatne rozvíjať, kreatívni, civilizovaní, 

humánni v období od februára 1948 do 1990. Ako sme aj my Slováci položili základy 

novej progresívnej a humánnej civilizácii. 
 

Karol Ondriaš, 

180227 
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Čo nesmú prezradiť výrobcovia „Menejcennej rasy“ na 

konferencii o Februári 1948 (20. -21. 2. 2018 v Bratislave). 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/18/co-nesmu-prezradit-vyrobcovia-menejcennej-rasy-na-

konferencii-o-februari-1948-20-21-2-2018-v-bratislave/ 
18. februára 2018 18:42, Prečítané 4 075x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera, ktorí omylom 

a zbytočne budú čítať tento blog. 

 

Takéto konferencie majú presvedčiť a podávať „dôkazy“, že Východoeurópania sú 

menejcenná rasa, že keď sa dostanú k moci, ako to bolo počas vlády komunistov, tak zavedú 

totalitu, vraždia vlastnú populáciu, zatýkajú a popravujú nevinných ľudí – ktorí sa im nejako 

znepáčia, budujú koncentračné tábory – kde zomierajú nevinní bez akýchkoľvek ľudských 

práv. Že chcú totalitne ovládať celý svet, viesť vojny, zaviesť komunistickú totalitu, sú 

nemorálni. Skrátka a jasne: Východoeurópania sú menejcenná rasa. 

 

Toto je hlavný cieľ konferencie o Víťaznom februári 1948, kde podvedomá správa hovorí, že 

„my bojovníci proti komunistickej totalite, t.j. Domáce zvieratká Vyvoleného hamburgera, 

máme morálne právo vždy zasiahnuť, aby sme oslobodili nevinných ľudí žijúcich vo 

Východnej Európe od tyranie ich vlastných vodcov. Lebo vždy im bude lepšie, keď sa budú 

utiekať ku nám, lebo my sme nositelia humánnej civilizácie.“ 

 

Ako bude dokazované na konferencii, každý, kto patrí medzi slovenskú kvalitnú „menejcennú 

rasu“ fungujúcu len v mentálnom rozsahu domáceho zvieratka, verí nasledovné: 

1.) Verí, že kapitalistické Československo, a tým aj Slovensko bolo v životnej úrovni na 20 

mieste vo svete. 

Súčasná totalitná koalícia morálnych uchylákov mu nesmie prezradiť, že overiteľné fakty 

potvrdzujú, že Slovensko pred februárom 1948 bolo zaostalou krajinou v porovnaní so 

západoeurópskymi krajinami. 

 

2.) Verí, že komunisti sa vo februári 1948 dostali k moci štátnym prevratom. 

Súčasná totalitná koalícia morálnych uchylákov mu nesmie prezradiť, že overiteľné fakty 

potvrdzujú, že komunisti sa dostali k moci v regulárnych demokratických voľbách. 

 

3.) Verí, že komunisti sa po februári 1948 všetko znárodnili. 

Súčasná totalitná koalícia morálnych uchylákov mu nesmie prezradiť, že overiteľné fakty 

potvrdzujú, že najväčšie banky, poisťovne a 66% priemyselných podnikov bolo znárodnených 

Benešovými dekrétmi po 2. Sv. vojne. 

 

4.) Verí, že komunisti sa po februári 1948 zaviedli zločiny komunizmu. 

Súčasná totalitná koalícia morálnych uchylákov mu nesmie prezradiť, že najzločineckejší 

režim na území Slovenska od čias Džingischána bol slovenský Klérofašizmus (1939-1945), 

ktorý poslal na smrť ~55000 tisíc spoluobčanov a vybudoval na Slovensku >15 donucovacích 

pracovných táborov. Keď sa komunisti dostali v roku 1948 k moci, tak tábory postupne rušili, 

ku koncu roka 1948 boli len 3, a posledný bol zrušený v roku 1953. Vyvolený hamburger 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/18/co-nesmu-prezradit-vyrobcovia-menejcennej-rasy-na-konferencii-o-februari-1948-20-21-2-2018-v-bratislave/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/18/co-nesmu-prezradit-vyrobcovia-menejcennej-rasy-na-konferencii-o-februari-1948-20-21-2-2018-v-bratislave/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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zariadil, že „zločiny komunistov“ po roku 1989 posudzovali väčšinou predstavitelia cirkvi, t.j. 

často potomkovia najzločineckejšej organizácie z rokov 1939-1945. 

 

5.) Verí, že komunisti sa po februári 1948 zaviedli socializmus, ktorý zaostával za 

kapitalizmom. 

Súčasná totalitná koalícia morálnych uchylákov mu nesmie prezradiť, že overiteľné fakty 

jednoznačne dokazujú, že po komunistickom Víťaznom februári 1948 nastal na Slovensku 

komunistický zázrak všestranného rozvoja Slovenska v porovnaní s tým, čo bolo predtým a 

potom. Bol to začiatok nového typu humánnej civilizácie. 

 

6.) Verí, že komunisti sa po februári 1948 zaviedli totalitu. 

Súčasná totalitná koalícia morálnych uchylákov mu nesmie prezradiť, že overiteľné fakty 

jednoznačne dokazujú, že po komunistickom Víťaznom februári 1948 nastal na Slovensku 

komunistický zázrak humanity, civilizácie a dodržiavania ľudských práv v porovnaní s tým, 

čo bolo predtým a potom. Bol to začiatok nového typu humánnej civilizácie. 

 

Socializmus 1948-1990 už vo svojej počiatočnej fáze vyriešil nasledovné zločiny kapitalizmu 

proti ľudskosti: 

– Nezamestnanosť 

– Narkomániu 

– Bezdomovectvo 

– Výpaľníctvo 

– Predaj ľudí 

– Korupciu 

– Detskú prostitúciu 

– Vraždy na objednávku 

– Exekúcie 

– Straty sociálnych istôt 

– Stratu fyzickej bezpečnosti 

– Vysťahovalectvo 

– Vykorisťovanie, devalváciu kultúry, vzdelania, 

– Devalváciu vedy, výskumu, 

– Ekonomickú, kultúrnu a mentálnu kolonizáciu…atď… 

 

7.) Verí, že v novembri roku 1989 občania SR odmietli socializmus a chceli kapitalizmus. 

Súčasná totalitná koalícia morálnych uchylákov mu nesmie prezradiť, že overiteľné fakty 

jednoznačne dokazujú, že v roku 1990 len 3% občanoch chceli kapitalizmus. Ostatní chceli 

socializmus, polovica z nich bez zmeny a druhá polovica so uúpravami. 

 

Záverom rozmýšľam, či vôbec poskytnem dôkazy komunistického zázraku humanity, 

civilizácie, dodržiavania ľudských práv a všestranného rozvoja Slovenska po Víťaznom 

februári 1948. 

 

Zatiaľ nie, a to z dvoch dôvodov: 

 

1.) Prečo by som mal dávať Domácim zvieratkám Vyvoleného hamburgera rozumy; tým, 

ktorí zvrátili pozitívny vývoj Slovenska a zabezpečujú vymretie Slovákov. Keď tak veľmi 

chcú byť v pozícii „Menejcennej rasy“ nech si to aj naďalej vychutnávajú. 
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2.) Pre zachovanie populácie Slovákov na Slovensku, žena by mala mať priemerne ≥ 2,1 detí. 

Takto to bolo za socializmu, keď za 40 rokov za zvýšil počet obyvateľov o 1,8 milióna. 

Po prevrate 1989 už dlhodobo žena má priemerne len 1,4 detí. Z toho vyplýva, že za 100 

rokov väčšina Slovákov vymrie a zvyšok sa geneticky rozpustí v prisťahovalcoch a v 

Rómoch. Za pár tisícročí, genetici študujúci demografiu, budú hľadať stopu Slovákov v DNA 

ľudí, ktorí tu budú v budúcnosti žiť. Bude to niečo podobné, ako dnes hľadajú v našej DNA 

stopu Neandertálcov (my Európania máme stále v sebe 2-3% genetického kódu 

Neandertálcov). 

 

Nás komunistov veľmi teší a sme na to patrične hrdí, že i keď za 100-200 rokov my Slováci 

zmizneme z Európy a zo sveta, náš komunistický zázrak humanity, civilizácie, dodržiavania 

ľudských práv a všestranného rozvoja Slovenska po komunistickom Víťaznom februári 1948 

až do roku 1990, tu ostane v knihách, filmoch a v povestiach pre budúce ľudstvo. Záznamy 

budú dokazovať, akí sme boli schopní sa samostatne rozvíjať, kreatívni, civilizovaní, humánni 

v období od februára 1948 do 1990. Ako sme aj my Slováci položili základy novej 

progresívnej a humánnej civilizácii. 

 

A konferencia výrobcov „Menejcennej rasy“ na tom nič nezmení. 

 

Karol Ondriaš 

180218 
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Ako USA zasahovali do volieb vo svete. Nech žije Rusko! 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/17/ako-usa-zasahovali-do-volieb-vo-svete-nech-zije-rusko/ 
17. februára 2018 20:34, Prečítané 4 786x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera, ktorí omylom 

a zbytočne budú čítať tento blog. 

 

Vždy keď kapitalisti vyprodukujú nejaký mediálny zločin, zapnem si s nadšením naše médiá 

SRTV, TA3, Markíza…, aby som sa pobavil, ako budú o tom so svojou profesionálnou 

úchylnosťou kadiť. Bolo to aj dnes 16.-17.2.2018, keď v USA, americká Veľká porota 

vyniesla rozsudok nad 13 občanmi Ruska, ktorých obvinila zo zasahovania do volebného 

procesu v USA, Pobavilo ma, ako to naše médiá profesionálne okadili. Nemám čas to 

opakovať, ale predpokladám, že správa splnila svoj cieľ aj na Slovensku a podporila dosť 

morálnych uchylákov v nenávisti k Rusku. 

 

Čo naše totalitné médiá Vyvoleného hamburgera aj v tomto prípade, nesmú pod trestom smrti 

prezradiť občanom Slovenska? 

 

Nesmú prezradiť kruté fakty zasahovania USA do volieb v iných štátoch. 

 

Nižšie je uvedený zoznam štátov, kde USA, len po 2. Svetovej vojne, zasahovaním do volieb, 

zvrhli vládu cudzieho štátu (štát je označený hviezdičkou) alebo sa snažili ovplyvniť voľby. 

Zoznam, pre jednoduchosť v angličtine, je od „William Blum“, publikovaný na: 

http://www.informationclearinghouse.info/48634.htm 

 

China 1949 to early 1960s 

Albania 1949-53 

East Germany 1950s 

Iran 1953 * 

Guatemala 1954 * 

Costa Rica mid-1950s 

Syria 1956-7 

Egypt 1957 

Indonesia 1957-8 

British Guiana 1953-64 * 

Iraq 1963 * 

North Vietnam 1945-73 

Cambodia 1955-70 * 

Laos 1958 *, 1959 *, 1960 * 

Ecuador 1960-63 * 

Congo 1960 * 

France 1965 

Brazil 1962-64 * 

Dominican Republic 1963 * 

Cuba 1959 to present 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2018/02/17/ako-usa-zasahovali-do-volieb-vo-svete-nech-zije-rusko/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

324 
 

Bolivia 1964 * 

Indonesia 1965 * 

Ghana 1966 * 

Chile 1964-73 * 

Greece 1967 * 

Costa Rica 1970-71 

Bolivia 1971 * 

Australia 1973-75 * 

Angola 1975, 1980s 

Zaire 1975 

Portugal 1974-76 * 

Jamaica 1976-80 * 

Seychelles 1979-81 

Chad 1981-82 * 

Grenada 1983 * 

South Yemen 1982-84 

Suriname 1982-84 

Fiji 1987 * 

Libya 1980s 

Nicaragua 1981-90 * 

Panama 1989 * 

Bulgaria 1990 * 

Albania 1991 * 

Iraq 1991 

Afghanistan 1980s * 

Somalia 1993 

Yugoslavia 1999-2000 * 

Ecuador 2000 * 

Afghanistan 2001 * 

Venezuela 2002 * 

Iraq 2003 * 

Haiti 2004 * 

Somalia 2007 to present 

Honduras 2009 

Libya 2011 * 

Syria 2012 

Ukraine 2014 * 

 

Zo zoznamu vidieť, že USA v zasahovaní do cudzích volieb majú obrovský náskok pred 

Ruskom. 

 

Dúfam, že správa o zasahovaní Ruska do volieb v USA je pravdivá a Rusko sa bude snažiť 

vyrovnať skóre s USA. T.j. zabezpečí prevrat aspoň v 30 štátoch sveta: Napríklad v Anglicku, 

Nemecku, Dánsku, Taliansku, v Izraeli, Francúzsku v USA, na Slovensku…. 

Preto: Nech žije Rusko! 

 

Nakoniec vtip od W. Bluma: 

Prečo nikdy nebude prevrat vo Washingtone? 

Pretože, USA tam nemajú veľvyslanectvo. 
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Karol Ondrias 

180217 
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Anti-symbióza dôchodcov a pracujúcich s miliardármi. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/12/28/anti-symbioza-dochodcov-a-pracujucich-s-miliardarmi/ 
28. decembra 2017 20:59, Prečítané 2 843x, karolondrias, Nezaradené 

 

Podľa časopisu Bloomberg, v roku 2017 si 440 najbohatších miliardárov navýšilo majetok o 

1,05 bilión dolárov. Ich zisky boli 4-krát vyššie, ako v roku 2016. Pri kurze 0.84 eur za 1 

dolár je to 882 miliárd Eur. Miliardári si navýšili majetok hlavne obchodovaním na burze. 

 

Keď zoberieme 430 eur ako slovenský priemerný dôchodok, tak z ročného zisku 440 

najbohatších miliardárov by sa dalo vyplatiť 2 miliárd dôchodkov. Alebo ináč povedané, 

všetci slovenskí starobní dôchodcovia (1,06 milión) by museli odovzdávať dôchodok 157 

rokov, aby našporili sumu, ktorú si v roku 2017 navýšili 440 miliardári. 

 

Keď zoberieme 944 eur ako slovenskú hrubú priemernú nominálnu mzdu, tak z ročného zisku 

440 najbohatších miliardárov by sa dalo vyplatiť 934 miliónov platov. Alebo ináč povedané, 

všetci slovenskí zamestnanci (2,5 milión) by museli pracovať 31 rokov, aby našporili sumu, 

ktorú si v roku 2017 navýšili 440 miliardári. 

 

A čo tak porovnať zisky všetkých miliardárov (~2000). 

Takže, prečo nie sú peniaze na lepšie platy, dôchodky…? 

 

Alebo, ako ma presviedčajú médiá, vďaka miliardárom máme platy a dôchodky? 

 

Karol Ondriaš 

171228 
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Dokáže Vyvolený hamburger vyprovokovať Rusko do vojny? Má 

k tomu prispieť aj zákaz Rusku účasť na zimnej olympiáde v 

roku 2018? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/12/06/dokaze-vyvoleny-hamburger-vyprovokovat-rusko-do-

vojny-ma-k-tomu-prispiet-aj-zakaz-rusku-ucast-na-zimnej-olympiade-v-roku-2018/ 
6. decembra 2017 08:27, Prečítané 3 889x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera, ktorí omylom 

a zbytočne budú čítať tento blog. 

 

Vyvolený hamburger (VH, „anglo-sion“) si jasne uvedomuje, že v budúcnosti nebude môcť 

konkurovať koalícii Rusko+Čína+100 krajín (stačí aj BRICS) hospodársky, inteligenčne, 

ideovo a ani vojensky. VH nebude mať dostatok prírodných zdrojov, ľudí a ani profesionálne 

zanietených vojakov, aby stále zvyšoval počet >100 vojenských základní vo svete na 

terorizovanie každého skutočného alebo potencionálneho konkurenta. 

 

Len pripomínam, že v plánovanom hospodárstve komunistickej Číny sa hovorí, že do roku 

2035 vybuduje armádu svetovej triedy. Rovnako modernizuje armádu aj Rusko a ďalšie 

krajiny. 

 

V prípade vojny USA a ich spojencov proti Rusku je jasné, že Japonsko, Južná Kórea, India, 

mnohé ďalšie štáty Blízkeho a ďalekého východu, skoro všetky štáty Afriky, Latinskej a 

Južnej Ameriky by sa pridali na stranu bojujúcu proti USA-koalícii. Dokonca aj mnohé štáty 

NATO formálne deklarujúce spojenectvo Vyvolenému hamburgeru by v praktickom boji 

zaujali vlažný postoj, možno až na niektorých generálov. 

 

Vyvolený hamburger má len jedinú šancu ako v budúcnosti prežiť vo funkcii neobmedzeného 

svetového lídra. T.j. musí vyprovokoval Rusko do vojny a zvíťaziť v nej bez veľkých strát. 

Vyprovokovaním Ruska do vojny (t.j. aby Rusko skutočne alebo fingovane začalo vojnu) by 

USA-koalícia mediálne presvedčila mnohých na celom svete, že Rusko je nebezpečný 

agresor, jeho vedúci predstavitelia sú zločinci, že Rusko chce ovládať celý svet, odstrániť 

demokraciu, zaviesť tam totalitný režim a mnoho ďalších mentálnych nezmyslov. A potom 

všetci, ktorí sa teraz nechcú postaviť proti koalícii Rusko-Čína by zaváhali a je možné že 

mediálna kampaň USA-koalície by mohla byť aj úspešná. 

 

Preto opakujem, Vyvoleného hamburger využíva všetko možné, aby vyprovokoval Rusko do 

vojny. Lebo vojna je ich jediná a posledná šanca, ako prežiť geopolitický nástup spojenectva 

Rusko+Čína+100 krajín, ktorým vyčíňanie korporácie „anglo-sion“ posledných 100-200 

rokov už lezie na nervy. Vyvoleny hamburger by si vojnou vyriešil zadlženosť, vynuloval 

vojnové hriechy a hlavne zastavil by vývoj v konkurenčných krajinách. 

 

Preto permanentne skúšajú a využívajú všetky možnosti vyprovokovať Rusko do vojny. 

 

Boli a sú to rôzne ekonomické a politické sankcie, vyhostenie diplomatov z USA, zabavenie 

ruského majetku v USA, bránenie vysielania RT.com, ponižovanie ruského obyvateľstva v 

Estónsku, Litve na Ukrajine, v bývalých oblastiach Donecko-Lugansku, na Kryme, ničenia 
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pomníkov červenej armády v Poľsko a mnohé ďalšie ponižovanie občanov Ruska, jeho 

históriu, kultúru, politickú a ekonomickú orientáciu. Denne túto demagógiu prinášajú naše a 

zahraničné médiá. 

 

K tejto demagógii patrí aj včerajšie vyhlásenie: že 5.12.2017 Medzinárodný olympijský výbor 

zakázal Rusku účasť na zimnej olympiáde v roku 2018. 

Táto mediálna demagógia má tri zásadné problémy, o ktorých, zdá sa, Vyvolený hamburger 

ešte nevie: 

 

1. Rusko nie je mentálne a morálne zaostalá krajina; 

2. Nie všetci obyvatelia sveta patria medzi vytunelovaných; 

3. Domáce zvieratká Vyvoleného hamburgera vojnu proti Rusko-Číne neutiahnu. 

 

A ešte aby som nezabudol, kolektívna pamäť hrdých Rusov o ponižovaní je dlhodová. To je 

niečo, čo Vyvolený hamburger nepozná. 

 

Karol Ondriaš 

171206 
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Môj psychiater ma utvrdil, že nie sme menejcenná rasa; – 

skromný príspevok k oslavám 17. novembra. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/11/10/moj-psychiater-ma-utvrdil-ze-nie-sme-menejcenna-rasa-

skromny-prispevok-k-oslavam-17-novembra/ 
10. novembra 2017 07:49, Prečítané 3 345x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera. Taktiež musím 

s radosťou oznámiť, že odvtedy ako som zdegeneroval, je mi sveta žiť. Je to tak dobrý pocit, 

že mi ho už roky závidí aj môj psychiater. 

  

Práve som sa od neho vrátil a vďaka bohu, opäť ma vyliečil. Teraz už viem, že Slováci nie sú 

menejcenná rasa, o čom som mal podozrenie ešte včera. 

Ako mi poradil, mám si to všetko zapísať a päť krát denne sa pokloniť smerom k televízoru, 

(ktorý má byť na západnej strane izby) a všetko zopakovať. Lebo len tak opäť neupadnem do 

sváru komunistických bludov. 

 

Takže opakujem: 

Štrnganie na námestiach 17. novembra 1989 nebol prejav menejcennej rasy, ale jej múdrosť 

a uvedomelosť konečne žiť v slobode a demokracii, ako ostatné vyspelé krajiny. 

 

Ovácie ľuďom, ktorí ničili naše poľnohospodárstvo nebol prejav menejcennej rasy, ale jej 

múdrosť a uvedomelosť mať konečne potravinovú sebestačnosť, banány a zdravé potraviny. 

 

Ovácie ľuďom, ktorí ničili náš priemysel nebol prejav menejcennej rasy, ale jej múdrosť 

a uvedomelosť mať konečne moderný priemysel. 

 

To, že Slováci stáli ako mulice, keď im brali banky, poisťovne, pôdu, ničili školstvo, vedu, 

techniku a kultúru nebol prejav menejcennej rasy, ale jej múdrosť a uvedomelosť nahradiť 

všetko zastarané a nefunkčné modernou slobodnou demokratickou spoločnosťou. 

 

To, že Slováci volili až dva-krát SDKÚ nebol prejav menejcennej rasy, ale jej múdrosť 

a uvedomelosť zbaviť sa zbytočného majetku a rozhodovania, ktorý bránil nášmu slobodnému 

rozvoju, a konečne vystaviť aj nás slobodných občanov ako tovar do výkladu obchodu 

voľného trhu. 

 

To, že Slováci volili úžerníka, narkomana, pedofila a psychopata do vysokých štátnych 

funkcií nebol prejav menejcennej rasy, ale jej múdrosť a uvedomelosť zabezpečiť, že 

v slobode a demokracii, každý má rovnakú šancu demokraticky vládnuť. 

  

No, a tuná, ako sa tak modlím k televízoru, som si z hrôzou uvedomil, že Slováci si ešte 

nezvolili do vedúcich štátnych funkcií sexuálneho násilníka, ako je to bežné vo vyspelých 

demokratických krajinách USA alebo EÚ. Slováci musia s tým niečo robiť, lebo sa bojím, že 

keď v najbližšom období nezvolia 2-3 sexuálnych násilníkov do vysokých vládnych funkcií, 

tak nás celý vyspelý slobodný a demokratický svet bude pokladať za menejcennú rasu. 
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A tomu treba zabrániť. Ja ako občan môžem mať pocit menejcennej rasy, ale ako národ 

nesmieme mať ten pocit. 

  

No a teraz začínam mať pochybnosti, či je ozaj nevyhnutne potrebné mať sexuálnych 

násilníkov vo vláde a v parlamente. Preto ihneď ako dostanem dôchodok, skočím za 

psychiatrom, aby ma z toho vyliečil a bude mi opäť sveta žiť. 

Škoda, že každý Slovák nemá tak dobrého psychiatra ako ja, to by nám bolo sveta žiť. 

  

Karol Ondriaš 

171110 
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Milada Horáková a 10 000 bezdomovcov. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/11/01/milada-horakova-a-10-000-bezdomovcov/ 
1. novembra 2017 03:32, Prečítané 6 206x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera, ktorí 

omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

 

Dnes som zachytil správu, že v Česku, na Slovensku a asi aj vo svete budú premietať nový 

film o Milade Horákovej, t. j. o zločinoch komunistov a komunizmu. Predpokladám, že za 

posledných 28 rokov bolo len v Česko-Slovenských televíziách 100-1000 rôznych relácií o 

Milade Horákovej, ktorú komunisti odsúdili a popravili. 

 

Kto chcete vedieť viac o Milade Horákovej, môžete sa dať prekvapiť na: 

https://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=400662 

https://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=401036 

Aby film splnil účel, divák musí byť médiami vychovaný morálny uchylák. Napríklad, 

nesmie rozoznať že smrť 10 000 ľudí je viac, ako smrť jednej osoby. Musí ohodnotiť jedného 

človeka, napríklad Miladu Horákovú, za ľudskú bytosť zo všetkými právami, akej ľudskej 

bytosti patria. Naproti tomu smrť >10 000 bezdomovcov a ďalších psychických asociálov po 

roku 1989 v Česko-Slovensku, musí pokladať za bezvýznamnú a spravodlivú, pretože každý 

bezdomovec alebo asociál je aj tak dobytok, ktorý si za to môže sám, a je vlastne dobre, že 

niekde skapal na smetisku, alebo sa upil alebo nadrogoval k smrti. 

 

Podobných morálnych rasistov sme tu mali už mnohokrát v minulosti. Napríklad, boli to lovci 

čiernych otrokov v Afrike alebo hitlerove SS-komandá vo Východnej Európe alebo súčasní 

členovia ISIS. 

 

Cítim tu však jeden rozdiel. Lovci otrokov v Afrike, SS-komandá alebo ISIS sa nikdy 

neoháňali demokraciou, ľudskými právami alebo bojom za krajší život otrokov alebo 

zajatcov. Často nemali vysokoškolské vzdelanie a desiatky kurzov humanity, demokracie a 

dodržiavania ľudských práv, ako majú súčasní protagonisti kapitalistického rasizmu. 

 

To, že Vaše kapitalistické médiá (TA3, Markíz, RTVS….) vychovali veľa takýchto 

morálnych uchylákov dokladuje aj fakt, že v médiách sa stále objavujú nové a nové programy 

podobného typu, kde hodnota jedného elitného človeka, ktorému ublížili komunisti je v 

médiách mnohokrát opakovaná, ale osud desiatky-tisíc, ktorých zabil alebo psychicky zničil 

kapitalizmus sa nespomenie, lebo sa jedná len o ľudský odpad. 

 

Myslím si, že sú dva hlavné dôvody, prečo Vaše médiá nevysielajú životné príbehy v 13. 

Komnatách alebo v celovečerných filmov o každom mŕtvom bezdomovcovi alebo psychicky 

narušenom asociálovi a nepoukazujú, že je to zločin kapitalizmu a zákonov, ktoré prijali 

kapitalistické strany a vlády po roku 1989. 

 

Prvý dôvod je mentálno-degeneračný, pretože rasistický pohľad a morálna úchylnosť je v 

totalitnom systéme Vyvoleného hamburgera po prevrate 1989 povinná. 
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Druhý dôvod je ekonomický. Je jednoduché natočiť film o Milade Horákovej, ten istý príbeh, 

opakovane raz za 2-3 roky. Ale je veľmi ekonomicky náročné, natočiť každý zločin 

kapitalizmu, t.j. život a smrť bezdomovca alebo psychicky narušeného asociála v bývalom 

Československu po roku 1989. Odhadujem, že by naši humanisti museli natočiť originálny 

dokument alebo celovečerný film každý deň alebo každý druhý deň. Vždy by to bol iný 

vzrušujúci a krutý príbeh zločinov kapitalizmu v bývalom Česko-Slovensku. Bohužiaľ, na 

natočenie takého množstva tragických príbehov nemá kapacity ani Hollywood. 

 

Pretože po komunistickom zázraku humanity a civilizácie, po roku 1989 ste morálne upadli, 

ja ako militantný komunista a militantný ateista raz za čas si pozriem v TV stupeň Vášho 

úpadku. Zisťujem, že sa stále skvalitňuje a profesionalizuje. To znamená, že zákony 

kapitalizmu na spoločnosť fungujú podľa predpokladu. 

 

Teším sa čím ma prekvapíte opäť, keď si zapnem televízor so zvukom. 

 

Karol Ondriaš, 

171101 
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Na čo nesmú Boľševici zabudnúť pri II. Boľševickej revolúcii. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/19/na-co-nesmu-bolsevici-zabudnut-pri-ii-bolsevickej-

revolucii/ 
19. októbra 2017 07:29, Prečítané 4 367x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera,  

ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

  

Taktiež musím s radosťou oznámiť, že odvtedy ako som zdegeneroval, je mi sveta žiť. 

Môžem písať viac o vážnych potrebných témach a vždy ma poteší, keď Domáce zvieratká 

Vyvoleného hamburgera v diskusiách to budú prezentovať ako niečo degenerované a dokonca 

protizákonné. 

  

V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie I. Boľševickej revolúcie v Rusku v roku 1917, 

ktorá spolu s francúzskou revolúciou z roku 1789 predstavujú dve najvýznamnejšie 

prelomové obdobia našich novodobých dejín. 

Zo súčasných parametrov rozkastovania ľudí, moci, práva, majetku, praktík koalície 

zločincov a celkového degeneračného stupňa kapitalistickej civilizácie si každý, kto nemá 

morálne a mentálne poškodený mozog kapitalizmom,  uvedomuje nevyhnutnosť II. 

Boľševickej revolúcie vo svete. Táto revolúcia má zabrániť vyhynutiu ľudskej civilizácia 

vplyvom svetových jadrových vojen za účelom maximalizácie ziskov a moci členov 

Vyvoleného hamburgera. 

  

Dnešná svetová spoločnosť kapitalistického kanibalizmu sa delí na štyri kasty: 
I. Vyvolený hamburger (skratka VH) 

II. Domáce zvieratká VH 

III. Demokratickí motroci VH 

IV. Ľudský odpad VH 

  

I. Kasta, Vyvolený hamburger (VH), ako každý hamburger, aj tento sa skladá z fašírky 

tvorenej hlavne z dedičných členov čistých rás, nadradených rás, vyvolených rás, legálnych 

kriminálnikov, degenerovaných alfa-samcov a masových globálnych zabijakov. Tvrdé jadro 

VH tvorí koalícia zločincov, ktorá len posledných 70 mierových rokov bombardovala viac 

ako 13 štátov a spôsobila smrť viac ako 10 miliónov ľudí. V súčasnosti členovia VH majú 

majetok, moc, práva a sú nedotknuteľní rovnako, ako napríklad faraóni v starom Egypte. VH 

má na ostatné kasty rasistický pohľad. Člena VH poznáte podľa toho, že sa s ním nikdy 

nestretnete, väčšinou neviete, ani kto k nim patrí, a už vôbec neviete, čo vlastne majú teraz za 

lubom. 

  

II. Kasta, Domáce zvieratká VH sú mnohí politici a pracovníci v médiách, ktorí plnia 

funkciu hovorcov VH, o ktorom nič nevedia, a tí ktorí niečo tušia, to vedia profesionálne 

zakryť. Po kapitalistickom prevrate v roku 1989, mnohí politici a Domáce zvieratká VH 

vystupujú v televízii už aj u nás, a vychovávajú nás na svoj obraz v základnom mentálnom 

rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať, súložiť, t.j. aby všetky kasty podľa potreby spolunažívali 

v dobrote alebo sa navzájom nenávideli. Napríklad v súčasnosti, každý politik a domáce 

zvieratko v Slovenských, Českých, a ďalších svetových médiách musí vždy vyjadriť nenávisť 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/19/na-co-nesmu-bolsevici-zabudnut-pri-ii-bolsevickej-revolucii/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/19/na-co-nesmu-bolsevici-zabudnut-pri-ii-bolsevickej-revolucii/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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k Rusku, k socializmu, ku komunistom, k Putinovi, ku Kimovi, k Iránu, ku Severnej Kórei…. 

Denno-denne vysielajú „historické dokumenty“ v duchu agendy VH. 

Praktický, Domáce zvieratká VH nás majú dostať do mentálneho stavu, kde budeme morálne 

súhlasiť s mocou, zločinmi a terorizmom VH vo svete. Ako povedal Julian Assange: 

posledných 20 rokov médiá sú v pozadí vyvolávania všetkých vojen a lokálnych konfliktov. 

Bežní občania majú radi Domáce zvieratká VH, lebo nás často zabávajú v rôznych 

televíznych šóvach a stále nám mediálne pomáhajú, napríklad tým, že nám radia, ako máme 

dodržiavať pitný režim, dávať si pozor na zlodejov, alebo na silný vietor. 

Ako každé, domáce zvieratká, tak aj Domáce zvieratká VH sa boja, aby si VH nenašiel dôvod 

a neodložil ich do útulku, alebo nedajbože utratil. 

  

III. Kasta, Demokratickí motroci VH sú bežní ľudia, ktorí vedia, že celý život budú 

pracovať, aby uživili seba aj s rodinou a tým produkujú pre VH až toľko, že VH to už nestačí 

utrácať.  Často sa budú báť, že nezaplatia načas účty alebo hypotéku. Väčšinou nemajú časť 

sa zoberať VH a ani Domácimi zvieratkami VH. Niektorí dúfajú, že aj oni raz budú patriť 

medzi členov VH, ale väčšina má strach, aby nespadla do IV. Kasty Ľudského odpadu. 

  

IV. Kasta, Ľudský odpad VH, je zhruba niekoľko stoviek miliónov obyvateľov planéty, 

ktorí nemajú šancu žiť ľudský a už tobôž nie dôstojný život. Odhaduje sa, že v súčasnosti VH 

zabezpečuje fungovanie 10-35 miliónov otrokov klasického typu. O ľudskom odpade sa veľa 

nediskutuje, lebo ako každý odpad v koši aj tento VH a Domácim zvieratkách VH smrdí. 

  

Cieľom II. Boľševickej revolúcie bude odstrániť vedúcu úlohu Vyvoleného hamburgera 

v spoločnosti na celej planéte, rozbiť uvedený systém dedičných kást na planéte 

a zabezpečiť dodržiavanie Všeobecnej Deklarácie ľudských práv, ktorú vyhlásilo Valné 

zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III) pre všetkých bez výnimky. 
  

Inými slovami to znamená: Odstrániť kapitalizmus a nastoliť socializmus na celej 

planéte. Pretože VH zakázal poznať Všeobecnú Deklaráciu ľudských práv, na konci blogu 

spomeniem aspoň niektoré časti, na dodržiavanie ktorých sa Boľševici sústredia. 

  

Pre splnenie cieľa II. Boľševickej revolúcie bude nevyhnutne potrebné najskôr 

odstrániť I. Kastu – Vyvolený hamburger. Bolševici majú na výber dva prístupy, pričom 

oba zabezpečia rovnaké splnenie ciela. 

1. Pomalý – nepravdepodobný demokratický prístup bude mať viacero krokov. Po 

mnohých lokálnych vojnách vedených medzi členmi VH z ješitnosti, za ovládanie surovín, 

priestoru a moci, si mnoho ľudí, vojakov a členov represívnych zložiek uvedomí, že od 

ďalších katastrof ich zachráni len systémový program, ktorí majú Boľševici. Vďaka tomu, 

Boľševici dosiahnu v svetových parlamentoch väčšinu, demokraticky rozhodnú o 

vydaní Dekrétu mierového spolunažívania obyvateľov Zeme. 

  

V rámci tohto dekrétu sa vytýči postupnosť krokov: 
A – Zrušia sa všetky peniaze a všetok fiktívny majetok, a zavedie sa nová mena na celej 

planéte. Žiadny finančný sektor nebude v súkromných rukách. 

B – Každý obyvateľ planéty bude musieť dokladovať všetok hnuteľný a nehnuteľný majetok. 

C – Všetok majetok bez vlastníka sa znárodní do spoločného vlastníctva občanov Zeme. 

D – Zručí sa nezamestnanosť, bezdomovstvo, reklamy, súkromné banky, súkromné 

poisťovne  a výchova náboženstva až do 21. roku života občana Zeme, atď… Zavedie sa 

právo na prácu a zabezpečia sa ďalšie práva občanov uvedené vo Všeobecnej Deklarácie 
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ľudských práv z roku 1948. Nepracovať môže každý, kto uvedie akumulované zdroje, ktoré 

bude čerpať počas nepracovania. 

E – V školách na všetkých stupňoch bude predmet „Mierové spolunažívanie obyvateľov 

Zeme“. Obsah predmetu bude napríklad: – mentálne vlastnosti členov VH, morálne 

uchyláctvo ako podstata zločinov kapitalizmu, fungovanie mozgu a výroba morálnych 

uchylákov, príspevok alfa-samcov na akumulácii ziskov, atď… 

E – Okrem zabezpečenia Deklarácie ľudských práv pre každého, zavedú sa rovnaké sociálne 

práva, rovnaká minimálna mzda, rovnaký minimálny dôchodok a odchod do dôchodku pre 

všetkých obyvateľov planéty. 

F – Maximálna výška súhrnného majetku na osobu bude určená ako 10000 násobok 

minimálnej mzdy a 20000 násobku minimálneho dôchodku. Každý vyšší majetok bude 

znárodnený. 

G – Všetka pôda, vodné zdroje, nerastné suroviny, strategické podniky, finančné inštitúcie, 

atď… sa znárodnia za náhradu neprevyšujúcu výšku súhrnného majetku na osobu. 

H – Zrušia sa všetky dlhy, ktoré budú vyššie ako 1000 násobok minimálnej mzdy na osobu. 

I – Zrušia sa demokratické voľby kapitalistického typu, kde sa v súčasnosti volia len 

hovorcovia VH. Vedenie spoločnosti obyvateľov Zeme budú riadiť odborníci, ktorí sa budú 

vedecky vyberať a kontrolovať na základe odbornosti (základ môže byť súčasný výber 

odborníkov do vedenia spoločnosti v komunistickej Číne). 

  
2. Rýchly – pravdepodobnejší prístup bude mať len dva hlavné kroky: 

A – Na konci čiastočne obmedzenej III. Svetovej vojny, keď VH stratí armádu, políciu 

a Domáce zvieratká VH, Boľševici sa uchopia moci, pravdepodobne bez jediného výstrelu. 

B – Vydajú Dekrét mierového spolunažívania obyvateľov Zeme, kde budú tie isté body, 

ako je uvedené v predchádzajúcom odseku. 

  

Bohužiaľ, v súčasnosti, my komunisti ešte nevieme určiť dátum výstrelu z Auróry, ako 

začiatok  II. Boľševickej revolúcie. Ani nevieme určiť, koľko ďalších obetí musí 

vyprodukovať kapitalistický kanibalizmus VH v malých a celosvetových vojnách za 

akumuláciu ziskov a moci, aby sa väčšina občanov Zeme pridala k II. Boľševickej revolúcii. 

Veríme, že to bude skôr, ako kapitalizmus dospeje k celosvetovej totálnej jadrovej vojne, lebo 

potom by sa už k Boľševikom nemal kto pridať. 

  

http://www.ondrias.sk/components/com_booklibrary/ebooks/Ondrias_My_Motroci.pdf 

Neobmedzené vlastníctvo majetku je rovnako vžité v súčasnom svete, ako bolo v minulosti 

otroctvo. Po tisícročia  sa otroctvo pokladalo za neoddeliteľnú súčasť fungovania sveta. V 19. 

storočí otroctvo bolo pokladané pokrokovými silami za veľký hriech, nenásytnosť, korupciu 

a nemorálnosť, a za hlavnú brzdu vývoja spoločnosti. 

Podobne Boľševici považujú súkromné vlastníctvo neobmedzeného množstva majetku za 

veľký hriech, nenásytnosť, korupciu a nemorálnosť za hlavnú brzdu vývoja spoločnosti.  

Podobne ako zrušením otroctva v minulosti, II. Boľševičkou revolúciou ľudstvo zruší 

kapitalizmus a tak vo svojom vývine urobí ďalší pozitívny krok vpred. 

  

Dodatky: 
  

Výdobytky I. Boľševickej revolúcie v Rusku z roku 1917. Tieto výdobytky zaviedli 

precedensy, ktoré mnohé krajiny nasledovali a mnohé ich dodržiavajú doteraz. 

V Sovietskom zväze, Boľševici, ako prví v histórii planéty v roku 1920 zaviedli bezplatné 

štátne zdravotníctvo pre všetkých občanov. Ďalšie krajiny boli inšpirované Boľševikmi, 

http://www.ondrias.sk/components/com_booklibrary/ebooks/Ondrias_My_Motroci.pdf
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napríklad v Anglicku bezplatné zdravotníctvo zaviedli až v roku 1948 a v USA to nemajú 

doteraz. 

Boľševici zaviedli povinné bezplatné vzdelanie pre všetky deti a aj univerzitné vzdelanie bolo 

za darmo. Týmto boli prvý na svete a mnohé pokrokové krajiny ich nasledovali. Pripomínam, 

že v roku 1900 v Rusku bolo gramotných len 30% populácie a v roku 1950 skoro 100% (pre 

porovnanie vo Veľkej Británii v roku 1950 bolo 90% gramotných). Tieto precedensy I. 

Boľševickej revolúcie nasledovali socialistické krajiny Východnej Európy. 

Boľševici po I. Boľševickej revolúcii zaviedli emancipáciu žien. V Roku 1917 zaviedli 8. 

Marec, ako štátny sviatok Medzinárodného dňa žien. Tento sviatok zaviedlo OSN až v roku 

1975. Zaviedli sociálny systém, ktoré inšpirovali mnohé ďalšie krajiny. 

Zaviedli industrializáciu spoločnosti, ktorá zabezpečila, že koalícia zločincov vedená 

Hitlerom v roku 1941 do Ruska nedokázala vyzabíjať menejcennú Východoeurópsku rasu. 

Dekréty o mieri, o pôde a znárodnenie sa stali precedensom, ktorý pomáhal pri odstraňovaní 

kolonializmu vo svete. Atď… 

  

  

Pár príkladov, čo hovorí (v súčasnosti tajná?) Všeobecnej Deklarácie ľudských práv, ktorú 

vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN dňa 10.12.1948 ako rezolúciu 217 A (III). 

  

Článok 1. 

„Všetci ľudia sa rodia slobodní a sebe rovní, čo sa týka ich dôstojnosti a práv. Sú obdarení 

rozumom a majú k sebe pristupovať v bratskom duchu.“ 

Článok 2. 

„Každý má všetky práva a všetky slobody, vyhlásené v tejto Deklarácii, bez hocijakého 

rozlišovania najmä podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva, politického alebo iného 

zmýšľania, národnostného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.“ 

Článok 3 

„Každý má právo na život, slobodu a osobnú bezpečnosť.“ 

Článok 4 

„Nikto sa nesmie držať v otroctve alebo v nevoľníctve: všetky formy otroctva a obchodu s 

otrokmi sú zakázané.“ 

  

Karol Ondriaš 

171019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

337 
 

 

100. výročie odkazu VOSR a poďakovanie Vašim slovenským a 

svetovým médiám pri budovaní svetového socializmu-komunizmu. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/01/100-vyrocie-odkazu-vosr-a-podakovanie-vasim-

slovenskym-a-svetovym-mediam-pri-budovani-svetoveho-socializmu-komunizmu/ 
1. októbra 2017 03:42, Prečítané 4 288x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom v mene svetového socialistického-komunistického hnutia by som chcel poďakovať 

masmédiám TA3, Markíze, Jojke, RTVS…, Denníku-N, Sme, Plus 7 dní…, Slovenskej 

spoločnosti pre zahraničnú politiku, Ústavu pamäti národa a ďalším antikomunisticky 

zameraným médiám za profesionálne vedenú kampaň, ktorej výsledkom má byť nastolenie 

socializmu-komunizmu vo svete a tým zničenie Vyvoleného hamburgera bez jediného 

výstrelu. 

Cieľom Vašej kampane je zabezpečiť, aby sa socialistické prvky VOSR nedostali do agendy 

v kapitalistických štátoch, t.j. aby kapitalizmus ďalej úspešne upadal a degeneroval. Aby 

v záujme maximalizácie zisku sa medzi sebou kapitalistické štáty aj ďalej ničili a vybíjali. 

Vašou kampaňou sa snažte aj naďalej maximálne zabezpečiť, aby domáce zvieratká 

Vyvoleného hamburgera radostne prezentovali svoju budúcnosť len v mentálnom rozsahu: 

jesť, piť, kakať, cikať súložiť. 

  

Verím a pevne dúfam, že v rámci antikomunistickej kampane Vaše médiá využijú 100. 

výročie VOSR (Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie v roku 1917) a budú vo veľkom 

štýle okydávať socializmus a komunistov a ďalej kadiť o zločinoch komunizmu. Nech im 

v okydávaní VOSR, Boh a Vyvolený hamburger pomáhajú! 

  

Tento blog píšem preto, aby som Vašim médiám (TA3, RTVS,…) aj ja opäť pripomenul, čo 

nesmú prezradiť o odkaze VOSR. Čo sa nesmú dozvedieť radostné domáce zvieratká, 

demokratickí motroci a ľudský odpad Vyvoleného hamburgera: 

  

Ako to bolo v Rusku pred VOSR: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47 (z knihy Vytunelovaní). 

Kolonizátorom len v Rusku, v roku 1914, patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% 

metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% 

cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v 

roku 1913 len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej ako v Anglicku v 

polovici 18 storočia. V roku 1913 očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 

rokov. Pre porovnanie, v Holandsku 60 rokov, USA 50 rokov, Rakúsku 57 rokov, vo Švédsku 

55 rokov alebo v Číne 30 rokov. Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 

detí na 1000 narodených. Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku bola v roku 1913 len  

4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského 

impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh 

Ruského impéria bol 80 000 000 000 zlatých rubľov, t.j. 2/3 všetkého majetku Ruska 

(boľševici 28.1.1918 zrušili ruský národný zahraničný dlh). A takto to mohlo ostať až doteraz, 

keby nie VOSR. Boľševici dokonca dosiahli, že v 80-tych rokoch 20. storočia ruská 

(sovietska) produkcia k USA bola už v pomere 1:3,  a nie 1:12 ako v roku 1921. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672. Journal of Economic 

Issues,  Dec 1998  by Murphy, Austin, A note on economic growth in Eastern Europe. 

Potom prišla VOSR – Marxizmus-Leninizmus, a všetko sa neuveriteľné pozitívne zmenilo. 

Nebudem to rozpisovať, lebo každý vzdelaný a múdry to vie, a Vašim antikomunistom 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/01/100-vyrocie-odkazu-vosr-a-podakovanie-vasim-slovenskym-a-svetovym-mediam-pri-budovani-svetoveho-socializmu-komunizmu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/10/01/100-vyrocie-odkazu-vosr-a-podakovanie-vasim-slovenskym-a-svetovym-mediam-pri-budovani-svetoveho-socializmu-komunizmu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Murphy%2C+Austin
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nebudem dávať rozumy, lebo mám záujem, aby podržali kapitalizmus ešte aspoň 20-50 rokov, 

až pokiaľ komunistická Čína nebude mať HDP 3x vyšší, ako USA. 

  

Vyvolený hamburger sa tak naplašil šírenia myšlienok a revolúcie VOSR do celého sveta, že 

ihneď začal Tretie križiacke ťaženie na Východ v rokoch 1918-1922 zničiť VOSR, ktoré 

organizoval minister vojny Anglicka Winston Churchill (čím sa aj on zaradil medzi dlhý 

zoznam kandidátov, ktorí mali byť súdení z vojnových zločinov pred medzinárodným súdom 

v Norimbergu). Keď toto ťaženie zlyhalo, Vyvolený hamburger zorganizoval Štvrté 

mimoriadne ničivé križiacke ťaženie na Východ v rokoch 1941-45, ktoré viedol Adolf Hitler, 

ale opäť nespel, a VOSR opäť vstala z popola. Úspešné bolo až Piate križiacke ťaženie na 

Východ v rokoch 1945-1990, ktoré po roku 1990 zničilo mnohé výdobytky a myšlienky 

VOSR vo Východnej Európe a vo svete, kde kvalita života občanov po roku 1990, napríklad 

v Rusku, klesla v porovnaní so svetom z 33. miesta na 66. miesto, a stálo to životy okolo 10 

miliónov ľudí. 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/10/dakujem-diskutujucemu-pravdazvitazi-za-

upozornenie-ze-zo-sveta-zmizla-publikacia-transition-1999/ 

Po roku 1990 hospodárstvo v Rusku bolo zničené podobne, ako to dokázala Hitlerova 

koalícia. Nebudem to rozoberať, údaje sú napríklad v knihe Giovanni Andrea Cornia a 

Vladimíra Popova 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=15 

Z analýzy fungovania súčasnej Ruskej federácie je ale potrebné povedať, že tam ostalo stále 

veľa prvkov z VOSR (ktoré, to samozrejme antikomunistom neprezradím). 

  

Ale Vyvolený hamburger podcenil šírenie myšlienok VOSR-Marxizmu v komunistickej Číne, 

pretože neveril, že občianskou vojnou zničená Čína na pokraji hladomoru, kde sa v roku 1949 

dožívali priemerne len 30-35 rokov, môže sa nejako dostať z chudoby a úspešne rozvíjať 

vzdelanie, priemysel, vedu, techniku, kultúru…, Neverili, že čínski komunisti za 70 rokov 

úspešnej aplikácie odkazu VOSR dokážu z ubiedenej Číny vytvoriť svetovú veľmoc 

konkurujúcu USA a celému svetu. 

  

Takže, čo nesmiete ukázať a objasniť súčasným bojovníkom proti odkazu VOSR – socializmu 

– komunistom. 

  

Pre zánik kapitalizmu bez jediného výstrelu a odstránenie Vyvoleného hamburgera od moci je 

absolútne nevyhnutné napríklad: 

Nediskutovať a neukázať výročné indexy výrobnej produkcie v percentách po VOSR 

v Sovietskom zväze, ako je napríklad na obrázku: 

 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/10/dakujem-diskutujucemu-pravdazvitazi-za-upozornenie-ze-zo-sveta-zmizla-publikacia-transition-1999/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/10/dakujem-diskutujucemu-pravdazvitazi-za-upozornenie-ze-zo-sveta-zmizla-publikacia-transition-1999/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=15
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Výrobná produkcia krajín vo svete od roku 1920 do roku 1938 (League of Nations, World 

Economic Survey, Geneva, 1945, z knihy: Paul Kennedy: The Rise and Fall of the Great 

Powers,  Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000.  Random House, New 

York, 1987. 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=11&catid=47 

  

Pre porazenie kapitalizmu bez jediného výstrelu je absolútne nevyhnutné napríklad: 

Nediskutovať a neukázať príjem na obyvateľa v parite kúpnej sily v komunistickej Číne, kde 

pokračuje odkaz VOSR – s čínskymi charakteristikami s Ruskom, kde sa čiastočne vzdialil 

odkazu VOSR. 

  

 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=11&catid=47


 
 

340 
 

 

 
Pre zánik kapitalizmu bez jediného výstrelu je absolútne nevyhnutné napríklad: 

Nediskutovať a neukázať zníženie chudoby v komunistickej Číne, ako je ukázané na obrázku 

nižšie. Nesmiete nič citovať zo zasadania Komunistickej strany Číny, kde sa vytýčila súčasná 

úloha v 13. päťročnici – odstrániť za 5 rokov úplne chudobu v komunistickej Číne 

(posledných 55 miliónov chudobných). 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

  

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47


 
 

341 
 

 

Pre porazenie kapitalizmu bez jediného výstrelu je absolútne nevyhnutné, napríklad: 

V žiadnom prípade nesmiete prezradiť volebný systém v komunistickej Číne. Stále 

zabezpečujte, aby v kapitalistických krajinách prebiehali slobodné demokratické voľby 

kapitalistického typu, kde voliči sú väčšinou laici ovplyvnení médiami, a tak volia často 

kriminálnikov, niekedy aj pedofilov, narkomanov alebo 

psychopatov. https://news.cgtn.com/news/34676a4d35557a6333566d54/share_p.html 

  

V žiadnom prípade nesmiete prezradiť výber odborníkov do štátnych funkcií v komunistickej 

Číne. https://news.cgtn.com/news/7845544d35557a6333566d54/share_p.html 

Lebo len takýto výber odborníkov zabezpečil komunistický zázrak Číny v politike, 

ekonomike, vede…. Vy pokračujte aj naďalej nomináciou tých, ktorí Vám v súčasnosti 

z rôznych dôvodov najlepšie vyhovujú, kde odbornosť je len priťažujúca okolnosť. Viem, že 

sa staráte, aby Vami vybraní zodpovední funkcionári vedeli aspoň čítať a písať, a keď nie, 

musia to vedieť aspoň ich hovorcovia (čo je hlavný dôvod prečo po prevrate 1989 bolo 

potrebné zaviesť funkciu „hovorca“). 

  

V žiadnom prípade nesmiete prezradiť vzdelávacie reformy v komunistickej 

Číne. https://news.cgtn.com/news/7855544f34557a6333566d54/share_p.html 

  

Aj naďalej by ma veľmi potešilo, keby Vaše média pri kadení vyrobili ešte viac 

antikomunistov, ktorí by stále verili a tvrdili: 

– v Číne je tvrdý kapitalizmus. 

– Čína začala prosperovať až potom, keď prešla na kapitalizmus. 

– v Číne je veľa miliardárov, a to znamená, že je kapitalistická krajina. 

– aby ste stále vyznávali, voľný trh, slobodné voľby, demokraciu, nedotknuteľné súkromné 

vlastníctvo, atď… Ja verím, že Vaše médiá a antikomunisti majú ešte veľa podobných fráz 

v zálohe.   

  

Pre zánik kapitalizmu bez jediného výstrelu v žiadnom prípade nesmiete prezradiť súčasný 

vzdelanostný, vedecký a technologický rozvoj komunistickej Číny, ktorá už začína 

predstihovať USA a Západnú Európu, a ak to Číne ešte 20-50 rokov vydrží, tak bude 

technologicky nedostihnuteľná a my sa staneme technologicky rozvojovými krajinami: 

  

Neprezraďte, že ako odkaz VOSR, Komunistická Čína má: 

– posledných 30 rokov rast HDP 6-10% ročne, čo je 2 až 3-krát vyšší ako najmocnejšie 

kapitalistické krajiny. 

-že z absolútnej biedy v roku 1949 sa dostala za 70 rokov na svetovú veľmoc. 

– že má taikonautov vo vesmíre na čínskej vesmírnej stanici; 

– že získava údaje GPS pomocou pulzarov; 

– vyvinula kvantový radar; 

– má 2x rýchlejšie počítače zhotovené z vlastných mikroprocesorov, ako USA; 

– má najrýchlejší-rýchlik, ktorý na trase „Beijing-Shanghai“ ide rýchlosťou 350 km/hod. 

Vzdialenosť 1380 km prejde za 4 hodiny a 28 min. Väčšina rýchlikov ide 300 km/h.   

– má komunikačnú ‚hack-proof‘ kvantovú technológiu „entangled“ fotónových párov, kde 

úspešne preniesla signál z vesmíru na zem zo vzdialenosti 1200 km. 

– v Pekingu testujú trasu metra, kde bude premávať (alebo už premáva) Maglev-vlak bez 

kolies na magnetickej poduške (v Šanghaji z letiska už premáva niekoľko rokov, ale 

technológia je nemecká). 

  

https://news.cgtn.com/news/34676a4d35557a6333566d54/share_p.html
https://news.cgtn.com/news/7845544d35557a6333566d54/share_p.html
https://news.cgtn.com/news/7855544f34557a6333566d54/share_p.html
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Komunistická Čína vlastní viac ako 1000 miliárd dolárov dlhu USA, za ktoré si kúpi to, čo 

potrebuje. A ak tento trend bude pokračovať, tak za 20-50 rokov si kúpi všetko, čo ju 

napadne. Kúpi aj Vaše médiá a zabezpečí, aby aj naďalej okydávali VOSR, socializmus 

a komunistov, lebo čínski komunisti dobre vedia, že takto porazia kapitalizmus bez jediného 

výstrelu a potom ho skúpia za cenu šrotu. 

  

Ale, ako som už zdôraznil, to bude platiť za jednej podmienky:    

Vaše a svetové kapitalistické médiá cez tunelovanie mozgov musia zabezpečiť, aby sa 

socialistické prvky odkazu VOSR nedostali do agendy vo Vašich kapitalistických štátoch 

aspoň ešte 20-50 rokov, t.j. aby kapitalizmus ďalej úspešne upadal a degeneroval. 

  

Len tak mimochodom: 

Priame investície komunistickej Číny v zahraničí pre rok 2017 sa odhadujú na 170 miliárd 

dolárov. 

https://sputniknews.com/business/201703311052169301-china-imf-foreign-currency-report/ 

Celkové investície komunistickej Číny v Európe dosiahli 120 miliárd dolárov. 

https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/COFDI_2017/MPOC_03_

Update_COFDI_2017.pdf 

  

Už teraz je veľké skupovanie kapitalistického majetku komunistickou Čínou. Je možné, že sa 

tomu dá na čas zabrániť. Napríklad, v septembri 2017, Prezident USA D. Trump nariadením 

zakázal aby čínska (polo štátna) firma „Canyon Bridge Capital Partners“ kúpila americkú 

firmu Lattice Semiconductor v San Jose v Californii, ktorá vyrába mikročipy. 

  

Ako odkaz VOSR, komunistická Čína si našla vlastný model „socializmus s čínskymi 

charakteristikami“, ktorý jej v súčasnosti vyhovuje. Verím, že Vaše média budú ešte aspoň 

20-50 rokov pracovať na tom, aby si Európa nenašla vlastný model „socializmus 

s európskymi charakteristikami“, ktorý by jej najviac vyhovovať v danom vývoji socializmu. 

Podobne, aby si USA nenašli vlastný model socializmu. 

  

Verím, že tak ako doteraz, Vaše médiá okydajú všetko, čo súviselo s VOSR a so socializmom, 

a takto budú demokraticky konzervovať kapitalistický kastový systém degenerácie a úpadku. 

Ako som už opakoval, takto porazia čínski komunisti kapitalizmus bez jediného výstrelu. 

Tak nech im odkaz VOSR, myšlienky komunizmu, čestnosť a ľudské práva pomáhajú!!! 

  

P.S. 

Veľmi by som prosil antikomunistov, aby ste ma vo svojich diskusných príspevkoch opäť 

ubezpečili, že ešte aspoň 20-50 rokov nedovolíte, aby sa odkaz VOSR – socialistické prvky 

dostali do fungovania Vašich kapitalistických štátov riadených Vyvoleným hamburgerom. 

Musím sa priznať, vždy ma Vaše antikomunistické diskusné príspevky doteraz vždy potešili. 

Nepokazte mi radosť. 

  

Karol Ondriaš 

171001 

 

 

 

 

 

 

https://sputniknews.com/business/201703311052169301-china-imf-foreign-currency-report/
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/COFDI_2017/MPOC_03_Update_COFDI_2017.pdf
https://www.merics.org/fileadmin/user_upload/downloads/MPOC/COFDI_2017/MPOC_03_Update_COFDI_2017.pdf
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Je viera v boha a priľahlé nadprirodzené sily – mor 21. storočia? 

Je preferovanie boha pred človekom – mor 21. storočia? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-

storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/ 
10. septembra 2017 05:57, Prečítané 3 994x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera,  ktorí omylom 

a zbytočne budú čítať tento blog. 

  

Tento blog nie je o slušných obyčajných veriacich, ktorí by dodržiavali 10. Božích prikázaní 

aj v prípade, že by o nich nevedeli. 

  

V poslednom období, v rámci kultúry Vyvoleného hamburgera maximalizovať zisk, dochádza 

k teroristickým javom, kde s výkrikom, boh je najväčší, hlboko veriaci v boha ide zabiť čo 

najviac neveriacich, ktorých predtým nikdy ani nevidel. A vôbec mu nevadí, že často zabíja 

veriacich toho istého boha, v ktorého verí aj on. Hlboko veriaci masový vrah s morálne 

poškodením mozgom je presvedčený, že boh si to tak praje, a za odmenu vo večnom živote 

v blaženosti – v raji, mu bude k dispozícií napríklad 72 panien a 80000 sluhov (najštedrejší 

bol stredoveký imam Al-Bayhaqi, podľa ktorého muž dostane 500 žien, 4000 panien a 8000 

žien, ktoré boli už predtým vydaté). 

  

Je úplne samozrejmé, že ja ako militantný ateista, keby som veril bigotne v boha, tak za tých 

podmienok, tiež pôjdem zabiť čo najviac neveriacich s výkrikom, boh je najväčší, lebo verím, 

že boh si to tak praje a odmena je veľká. Samozrejme, budem dúfať, že ihneď po mojom 

teroristickom čine ma zastrelia, lebo sa mňa už nemôže dočkať 72 panien a 80000 sluhov. 

  

Málokto vykoná samovražedný teroristický čin za peniaze, ktoré si nebude môcť užiť na 

tomto svete. 

  

V súčasnosti, keď spoločnosť po komunistickom zázraku humanity po roku 1989 

zdegenerovala,  médiá, v rámci tejto degenerácie života v halucináciách, sú plné táranín 

o terorizme, pričom hlavné otázky do diskusie, ako vždy, sú zakázané. 

Napríklad: 

– Prečo sa vedecky neskúma, čo spôsobí morálnu degeneráciu mozgu teroristu, že chce zabiť 

čo najviac nevinných ľudí, ktorých v živote nestretol a ani nič o nich nevie? 

  

Väčšina, a možno aj všetci, teroristi-masoví vrahovia boli bigotne veriaci v boha. Preto 

predpokladám, že jedna z možností, ktorú je potrebne vedecky preskúmať je hypotéza, že 

k morálnemu poškodeniu mozgu došlo počas jeho vývinu od narodenia, kde namiesto 

objektívnej reality sa im vtĺkala do hlavy viera v boha a tým samozrejme nenávisť 

k ostatným, ktorí nepatria ku ich kooperatívnej skupine viery v ich boha (pozri napríklad: 

 http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-

hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/ 

Alebo 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/283-che.html 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/10/je-viera-v-boha-a-prilahle-nadprirodzene-sily-mor-21-storocia-je-preferovanie-boha-pred-clovekom-mor-21-storocia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/283-che.html
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Táto hypotéza sa dá preskúmať jednoducho, stačí len zistiť, ako boli teroristi vychovávaní od 

narodenia a ovplyvňovaní počas života. Napríklad, či boli vychovávaní veriť v boha bez 

otázok a dôkazov, alebo boli vychovávaní vo filozofii ateizmu, kde poznanie a overiteľné 

fakty sú základom životnej filozofie. Či ich mozog stratil schopnosť vnímať svet v objektívnej 

realite od narodenia alebo neskoršie vplyvom viery v boha, alebo niečoho iného, a ako bola 

schopnosť mozgu vnímať objektívnu realitu nahradená schopnosťou veriť absolútnym 

táraninám, správať sa podľa nich, a keď treba, tak ísť z presvedčenia a na objednávku aj 

zabíjať. 

  

Táto hypotéza účelového poškodenia mozgov sa dá preskúmať jednoducho aj na Slovensku. 

Stačí vedecky preskúmať a rozdeliť, koľko bigotne veriacich, abstraktne veriacich a ateistov 

za socializmu verilo v pravdy, ako napríklad, že: 

– Jednotné roľnícke družstvá, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je potrebné ich 

rozbiť a pôdu dať opäť súkromníkom a potom Slovenské poľnohospodárstvo bude opäť 

prosperovať, ako napríklad v USA.  

– Štátne priemyselné koncerny, podniky, banky a poisťovne, ako produkt zločinov 

komunistov, nefungujú a je potrebné ich sprivatizovať a súkromný podnikateľ zabezpečí, aby 

podniky prosperovali, ako napríklad v USA. Od rána do večera tvrdili, že „štát je zlý vlastník 

podnikov“. 

– Štátne plánované hospodárstvo je produkt zločinov komunistov, nefunguje, a je potrebné to 

odstrániť, veď voľný trh všetko vyrieši, ako napríklad v USA. 

– Atď… 

  

Podľa mojich osobných skúseností, mnohí bigotní kresťania nenávideli 

socializmus,  komunistov a všetko, čo s tým súviselo. Takýchto ľudí využili kolonizátori pri 

ničení úspešnej socialistickej Východoeurópskej civilizácie, ktorá viedla k našej kolonizácii 

a využívajú ich aj teraz, aby vaša kolonizácia bola dlhodobo úspešná.   

  

Vyššie uvedená hypotéza sa dá preskúmať jednoducho aj v slovenských médiách. Stačí 

vedecky preskúmať, koľko ľudí vystupujúcich v médiách po prevrate 1989, v Markíze, TA3, 

STV… verili vo vyššie uvedené táraniny, ale predstieralo, že im verilo? Stačí ich rozdeliť, 

koľko z nich (bigotne veriacich, abstraktne veriacich alebo ateistov),  prezentovalo a stále 

prezentuje nenávisť ku socializmu a komunistom, pretože malo a má morálne poškodený 

mozog bohom alebo ateizmom?  

  

Výsledkom takéhoto výskumu by bolo vedecké poznanie, že ktorej skupine ľudí: bigotne 

veriacim, abstraktne veriacim alebo ateistom, mozog nezabezpečuje reálne myslenie, kritické 

myslenie a reflexiu a nahrádza ju halucináciami, ktoré Vyvolený hamburger využíva, tak ako 

sa mu zachce, tak ako to v súčasnosti využíva u teroristov. 

Výsledkom takéhoto výskumu by bolo odstránenie postupov pri výchove detí, vo svete a aj na 

Slovensku, ktoré im poškodzujú vývoj mozgu, t.j. zabezpečuje stratu reálneho myslenia, 

stratu kritického myslenia a reflexie. 

  

Konečným výsledkom takéhoto výskumu by bolo odstránenie terorizmu. 

  

Je možné takýto výskum vykonať v súčasnosti? V žiadnom prípade nie. 

Chce Vyvolený hamburger odstrániť terorizmus? V žiadnom prípade nie. Prečo by ho 

odstraňoval, veď súkromný finančno-vojensko-priemyselný komplex potrebuje niekoho 

zlého, pred ktorým by nás ochraňoval a za čo mu máme byť vďační.   
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Odstrániť sa ani nedá. Pretože, okrem iného, v súčasnom kapitalistickom systéme 

demokratických volieb názory domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera 

v demokratických voľbách vždy prebijú hlasy pár vedeckých extrémistov. 

   

V histórii je veľa príkladov, keď bigotná viera v boha bola základom jednotlivého alebo 

masového terorizmu; Napríklad: 

Pápež Urbanom II. v roku 1095 zabezpečil pre teroristov Prvej križiackej výpravy odpustenie 

hriechov, t.j. priamu cestu do raja. V rámci tradície – dostať sa ľahko do neba, krížiaci 

zmasakrovali obyvateľov prvého mestečka na ktoré naďabili po vylodení na Blízkom 

východe. Až po masakre sa dozvedeli, že to boli kresťania. 

Dve slovenské rýchle divízie, ktoré pomáhali Hitlerovi zabíjať na Východnom fronte tvorili 

väčšinou kresťania, a ako dokumentujú publikácie Ústavu pamäti národa, mnohí z nich 

nenávideli neveriacich boľševikov a neveriacich východných kresťanov, ktorých v živote 

nevideli. 

V Hitlerovom vojsku boli väčšinou kresťania (v SS bolo 66% kresťanov), ktorí masakrovali 

obyvateľov na východnom fronte počas 2. Svetovej vojny, väčšinou kresťanov. 

Podobne sa masakrovalo počas 150 rokov vojen medzi katolíkmi a protestantmi v Európe 

alebo viac ako 1000 rokov vojen medzi hinduisti/moslimovia/kresťania/ alebo inými 

veriacimi v boha. Pričom vo väčšine prípadov viera v boha bola zneužitá a bola len zásterkou 

pre dobyvačné vojny rôzneho druhu. 

Ako príklad môže slúžiť aj Slovensko, kde veriaci kresťania „v boji“ proti neveriacim-

ateistom-komunistom, veľmi pomohli Vyvolenému hamburgeru zničiť a následne 

kolonizovať Východoeurópsku socialistickú civilizáciu. 

  

Zaujímavé na tom všetkom je, že masakre v minulých dobách sa nenazývali terorizmom. 

Nazývali sa väčšinou boj za boha, vieru, národ, slobodu, demokraciu… 

  

Pýtam sa, a treba to vedecky preskúmať: 

–  či veriacim v boha  mozog nezabezpečuje reálne myslenie, kritické myslenie a reflexiu 

a nahrádza ju halucináciami, nepravdami, ktoré Vyvolený hamburger využíva, tak ako sa mu 

zachce, tak, ako to v súčasnosti využíva u teroristov. 

– keď človek verí v boha na základe Biblie, kde nie je ani jeden overiteľný dôkaz boha, potom 

jeho mozgový hardvér a dodaný softvér výchovou, uverí hocičomu bez overiteľných dôkazov. 

Takto uveril že odstránením socializmu dobehneme Rakúsko za 3-5 rokov, že naše 

poľnohospodárstvo…(nebudem sa stále opakovať). 

– vyvolený hamburger zabezpečuje a kontroluje, aby v „slovenských“ médiách sa preferovala 

viera v boha a priľahlých nadprirodzených síl. 

– že, čím viac je bigotne veriacich v jednotlivých štátoch vo svete, tým viac tieto štáty 

zaostáva vo vedecko-technologickom rozvoji. 

  

Treba vedecky preskúmať, či preferovanie boha pred človekom a viera v boha a priľahlé 

nadprirodzené sily je mor 21. Storočia. Či Vás Vyvolený hamburger cielene vychováva vo 

vieru v boha a priľahlé nadprirodzené sily, aby mal ľahšiu úlohu pri Vašom zaradení medzi 

kolonizovanú menejcennú rasu. Keby som to mal rozdeliť, tak vieru v boha sa snaží 

maximálne zabezpečovať Vaše základné školstvo, TA3 a RTVS a vieru v priľahlé 

nadprirodzené sily Vaša Markíza, Jojka….   

  

P.S. Prosil by som aspoň dva diskusné príspevky do súťaže: Sedem morových rán 21. 

storočia. 

 Karol Ondriaš; 170910 
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Severná Kórea, vodíková bomba a totalita 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/03/severna-korea-vodikova-bomba-a-totalita/ 
3. septembra 2017 14:01, Prečítané 8 775x, karolondrias, Nezaradené 

 

Dnes 3.9.2017 Severná Kórea otestovala vodíkovú bombu.  Výbušná sila bomby musela byť 

obrovská, keď spôsobila zemetrasenie 6,3 stupňa. 

  

Čo je za testom vodíkovej bomby? Čo naše korporatívne média nesmú prezradiť 

domácim zvieratkám Vyvoleného hamburgera? 
  

Aspoň pár údajov z histórie Severnej Kórei. 

1910-1945: Kolonizácia a okupácia Kórei Japoncami im pripomína, čo to znamená byť 

kolonizovaný. 

1950-1953:  Vojna Severnej Kórei proti Južnej Kórei im pripomína, čo to znamená, keď 

národ je bezbranný a vystavený sofistikovanej vojenskej agresii koalícii morálnych zabijakov. 

  

USA bombardovali Severnú komunistickú Kóreu počas troch rokov, 1950-1953, a zabili 20-

30% populácie z 9,3 milióna. Pre porovnanie, Veľká Británia stratila v 2. Svetovej vojne 

0,94% populácie, Francúzsko 1,35%, Čína 1,89% a USA 0,32% populácie. 

Každý americký bombardér niesol 2 napalmové bomby. V roku 1950 na Severnú Kóreu 

zhadzovali 80000 litrov napalmu denne (okrem výbušných bômb), a upaľovali civilné 

obyvateľstvo zaživa.  Neskoršie bombardovanie napalmom sa zvýšilo 3 x. Celkove zhodili na 

Severnú Kóreu 122484 ton napalmu, čo je dvojnásobok, ktorý zhodili na Japonsko počas 2. 

Svetovej vojny. Zhodili na Severnú Kóreu 635000 ton bômb, čo je viac ako 503000 ton, ktoré 

zhodili vo vojne v Pacifiku.   http://www.informationclearinghouse.info/47680.htm 

  

V hlavnom meste Severnej Kórei, Pyongyang, ostali stojace len dve budovy (Obrázok). 

Podobne vybombardovali a vypálili aj s obyvateľstvom 78 miest a tisícky dedín. 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/09/03/severna-korea-vodikova-bomba-a-totalita/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.informationclearinghouse.info/47680.htm
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Obrázok: Hlavné mesto Severnej Kórei, Pyongyang, po bombardovaní USA v roku 1953 

(http://www.informationclearinghouse.info/47618.htm). 

  

Masaker USA v rokoch 1950-1953 je kolektívna historická pamäť Severokórejcov, ktorá 

im stále hovorí: „Už sa nikdy nesmie stať, aby ktorékoľvek stádo morálnych uchylákov 

nás prišlo zabíjať ako dobytok a vypaľovať, ako menejcennú rasu.  Táto kolektívna 

historická pamäť je to, prečo podporujú vyvíjanie nových a účinnejších zbraní, aj za 

cenu mnohých obetí, a nie je to ideológia komunizmu alebo šialenstvo „tučného 

hlupáčika Kima“. A samozrejme, k tomu ich nútia ďalšie a ďalšie sankcie. 
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Obrázok: Hlavné mesto Severnej Kórei, Pyongyang, v súčasnosti 

(http://www.informationclearinghouse.info/47618.htm). 

Rozhodnú sa USA opäť zrovnať so zemou Pyongyang a upáliť za živa 20-30% populácie? 

Pravdepodobne, pokiaľ Severná Kórea nebude mať kvalitné medzikontinentálne rakety 

s vodíkovými bombami, ktoré môže zasiahnuť USA, tak takéto nebezpečenstvo stále hrozí. 

  

Mnohé médiá pre domáce zvieratká Vyvoleného hamburgera stále opakujú, že Severná 

Kórea je nebezpečenstvo pre USA a môže ich napadnúť. 

  

Čo hovoria fakty? 
  

Severná Kórea ma 25,4 milióna obyvateľov a 120540 km
2
, USA 323 miliónov a 9834000 

km
2
. Počet jadrových zbraní: S. Kórea ~desiatky, USA ~7000. USA má 15 vojenských 

základní v Južnej Kórei, dve sú hneď za hranicou so S. Kóreou, a má viac ako 100 základní 

vo svete. Aj ďalšie údaje sú neporovnateľné, ako počet lietadlových lodí, vojenských 

satelitov, atómových ponoriek, atď… 

Z toho vyplýva, že pri napadnutí USA Severnou Kóreou by Severná Kórea spáchala 

hromadnú samovraždu. Silno predpokladám, že vedenie S. Kórei si to uvedomuje. 

  

Prečo Severná Kórea  potrebuje jadrové zbrane? 
Odpoveď je veľmi jednoduchá. Okrem masakru USA v rokoch 1950-1953 a tým aj 

kolektívnej historickej pamäte Severokórejcov, USA a ich spojenci rozbombardovali 

(a niekde stále bombardujú) Afganistan, Irak, Líbyu, Sýriu (možno na rade je Irán) pretože 

napadnuté krajiny nemali jadrové zbrane, ktorými by odstrašili útočníka. Pokiaľ ich Severná 

Kórea bude mať, tak bude relatívne bezpečná. 
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Ďalšie fakty, ktoré ma udivujú: 
  

Ako je možné, že Severná Kórea (25 miliónov obyvateľov) i napriek 20 rokov sankcií, 

zákazov investovania, obchodovania  a voľných nákupov nových technológií a „know how“ 

dokázala vyvinúť (alebo si osvojiť, odkopírovať) zložité technológie a vyrobiť vedecky 

a technologicky náročné nielen jadrové zbrane, rakety stredného a možno aj dlhého doletu, 

tanky, obrnené transportéry, atď… ale aj mnohé predmety k dennému životu? 

Ako je organizované školstvo, ktoré produkuje tak talentovaných žiakov? 

Ako je organizovaná veda, že vyprodukuje zložité technológie, čo dokázali len bohaté štáty, 

často spolu kooperujúce. 

Ako je organizovaný „totalitný systém“ v S. Kórei, ktorý je podporovaný ľudovou armádou a 

nie vojenskými žoldniermi, ako je to v mnohých  „demokratických“ krajinách? 

Aká by bola životná úroveň vo Švédsku, Holandsku, Anglicku, Nemecku…., keby ich za tri 

roky bombardovania najskôr zrovnali so zemou, zabili 20-30% populácie, a potom by 

namiesto pomoci, uvalili na nich sankcie, ako na Severnú Kóreu? 

Stane sa Severná Kórea vzorom pre štáty, ktoré sú terorizované jadrovou veľmocou? 

Dodatok:  Pozadie začatia Kórejskej 

vojny: http://www.informationclearinghouse.info/47680.htm 

 Between 1946 and 1949, the US in effect declared war on popular nationalist and 

independence movements in South Korea. It is estimated that only 5% was documented by the 

Truth and Reconciliation Commission set up by the National Assembly of the Republic of 

(South) Korea between 2005 and 2015. The first and some of the fiercest opposition to 

American occupation was far in the south of South Korea. 

One of the worst American atrocities was on the far southern island of Jeju in 1948 when the 

people celebrated the March 1st independence movement of the 1920s that had opposed 

Japanese colonization. The names of over 14,000 confirmed dead and almost 3,600 missing 

are recorded but 60,000 deaths are suspected. 40,000 islanders fled to Japan. 

By, 1949, the US appointed president Rhee was talking about invading North Korea and 

demanding more US troops and more powerful weapons. The Korean army in the north, 

decided on a pre-emptive attempt to reunify the country. Which they did in 5 weeks except for 

the US defended port city of Pusan. 20,000 soldiers in the South Korean army immediately 

joined the North. The rest is history. America invaded again with over 300,000 troops and 

bombed the whole country North and South with conventional, napalm, chemical and 

possibly biological weapons until no building was standing in the North and few in the South. 

It still has nearly 30,000 troops stationed there and has never declared the war over. 

  

P.S. Prosil by som diskutujúcich aspoň o dva antiseverokórejské orgazmy do súťaže. 

  

Karol Ondriaš 

170903 
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450 Tisíc politických väzňov: – Je morálny kreténizmus a výchova 

k menejcennej rase na Slovensku po roku 1989 povinná? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/20/450-tisic-politickych-vaznov-je-moralny-kretenizmus-a-

vychova-k-menejcennej-rase-na-slovensku-po-roku-1989-povinna/ 
20. augusta 2017 09:40, Prečítané 4 834x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera,  

ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

  

Včera (20.8.2017), ako súčasť morálneho kreténizmu a výchovy k menejcennej rase, som 

zachytil v TV správu, že v Československu „totalitní komunisti“ zavreli do väzenia viac ako 

450 tisíc politických väzňov. 

  

Pretože povinný morálny kreténizmus kontrolovaný Vyvoleným hamburgerom nedovolí 

skutočne zistiť, koľko ich ozaj bolo, nedovolí prezentovať fakty, za aké trestné činy boli 

odsúdení, 

ja popíšem aspoň jeden prípad, ktorý poznám osobne, lebo som s prominentným politickým 

väzňom, Františkom Bednárom, diskutoval pred videokamerou Slobodného vysielača okolo 4 

hodín (videozáznam som už na internete nenašiel, ale chválabohu, mám osobnú kópiu). 

  

Podľa overiteľných 

informácií, https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bedn%C3%A1r_(politick%C3%

BD_v%C3%A4ze%C5%88) 

Prominentný, možno aj vzorový, politický väzeň, František Bednár, bol po prevrate 1989 

prepustený z väzenia. Ihneď sa  angažoval v Konfederácii politických väzňov Slovenska a 

neskôr vo Svetovom združení bývalých československých politických väzňov. V rokoch 

2001-2008 bol  predsedom a tajomníkom Svetového združenia bývalých 

československých politických väzňov. Jedna z aktivít skupiny Františka Bednára, ktorú ŠtB 

odhalila, sa stala námetom dokumentárneho filmu trojice režisérov, Ivana 

Ostrochovského, Petra Kerekesa a Pavla Pekarčíka „Zamatoví teroristi“, ktorý na Filmovom 

festivale v Karlových Varoch v roku 2013 získal cenu Federácie filmových kritikov –Fedeora. 

  

Ešte šťastie, že politickí väzni sa ihneď po prevrate 1989 začali verejne chváliť, akí boli 

hrdinovia, ako bojovali proti zločinnému komunizmu a aké škody mu počas socializmu 

narobili (v súčasnosti sú tieto informácie  už väčšinou odstránené). 

  

Prominentný politický väzeň František Bednár o svojom protikomunistickom odboji sa na 

internete pochválil, napísal: 

http://www.scribd.com/doc/84750589/František-Bednar-Ľudova-strana-naše-

Slovensko (stránka v rámci slobody slova, morálneho kreténizmu a výchovy menejcennej 

rasy a je už odstránená). 

  

Citujem: 

„Založili sme preto protištátnu skupinu, s ktorou sme chceli prebrať tento národ 

z ľahostajnosti a zbabelosti. Keďže sme žili pod Vysokými Tatrami a ryba smrdí od hlavy, 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/20/450-tisic-politickych-vaznov-je-moralny-kretenizmus-a-vychova-k-menejcennej-rase-na-slovensku-po-roku-1989-povinna/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/20/450-tisic-politickych-vaznov-je-moralny-kretenizmus-a-vychova-k-menejcennej-rase-na-slovensku-po-roku-1989-povinna/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bedn%C3%A1r_(politick%C3%BD_v%C3%A4ze%C5%88)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Bedn%C3%A1r_(politick%C3%BD_v%C3%A4ze%C5%88)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_zdru%C5%BEenie_b%C3%BDval%C3%BDch_%C4%8Deskoslovensk%C3%BDch_politick%C3%BDch_v%C3%A4z%C5%88ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_zdru%C5%BEenie_b%C3%BDval%C3%BDch_%C4%8Deskoslovensk%C3%BDch_politick%C3%BDch_v%C3%A4z%C5%88ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Svetov%C3%A9_zdru%C5%BEenie_b%C3%BDval%C3%BDch_%C4%8Deskoslovensk%C3%BDch_politick%C3%BDch_v%C3%A4z%C5%88ov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Peter_Kerek%C3%A9%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/2013
http://www.scribd.com/doc/84750589/Franti%C5%A1ek-Bednar-%C4%BDudova-strana-na%C5%A1e-Slovensko
http://www.scribd.com/doc/84750589/Franti%C5%A1ek-Bednar-%C4%BDudova-strana-na%C5%A1e-Slovensko
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chceli sme pripraviť atentát na generálneho tajomníka ÚV KSČ G. Husáka a na ideologického 

tajomníka Vasila Biľaka. V auguste v roku 1983 som sa pokúsil kontaktovať s RFE z bývalej 

Juhoslávie so zámerom spojiť sa so spravodajskými službami západných štátov, respektíve s 

inými organizáciami bývalých emigrantov a následne podľa ich požiadaviek mala skupina 

aktívne pôsobiť na území bývalej ČSSR na úseku spravodajstva, monitorovania pohybu 

sovietskych vojenských transportov, v prípade potreby tiež prevádzať sabotáže, a ak by bol 

druhou stranou nami navrhnutý plán spáchať atentát na generálneho tajomníka ÚV KSČ 

Gustáva Husáka a tajomníka ÚV KSČ Vasila Biľaka akceptovaný, pripraviť a realizovať túto 

diverznú akciu na prístupovej ceste k rezidenčnému sídlu ÚV KSČ v Belianských Tatrách. 

Naša skupina v roku 1980 ukoristila zo skladu vtedajšieho Zväzu pre spoluprácu s armádou 

(Zväzarm) viacero zbraní a munície. Dôkazom našej spoľahlivosti a lojálnosti vo veci 

nadviazania kontaktu malo byť zaslanie balíka s nefunkčným nástražným výbušným 

systémom na adresu vedúceho tajomníka OV KSS v Poprade v roku 1982. 6. februára 1984 

došlo pre chybu a zlyhanie jedného z členov skupiny, u ktorého sa pri domovej prehliadke 

našli zbrane a chemikálie použité pri výrobe výbušniny, k môjmu zatknutiu ŠtB. Pri 

vyšetrovaní som zobral všetko na seba aby som neohrozil ostatných. 7.8.1984 ma KS Košice 

odsúdil na 14 rokov odňatia slobody nepodmienečne.“ 

Koniec citácie. 

  

Po oboznámení sa s antikomunistickým odbojom politického väzňa Františka Bednára, som si 

uvedomil, že mal vlastne šťastie, že ho súdili „zločinní komunisti“, lebo za podobný odboj by 

v demokratickej USA a v Európe bol uznaný za teroristu a dnes by dostal pravdepodobne 

doživotie alebo trest smrti, a bolo by to demokratické. 

  

Pretože morálny kreténizmus a výchova k menejcennej rasy na Slovensku je od roku 1989 

povinná, za túto vyššie popísanú protištátnu činnosť mu dňa 27. januára 2015 Ústav pamäti 

národa v zmysle zákona č. 219/2006 Zb. o protikomunistickom odboji rozhodnutím č. 

DR/2014/01627 priznal postavenie veterána protikomunistického odboja podľa § 10 ods. 2 

zákona č. 219/90 Zb. a rozhodnutím č. DR/2014/01627 postavenie účastníka 

protikomunistického odboja podľa § 6. ods. 1 zákona č. 219/2006 Zb. 

  

Koľko zo 450 tisíc „politických väzňov“ bolo skutočných a koľko je len produktom 

morálneho kreténizmu a výchovy menejcennej rasy Vyvoleným hamburgerom? 

  

Aby som pravdu povedal, vôbec ma to nezaujíma. Prečo by som mal brániť občanom 

Slovenska užívať si slobody v morálnom kreténizme s hrdým pocitom doživotného štatútu 

domácich zvieratiek Vyvoleného hamburgera. 

  

Aby tento blog nevyznel, že chcem antikomunistov presviedčať: 

  

1.) Tak otročte na iných ďalej, aspoň tak, ako za posledných 27 rokov, keď tak veľmi chcete. 

Lebo robíte aj na môj dôchodok. 

2.) Zvyšujte si svoj degeneračný štandard a staňte sa zabijakmi použiteľní do akejkoľvek 

križiackej výpravy, keď tak veľmi chcete. 

3.) Búchajte sa hrdo do pŕs pred každým cudzincom, zdôrazňujúc, aká ste kvalitná 

menejcenná rasa, keď tak veľmi chcete. 

  

Karol Ondriaš 

170820 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/2015
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Prečo ste po roku 1989 zdegenerovali? Prečo kapitalizmus 

produkuje degenerovanú spoločnosť? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/13/preco-ste-po-roku-1989-zdegenerovali-preco-kapitalizmus-

produkuje-degenerovanu-spolocnost/ 
13. augusta 2017 07:32, Prečítané 6 872x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera,  

ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

  

Ja si úplne uvedomujem, že vaša liberálna spoločnosť má právo degenerovať tak, ako si to 

sama zvolí v demokratických voľbách. Ale nikdy som si nepomyslel, že vaša degenerácia 

bude tak vysokej kvality a že sa budete z nej až tak vytešovať. 

  

V čo verí degenerant účelovo vychovaný médiami vo svojej nenávisti ku socializmu: 
  

– kapitalistická spoločnosť s nezamestnanosťou je lepšia, ako socialistická plná 

zamestnanosť, 

– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc bezdomovcov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez bezdomovcov, 

– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc narkomanov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez narkomanov, 

– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc vyberačov odpadkov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez vyberačov odpadkov, 

– kapitalistická spoločnosť s vraždami na objednávku je lepšia, ako socialistická spoločnosť 

bez vrážd na objednávku, 

– kapitalistická spoločnosť s tisíckami mladými ľuďmi bez budúcnosti je lepšia, ako 

socialistická spoločnosť, kde mladí ľudia si vyberali zamestnanie, 

– kapitalistická spoločnosť s desiatkami tisíc exekútorov je lepšia, ako socialistická 

spoločnosť bez exekútorov, 

– kapitalistická spoločnosť, kde sa tisícky ľudí musia živiť krádežami je lepšia, ako 

socialistická spoločnosť bez krádeží, 

– kapitalistická spoločnosť, kde sa ľudia zabíjajú pre banalitu, ako socialistická spoločnosť 

bez vzájomného zabíjania, 

– kapitalistická spoločnosť, kde státisíce ľudí sa musia živiť v zahraničí, ako menejcenná rasa, 

je lepšia, ako socialistická spoločnosť, kde mali zamestnanie doma pri rodine, 

– kapitalistická spoločnosť, kde väčšina ľudí sú motroci na vlastnom území je lepšia, ako 

socialistická spoločnosť, kde im všetko patrilo, 

Verím, že typický obdivovateľ kapitalizmu uvedie v diskusii ešte viac príkladov. 

  

Dôkazy vašej degenerácie sú publikované denne už viac ako 27 rokov v médiách, 

napríklad: 
– Matka, pod vplyvom alkoholu alebo drog havarovala na aute, pričom na zadnom sedadle 

viezla svoje dve malé deti. 

– Vnuk zapichne nožom starú mamu, lebo mu nechcela dať peniaze. 

– Kamaráti v krčme sa opijú a jeden prepichne nožom alebo zastrelí druhého. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/13/preco-ste-po-roku-1989-zdegenerovali-preco-kapitalizmus-produkuje-degenerovanu-spolocnost/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/13/preco-ste-po-roku-1989-zdegenerovali-preco-kapitalizmus-produkuje-degenerovanu-spolocnost/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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– Podnikateľ so objedná vraždu konkurenta v biznise. 

– Dvaja mladíci prepadnú doma dôchodkyňu a dobijú ju na smrť za 10-100 eur. 

– Neplnoletý mladík bez vodického, pod vplyvom alkoholu autom zabije zopár ľudí. 

– Skupinka „podnikateľov“ predáva dievčatá do sexpriemyslu alebo drogy pre labužníkov 

slobody. 

– Tisíce nevinných občanov zomrelo ako dobytok na smetisku. 

Takto by som mohol pokračovať až do večera. 

Ja úplne chápem, že súčasní degeneranti účelovo vychovaní kolonizačným kapitalizmom 

nepochopia, že počas 40-ročného komunistického zázraku humanity, sa takéto produkty 

degenerovanej spoločnosti nestávali. 

  

I keď som vedel, že kapitalizmus produkuje degenerovanú spoločnosť, nepomyslel som 

si, že si postavíte až toľko pomníkov vašej degenerácie a až takej kvality. 
  

Uvediem aspoň pár: 
  

1.)  Motroci nesmú poznať realitu a už vôbec nie sa v nej orientovať. Preto Vyvolený 

hamburger zaviedol život v halucináciách. 
Napríklad, namiesto vedeckého poznania máme veriť veštcom, ktorí sa tu objavili zo 

stredoveku, keď boli súčasťou pálenie bosoriek, alebo z dôb spred tisíc rokov. Podotýkam, že 

v rámci degeneračného štandardu, veštci a veštkyne dostávajú viac mediálneho priestoru, ako 

vedeckí pracovníci. Nikdy za socializmu by som neuveril, že kapitalizmus pôsobí až tak 

degeneračne na mentalitu ľudí a že až takí degeneranti, budú ovládať vaše televízie. Nedalo 

mi nezapísať si aspoň pár titulkov pre historikov, pretože sú tak degeneračne unikátne  (sú 

nižšie), ktorými obrazne povedané „Vyvolený hamburger pľuje na slovenskú menejcennú 

rasu“. 

  

Takže podľa vašich veštkýň a veštcov, nižšie je pár okruhov vedeckého poznania – čomu 

máte veriť, na základe akých princípoch máte žiť, kde máte hľadať pomoc a ako sa 

máte liečiť: 
Máte využívať: 

– Vypaľovanie kliatby a očista aury. 

– Jasnovidectvo a liečenia + nebitie vody. 

– Zápis na liečenie kozmickou energiou. 

– Liečenie kompenzačným kyvadlom. 

– Zápis na očistu rodovej línie. 

– Jasnovidka Marcella: Harmonizácia čakier. 

– Náramok bioenergie. 

– Proti čiernej mágii. 

– Rituál odpustenia a očista aury. 

– Očista a obnova energií pre financie na rok 2017. 

– Energetické liečenie a očista priestoru. 

– Jasnovidka Renáta: Slnečná špirála – vnútorné dieťa. 

– Jasnovidec, Anjelské karty. Cigánske karty. 

– Rituál hojnosti a aktivácia energie zdravia. 

– Anjelská konzultácia + liečenie. 

  

Nebudem rozvádzať väčšinu filmov pre televízne masy ukazujúce život v halucináciách ako 

realitu. 
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Krásnym pomníkom vašej degenerácie sú televízne súťaže, ktoré musia byť absolútne 

sterilné. Ako by povedal Ringo Star: „Sú ako dva-krát sterilne zabalený slnečný lúč.“ 
  

Počas prepínania kanálov som, ako všetko ostatné, aj televízne súťaže, väčšinou pozeral 10-

20 sekúnd a bez zvuku. Naivne som si myslel, že otázky v súťažiach by mali rozvíjať 

osobnosť, poznávať realitu a riešiť vaše zásadné problémy. Až keď som si pustil zvuk, zistil 

som, že v akej naivite žijem, a aké banálne otázky sú dôležité pre slovenského motroka. 

Myslel som si, že tam budú dôležité otázky, ako napríklad: 

–        Koľkokrát vaše celebrity, humanisti a vizionári v televíznych reláciách tvrdili, že za 5 

rokov dobehneme Rakúsko? 

–        Ktoré vaše celebrity menovite to tvrdili? 

–        Koľkokrát vaše antikomunistické celebrity, vaši humanisti a vizionári v televíznych 

reláciách tvrdili, že štát je zlý vlastník podnikov a je potrebné ich sprivatizovať? 

–        Ktoré vaše celebrity menovite to tvrdili? 

–        Koľkokrát vaše antikomunistické celebrity, Vaši humanisti a vizionári v televíznych 

reláciách tvrdili, že jednotné roľnícke družstvá sú nerentabilný produkt socializmu a je 

potrebné ich rozbiť a vytvoriť súkromné farmy, a potom naše poľnohospodárstvo bude 

prosperovať? 

–        Ktoré vaše celebrity menovite to tvrdili? 

–        Koľkokrát vaše antikomunistické celebrity, vaši humanisti a vizionári v televíznych 

reláciách tvrdili po dobu 22 rokov, že čínski komunisti zmasakrovali protestujúcich študentov 

na námestí Nebeského pokoja v Pekingu? 

–        Koľko morálnych uchylákov týmto klamstvom vyrobili za 22 rokov (1989-20110 z vás 

na Slovensku a koľko vo svete? 

–        Ktorá skupina vašich celebrít zničila koncern Závody ťažkého strojárstva Martin…. (a 

ďalších >100 podnikov). 

–        Ktorí to boli menovite podľa dôležitosti? 

–        Kto zničil kúpele Korytnica… 

–        Kto rozkradol závod …. (vymenujú sa 4 osoby na výber) 

–        Určite poradie osôb podľa kvality morálneho kreténizmu (v zozname bude 100 osôb) 

–        Určite poradie osôb podľa dôležitosti, ktorí by mali byť súdený za vlastizradu (v 

zozname bude 100 osôb). 

–        Určite poradie masmédií, ktoré vychovali najviac morálnych úchylákov (v zozname 

bude všetky masmédiá). 

–        Určite poradie masmédií podľa dôležitosti, ktoré vychovali najviac občanov 

fungujúcich v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať, súložiť (v zozname bude všetky 

masmédiá). 

–        A tak podobne… 

 Takže, prečo kapitalizmus vyprodukoval u nás degenerovanú spoločnosť? Pretože sa 

riadi základným zákonom maximálneho zisku, t.j. čím bude človek hlúpejší, tým budú 

zisky vyššie. 
 Aby tento blog nevyznel, že chcem antikomunistov presviedčať: 

1.) Tak otročte na iných ďalej, aspoň tak, ako za posledných 27 rokov, keď tak veľmi chcete. 

2.) Zvyšujte si svoj degeneračný štandard a staňte sa zabijakmi použiteľní do akejkoľvek 

križiackej výpravy, keď tak veľmi chcete. 

3.) Búchajte sa hrdo do pŕs pred každým cudzincom, zdôrazňujúc, aká ste kvalitná 

menejcenná rasa, keď tak veľmi chcete. 

  

Karol Ondriaš 

170813 
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Technológie, ktoré použil Vyvolený hamburger aby z Vás vyrobil 

ľudské stádo na akékoľvek použitie 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-

vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/ 
6. augusta 2017 07:38, Prečítané 4 782x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera,  

ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

  

My starší vieme posúdiť a porovnať, ako spoločnosť na Slovensku po odstránení komunistov 

od moci následkom zákonov kapitalizmu  zdegenerovala a médiá vyrobili veľa 

antikomunistov, kde ku degenerácii sa pridal ešte povinný morálny kreténizmus. Nebudem to 

ďalej rozvádzať, dôkazy o tom podávajú denne už viac ako štvrťstoročie všetky naše 

a zahraničné masmédiá. 

  

Prečo je tomu tak? 

  

Údaje o technológiách som zobral hlavne z článku:  Elizabeth Kolbert: Why Facts Don’t 

Change Our Minds. http://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-

change-our-minds 

  

Vyvolený hamburger (ako každý hamburger, aj tento sa skladá z fašírky tvorenej z čistej rasy, 

nadradenej rasy, vyvolenej rasy, legálnych kriminálnikov a masových globálnych zabijakov) 

už 20-30 rokov vedel o vlastnostiach fungovania ľudského mozgu, ktoré naplno využil a stále 

využíva pre svoj prospech. 

  

V pokusoch ako funguje ľudský mozog sa zistilo, napríklad: 

V roku 1975, výskumníci zo Stanfordovej univerzity pozvali  študentov na test 

o samovraždách. Každý dostal 25 párov poznámok. Bolo im povedané, že jeden pár 

poznámok napísali  ľudia, ktorí potom spáchali samovraždu a druhý pár poznámok napísali 

náhodne  oslovení ľudia. Študenti mali za úlohu určiť, ktoré poznámky v páre napísali 

samovrahovia a ktoré obyčajní ľudia.  Po teste skúšajúci niektorým študentom oznámili 

(oklamali ich), že sú géniovia na túto úlohu a presne správne určili 24 správnych odpovedí 

z 25. Iným povedali, že sú beznádejne neschopní (takisto ich oklamali), lebo určili len 10 

správnych z 25. Výskumníci takto oklamali študentov, pretože, i keď ozaj polovicu poznámok 

napísali ľudia pred samovraždou,  študenti, ktorým povedali, že v teste boli géniovia si 

neviedli o nič lepšie, ako študenti, ktorým povedali, že sú beznádejne neschopní. V druhej 

fáze štúdie týmto študentom prezradili, že výsledok testu si vymysleli,  a to čo im oznámili 

nezodpovedá pravde. Nakoniec, študenti boli požiadaní, aby sami o sebe  rozhodli, koľko 

určili správnych odpovedí v teste a či boli lepší alebo horší ako priemer všetkých študentov. 

Výsledok bol kuriózny, ale podstatný pre pochopenie funkcie mozgu. Študentom, ktorým 

predtým povedali, že si viedli výborne (ale študenti už vedeli, že to bolo klamstvo), 

odpovedali-boli presvedčení, že si v teste viedli veľmi dobre a významne lepšie, ako 

priemerný študent. Uviedli to i napriek tomu, že nemali žiadny dôkaz tomu veriť. Naproti 

tomu, študenti, ktorým predtým povedali, že si viedli v teste zle (ale študenti už vedeli, že to 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/08/06/technologie-ktore-pouzil-vyvoleny-hamburger-aby-z-vas-vyrobil-ludske-stado-na-akekolvek-pouzitie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-minds
http://www.newyorker.com/magazine/2017/02/27/why-facts-dont-change-our-minds


 
 

356 
 

bolo klamstvo), odpovedali-boli presvedčení, že si v teste viedli významne horšie, ako 

priemerný študent. I v tomto prípade to študenti uviedli i napriek tomu, že nemali žiadny 

dôkaz tomu veriť. 

Výsledok tohto testu, a mnohých stoviek tomu podobných, dokazuje,  že raz vytvorená 

v mozgu matrica-impresia, je pozoruhodne trvalá. Podstatné je, že matrica-impresia 

trvá aj potom, čo človek už vie, že nebola pravdivá. 
  

Keď to prenesieme do našej doby kapitalistického kanibalizmu, Vyvolený hamburger využil 

túto vlastnosť mozgu na zničenie Východoeurópskej socialistickej civilizácie a jej následnej 

kolonizácii.  Mnohí vytunelovaní si možno spomenú, čo všetko im západnými médiami 

implantované matrice v mozgu hovorili. 

  

Napríklad, matrice vytvorené v mozgu na zničenie socialistickej civilizácie hovorili: 

Že: Jednotné roľnícke družstvá, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je potrebné 

ich rozbiť a pôdu dať opäť súkromníkom a potom Slovenské poľnohospodárstvo bude opäť 

prosperovať, ako napríklad v USA. 

Že štátne priemyselné koncerny a podniky, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je 

potrebné ich sprivatizovať a súkromný podnikateľ zabezpečí, aby podniky prosperovali, ako 

napríklad v kapitalistických krajinách. 

Že štát je zlý vlastník podnikov. 

Že štátne plánované hospodárstvo je produkt zločinov komunistov, nefunguje, a je potrebné to 

odstrániť, veď voľný kapitalistický trh to všetko vyrieši… 

Že Stalin a tým aj komunisti sú zločinci a zabili 100 miliónov ľudí. 

Že socializmus a Marxizmus prehral s kapitalizmom a odišiel na smetisko dejín. 

  

Mozog mnohých, ešte aj po štvrť storočí, sa stále riadi týmito mozgovými matricami, ktoré 

majú produkovať nenávisť ku socializmu a komunistom a ochraňovať kapitalizmus, a tým aj 

moc Vyvoleného hamburgera, i napriek tomu, že overiteľné fakty hovoria niečo iné. 

  

Ďalší pokus: 
Študenti na univerzite dostali súbor informácií o hasičovi Frankovi, ktoré okrem iného 

zahrňovali aj odpovede Franka na „test riskovania“ (Risky-Conservative Choice Test). 

Podľa prvej verzie tohto testu, Frank bol úspešný hasič, ktorý si vždy pri hasení vybral 

najbezpečnejší postup. 

Podľa druhej verzie, Frank si vždy vybral najbezpečnejší postup, ale ináč (alebo preto) bol 

mizerný hasič, o čom sú záznamy aj v správach jeho nadriadených. 

Ako aj v predchádzajúcom prípade, v druhom kole testu študentom bolo prezradené, že boli 

oklamaní a všetky informácie o Frankovi sú úplne fiktívne. Ale aj tak, študenti boli požiadaní, 

aby odpovedali na otázku: Aký postoj k riziku by mal mať úspešný hasič? Študenti, ktorí 

dostali prvý súbor informácií o Frankovi odpovedali, že úspešný hasiť by sa mal vyhýbať 

riziku. Študenti, ktorí dostali druhý súbor informácií o Frankovi odpovedali, že úspešný hasiť 

musí ísť do rizika. 

Udivujúce je, že opäť, i keď študenti už vedeli, že informácie, ktoré dostali sú vymyslené, 

a nemajú dostatok dôkazov na správne všeobecné rozhodnutie, zaujali veriace stanovisko 

v súlade s informáciami, o ktorých už vedeli, že sú vymyslené. 

  

Stovky až tisícky ďalších podobných experimentov potvrdili, že výsledok-úsudok „rozumne-

rozmyšlajúcich“ ľudí je nerozumný a až absurdný a závisí len od toho, akú matricu a kedy mu 

ju médiá vytvoria v mozgu. Mnohí si podľa týchto matríc podvedome vytvárajú úsudok 

i napriek tomu, že už vedia, že tieto matrice nie sú pravdivé. 
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Vyvolený hamburger využil túto vlastnosť mozgu na zničenie Východoeurópskej 

socialistickej civilizácie a jej následnej kolonizácii. Niektorí si možno spomenú, aké 

nerozumy a absurdity tvrdili v médiách ihneď po prevrate 1989 členovia víťazného 

kapitalistického slovenského stáda. Ich výroky a diskusné príspevky v televízii boli tak 

absurdne a tak nerozumné, že Vyvolený hamburger ich odvtedy zakázal odvysielať z archívu 

TV a možno ich aj zničil. 

  

Otázka je, prečo takto funguje ľudský mozog? 
  

Hugo Mercier a Dan Sperber (The Enigma of Reason, https://www.amazon.com/Enigma-

Reason-Hugo-Mercier/dp/0674368304) tvrdia, že takéto fungovanie mozgu sa u nás vyvinulo 

evolúciou na savanách Afriky, podobne ako schopnosť chodenia po dvoch alebo trojfarebné 

videnie. Argumentujú, že najväčšia výhoda vývoja ľudského druhu oproti iným druhom-

živočíchov bola a je naša schopnosť kooperovať. Všeobecne, kooperáciu je ťažko vytvoriť 

a ešte ťažšie dlhodobo udržať. (Spomeňte si na množstvo politických strán, ktoré vznikli a 

rýchlo zanikli po roku 1989 v dôsledku nekooperácie). 

  

To znamená, že ľudský mozog, jeho myslenie a závery sa evolúciou nevyvinuli na to, aby 

sme pravdivo vyriešili abstraktné alebo logické problémy, alebo utvárali správne závery 

z neznámych údajov, ako si väčšina ľudí myslí. 

Náš mozog sa vyvinul tak, aby výsledok riešenia problémov alebo neznámych javov 

viedol k záveru, ktorý by nás dlhodobo presvedčil k spoločnému životu v našej 

kooperatívnej skupine (v kmeni, náboženskej skupine, ideológii, atď). Skrátka, mozog 

nie je stavaný tak, aby hľadal objektívnu pravdu (samozrejme aj tu sa pomocou 

vedeckých metód dá zistiť objektívna pravda). 

  
Takýto mozog sa nám vyvinul evolúciou, aby sme v dávnych dobách prežili oproti mozgom, 

ktoré nemali „kooperatívny výstup“. Evolučným vývojom prežilo viac ľudí, ktorých mozog 

nahľadal objektívnu pravdu, ale fikciu pravdy, ktorá ho mala ďalej presvedčiť, že je správne 

kooperovať so skupinou ku ktorej patrím, lebo „my máme pravdu“. V dnešnej dobe 

výsledkom genetických mutácií evolúcie, väčšina mozgov sa riadi týmto princípom 

fundamentálne a len niektoré mozgy dokážu viac-menej nájsť objektívnu pravdu, často len na 

základe vedeckých metód. 

  

Takáto funkcia mozgu má názvy. Napríklad: Jedna z mnohých foriem skutočného (ale 

chybného) myslenia mozgu je napríklad „potvrdzujúca zaujatosť“ (confirmation bias), čo je 

tendencia ľudí prijať-uveriť informácii, ktorá podporuje ich vieru (ilúziu 

pravdy, http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47) a odmietnuť 

informáciu (i keď je pravdivá), ktorá je proti ich viere.  V pokuse „potvrdzujúcej zaujatosti“ 

rozdelili študentov podľa ich názoru na trest smrti. Polovica študentov bol za trest smrti a bola 

presvedčená, že to odradzuje k zločinu. Druhá polovica bola proti a dôvodila, že trest smrti 

neovplyvňuje zločinnosť. Všetci študenti dostali dve štúdie (obe boli vymyslené). Jedna 

uvádzala dôvody, ktoré podporovali odradzovanie zločinu pomocou trestu smrti a druhá 

poskytovala dôkazy, že trest smrti neovplyvňuje zločinnosť. Štatisticky obe “štúdie“ boli 

vyvážené. Študenti, ktorí pôvodne podporovali trest smrti, označili údaje podporujúce trest 

smrti za veľmi dôveryhodné a údaje proti trestu smrti za nepresvedčivé. Študenti, ktorí 

pôvodne boli proti trest smrti, označili údaje proti trestu smrti za veľmi dôveryhodné a údaje 

podporujúce trest smrti za nepresvedčivé. Na konci experimentu, študenti boli požiadaní, aby 

to zvážili ešte raz, a ešte raz sa vyjadriť k trestu smrti. Výsledok bol, že tí študenti, ktorí boli 

https://www.amazon.com/Enigma-Reason-Hugo-Mercier/dp/0674368304
https://www.amazon.com/Enigma-Reason-Hugo-Mercier/dp/0674368304
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=9&catid=47
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za trest smrti, boli teraz ešte viac v prospech trestu smrti, a naopak tí, ktorí sa proti nemu 

postavili, boli ešte viac proti.Takúto funkciu mozgu nazvali Mercier and Sperber 

“hypersociability.” Ľudský svet sa mení a ide dopredu rýchlo, pričom bohužiaľ prirodzený 

výber zaostáva. 

  

Test z knihy: Steven Sloman a Philip Fernbach, “The Knowledge Illusion: Why We 

Never Think Alone” (Riverhead) o fungovaní splachovacieho záchodu.  Každý pozná 

splachovací záchod a myslí si, že aj zhruba vie, ako splachuje. Ale, ako skutočne 

funguje?Študenti na Yale univerzite boli požiadaní aby ohodnotili-odstupňovali svoje znalosti 

o každodenných zariadeniach, s ktorými denne prichádzajú do styku, vrátane toaliet.Potom 

boli požiadaní, aby podrobne krok za krokom, popísali a podrobne vysvetlili, ako tieto 

zriadenia, vrátane toaliet, fungujú, a potom znova ohodnotili-odstupňovali svoje znalosti o 

týchto zariadeniach.Výsledkom testu bolo, že po úlohe napísať podrobne, ako napríklad toalet 

funguje, študenti zistili, že v skutočnosti o tom vedia veľmi málo a preto ich sebahodnotenie o 

svojich znalostiach kleslo oproti stupňom, ktoré si dávali na začiatku (splachovanie záchodov 

sa ukázali komplikovanejšie, ako sa zdalo). Sloman a Fernbach našli tento efekt takmer všade 

a nazvali ho „ilúziou vysvetľujúcej hĺbky“ “illusion of explanatory depth”.  Ľudia veria, že 

vedia oveľa viac, ako sú ich skutočné znalosti. Aj to sa vyvinulo evolúciou, v súvislosti 

nášho vzťahu k iným ľudom. Veríme, že toalet navrhol niekto iný tak, aby som to mohol 

ľahko ovládať. My sa spoliehame-veríme na odborné skúsenosti iných od chvíle, keď sme sa 

naučili, ako spoločne loviť, čo bol pravdepodobne kľúčový vývoj v našej evolučnej histórii. 

Keby sme sa nespoliehali, neverili a nedôverovali profesionalite iných, nemohli by sme sa 

naučiť spoločne loviť. Preto aj v súčasnosti my kooperujeme až do takej miery, že nepoznáme 

hranicu kde končia naše vedomosti a začínajú iných. Neexistuje ostrá hranica medzi 

myšlienkami a poznaním jednej osoby a ostatnými členmi skupiny. 

  

Tento mentálny zmätok je tiež považovaný za pokrok. Ako ľudia vynašli nové nástroje pre 

nové spôsoby života, zároveň vytvorili nové oblasti nevedomostí. Napríklad, človek použije 

nôž, pričom nemusí zvládnuť princípy metalurgie kovov. Pokiaľ ide o nové technológie, 

zvyšuje sa ich neúplné pochopenie (čo si už ani neuvedomujeme). 

Bohužiaľ, tato naša vlastnosť mozgu, sa dostane do problémov, podľa Slomana a Fernbacha, 

v politickej oblasti. Jedna vec je pre mňa vyprázdniť toaletu bez toho, aby som vedel, ako to 

funguje, ale iné je, aby som podporoval alebo postavil sa proti politickej strane bez toho, aby 

 som vedel, ako funguje a čo to vlastne znamená. 

A toto je podstata, prečo Vyvolený hamburger, „skoro pod trestom smrti“, vyžadoval 

demokratické slobodné voľby, ktoré zabezpečili a zabezpečujú kolonizáciu a bráni 

rozvoju v bývalom socialistickom bloku. Demokratické voľby mu dovolili využiť naplno 

vytvárania mozgových matríc vo svoj prospech. Keď použijem dôkaz zo Slovenska, tak po 

prevrate 1989 ľudia nevedeli rozsúdiť schopných a zodpovedných politikov oproti politickým 

kriminálnikov a vlastizradcom. Mnohí volili toho, ku ktorému stádu ich dokázali nahnať 

médiá Vyvoleného hamburgera, ktoré už 20-30 rokov vedeli a využívali „kooperatívne 

chovanie“ ľudského mozgu. Voliči sa väčšinou  „slobodne“ priklonili ku politickým 

kriminálnikom. 

  

(Len tak na okraj: súčasná poľská vláda sa dostala do nemilosti, lebo má v programe veľký 

zločin proti demokracii: Chce vyhnať masmédiá Vyvoleného hamburgera z Poľska! Čo 

považujem za prvý krok oslobodiť sa od ekonomickej, mentálnej a politickej kolonizácie). 

  

Príklad:Sloman a Fernbach citujú prieskum uskutočnený v roku 2014, krátko po tom, ako si 

Rusko „pripojilo“ Krym z ukrajinského územia. Respondentov sa pýtali, ako by mali USA na 
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to reagovať, a tiež či môžu identifikovať Ukrajinu na mape. Čím viac respondenti nevedeli, 

kde leží Ukrajina, t.j. čím ďalej ju označili na mape od miesta, kde skutočnosti bola, tým mali 

silnejší názor, že USA majú zasiahnuť vojensky. Medián respondentov chybnej vzdialenosti 

určenia Ukrajiny na mape bol 2900 km (vzdialenosti z Kieva od Madridu). Prieskumy o 

mnohých ďalších otázkach priniesli podobne skľučujúce výsledky.Z toho jednoznačne 

vyplýva zákon, že silné presvedčenie o niečom nevychádza z dôkladného pochopenia 

problému, ale skôr naopak. 
Je veľa príkladov, že čím máme menšie vedomosti o probléme, tým budeme mať radikálnejší 

názor ovplyvnený vierou v dôveru ľudí (v dnešnej dobe, vieru správam v médiách). Unikátne 

príklady možno nájsť aj v našich médiách, kde po prevrate 1989 mohli v médiách väčšinou 

vystupovať len ľudia, ktorí nemali vedomosti o fungovaní sveta (často nevedeli ani cudzí 

jazyk), o ekonomike, geopolitike, histórii…, ako herci, speváci, športovci, disidenti, bigotne 

veriaci. Bohužiaľ v mnohých prípadoch to stále pokračuje. Sú to krásne učebnicové príklady 

premytých mozgov účelovými matricami. Škoda, že ich Vyvolený hamburger zakázal použiť 

pre vedecký výskum mozgu, veda by mohla pokročiť dopredu. Mentálne absurdity 

v diskusných príspevkov antikomunistov by tiež stáli za vedecký výskum fungovania mozgu. 

Dôležité ďalšie príklady sú uvedené napríklad v knihe Denying to the Grave: Why We Ignore 

the Facts That Will Save Us” (Oxford), Jack Gorman. 

  

Karol Ondrias 

170806 
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Je morálny kreténizmus na Slovensku povinný? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/06/21/je-moralny-kretenizmus-na-slovensku-povinny/ 
21. júna 2017 08:31, Prečítané 4 794x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera,  

ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

  

Po zničení humanity a civilizácie východoeurópskeho komunistického zázraku, a jej následnej 

ekonomickej, politickej a mentálnej kolonizácii po roku 1989, sa rozhodnutím kolonizátorov, 

ako jeden z hlavných filozofických smerov v týchto krajinách, začal povinne a naplno 

rozvíjať aj morálny kreténizmus. 

  

Čo znamená morálny kreténizmus v praxi? 

  

Uvediem aspoň jeden súčasný príklad: 

  

Lietadlo USA na území zvrchovaného štátu Sýrie zostrelí sýrske vojenské lietadlo, ako sa 

stalo 18.6.2017. Čo na to naše média, ktoré v rámci diskusie slobody slova, v stovkách 

diskusií o všetkom možnom, o tejto udalosti povedali. Ja zhruba neviem, lebo nemám 

možnosť sledovať všetky televízne kanály naraz. Ale, pretože mám skúsenosti so správami 

našich médií, ktoré doteraz vždy, keď sa vo svete stal profesionálny zločin Vyvoleného 

hamburgera, zaujali postoj morálneho kreténizmu, tak to určite urobili a v tomto prípade. 

Dôkazom toho je aj skutočnosť, že stále vysielajú, lebo keby sa odklonili od morálneho 

kreténizmu, tak by na Slovensku skončili. 

  

Predstavme si, že úlohou našich médií by nebolo rozvíjať na Slovensku morálny kreténizmus, 

ale by diskutovali slobodne bez smrteľného strachu z pravdy. 

  

Pre diskusiu o tejto otázky si uveďme najskôr obrátený prípad. 

  

Predstavme si, že sýrske vojenské lietadlo by na území USA zostrelilo americké vojenské 

lietadlo. USA a celý Vyvolený hamburger by dostali šok a rozhlásili do celého sveta o zločine 

pilota a štátu Sýriu voči zvrchovanosti USA. Vo všetkých našich médiách by sa zamyslení 

tankisti predbiehali, aby zdôraznili zločin Sýrie voči USA a žiadali okamžité súdenie pilota 

a uvalenie ekonomických sankcií voči Sýrii. 

  

Neskoršie, počas vyšetrovania by USA z hrôzou zistili, že na území USA sú už roky ilegálne 

sýrski vojaci, dokonca tam majú vojenskú základňu a už roky bombardujú územie USA, kde 

zabili stovky až tisícky nevinných Američanov. Vyvolený hamburger, USA a celý svet by 

burcovali na poplach, zdôraznili by, že Sýria porušila všetky zákony medzinárodného práva, 

že je to akt vojenskej agresie, vojnových zločinov, t.j. Sýria prakticky začala vojnu proti USA. 

Humanisti a demokrati celého sveta by sa predbiehali v súťaži, kto vymyslí najkvalitnejšie 

potrestanie Sýrie za tento vojnový zločin. Zamyslení tankisti by ihneď navrhli ekonomické 

a politické sankcie,  nový vojenský medzinárodný tribunál, kde by súdili predstaviteľov Sýrie. 

Pričom najhumanistickejší tankisti by žiadali vojenské humánne bombardovanie Sýrie až do 

posledného žijúceho Sýrčana. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/06/21/je-moralny-kretenizmus-na-slovensku-povinny/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Sýria by zostrelenie amerického lietadla ospravedlnila ako sebaobranu, že musela zostreliť 

americké lietadlo, lebo išlo bombardovať (alebo bombardovalo) Americké demokratické sily, 

ktoré Sýria podporuje, pretože chcú zvrhnúť demokraticky zvoleného prezidenta a vládu 

USA. Predpokladám, že po takomto ospravedlnení, by USA, Vyvolený hamburger a celý svet 

právom označil vládu Sýrie za mentálne a morálne chorú, pretože predpokladá, že občania 

USA a celého sveta sú len mentálni a morálni kreténi a tým uveria ospravedlneniu Sýrie. 

  

Podobných príkladov by som vedel uviesť stovky. 

  

Prečo sa vyššie popísané udalosti nedejú, keď americké lietadlo zostrelí sýrske vojenské 

lietadlo na území Sýrie a USA to ospravedlnia ako sebaobranu tým, že sýrske lietadlo 

bombardovalo Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré chcú zvrhnúť 

demokraticky zvoleného prezidenta a vládu Sýrie? 

  

Nedeje sa to z jednoduchého dôvodu, pretože po prevrate 1989, je morálny a mentálny 

kreténizmus povinný nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách, ktoré ovláda Vyvolený 

hamburger. 

  

P.S. 

Nikdy za socializmu by som si nepomyslel, že kapitalizmus vychová tak degenerovanú 

spoločnosť, slovenského Motroka fungujúceho v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať cikať 

a súložiť, a že nastane doba morálneho kreténizmu až takej vysokej kvality. 

  

Som zvedavý v čom ma kapitalizmus ešte prekvapí? Dokáže z Vás vyrobiť zabijakov na 

akékoľvek požiadanie a použitie? 

  

Karol Ondriaš 

170621 
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Slovanský holokaust, židovský holokaust a nekonečná vojna USA 

a Britov proti Rusku 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/05/06/slovansky-holokaust-zidovsky-holokaust-a-nekonecna-

vojna-usa-a-britov-proti-rusku/ 
6. mája 2017 12:05, Prečítané 8 745x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera,  

ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

  
Väčšina údajov v blogu je prebraná z článkov: Finian 

Cunningham (04.05.2017, Opinion): http://www.strategic-culture.org/news/2017/05/04/deep-

history-us-britain-never-ending-cold-war-russia.html; Ben Knight (19.04.2017 

) http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-

newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter; Fonds United Nations War Crimes 

Commission (UNWCC) (1943-1948) – AG-042: 

https://search.archives.un.org/united-nations-war-crimes-commission-unwcc-1943-1948 

  

Po desiatkach rokoch (násilného) odkladania, komisia OSN (United Nations War Crimes 

Commission, UNWCC, 1943-1948), ktorá vyšetrovala nacistický holokaust, konečne 

zverejnila niektoré odtajnené dokumenty, ktoré vrhajú nové svetlo na slovanský, židovský, 

rómsky, komunistický… holokaust. Zdrojom boli aj archívy štátov, ktoré bojovali proti 

nacizmu v 2. Svetovej vojne a aj exilové vlády v Anglicku. 

  

Odtajnené dokumenty odhalili-potvrdili tajnú systematickú spoluprácu medzi USA a 

Britskými vládami s nacistickou treťou ríšou počas 2. Sv. vojny. http://www.dw.com/en/un-

holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-

html-newsletter; Fonds United Nations War Crimes Commission (UNWCC) (1943-1948) – 

AG-042. Týmto sa spojenci podieľali na zločinoch nacistického Nemecka. 

  

Posledných 70 rokov sa často diskutovalo, že prečo USA a Británia nebombardovali počas 

vojny infraštruktúru nemeckých koncentračných táborov, čím by pravdepodobne zabránili 

mnohým obetiam. Odpoveďou spojencov bolo, že o koncentračných táboroch nevedeli. 

  

V tejto otázke odtajnené dokumenty odhalili, že koalícia západných krajín, hlavne USA a 

Anglicko, vedeli o nacistických koncentračných táboroch dlho predtým, ako to všeobecne 

prezentovali. Ben Knight (19.04.2017 ) http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-

allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter; 

Odtajnené dokumenty odhalili, že západní spojenci (USA, Británia…) vedeli aj o nacistickom 

„konečnom riešení“ Židov a „menejcenných“ Slovanov. 

  

Tieto dva fakty patrili medzi hlavné dôvody, že bašty západnej demokracie a slobody slova 

v spolupráci s Nemeckom dokázali účinne 60-70 rokov brániť, aby táto pravda vyšla na 

povrch. Teraz, keď väčšina účastníkov 2. Sv. vojny už nie je medzi nami, uverejnenie týchto 

dokumentov je menej významné. A keď ešte zoberieme do úvahy, že takéto správy pre 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/05/06/slovansky-holokaust-zidovsky-holokaust-a-nekonecna-vojna-usa-a-britov-proti-rusku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/05/06/slovansky-holokaust-zidovsky-holokaust-a-nekonecna-vojna-usa-a-britov-proti-rusku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.strategic-culture.org/authors/finian-cunningham.html
http://www.strategic-culture.org/authors/finian-cunningham.html
http://www.strategic-culture.org/rubrics/opinion.html
http://www.strategic-culture.org/news/2017/05/04/deep-history-us-britain-never-ending-cold-war-russia.html
http://www.strategic-culture.org/news/2017/05/04/deep-history-us-britain-never-ending-cold-war-russia.html
http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter
http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter
https://search.archives.un.org/united-nations-war-crimes-commission-unwcc-1943-1948
http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter
http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter
http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter
http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter
http://www.dw.com/en/un-holocaust-files-reveal-allies-knowledge/a-38498671?maca=en-newsletter_en_Newsline-2356-html-newsletter
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väčšinu profesionálne totalitných mienkotvorných médií sú zakázané, tak je vlastne jedno, čo 

OSN odtajuje pre <0,01% populácie. 

  

Opäť sa natíska otázka, že prečo USA a Británia nebombardovali infraštruktúru nemeckých 

koncentračných táborov, keď veľmi dobre vedeli, že tam usmrcujú Židov, Slovanov, 

Rómov…? 

Odpoveď môže dať napríklad David Talbot v knihe The Devil’s Chessboard: Allen Dulles, 

the CIA and the Rise of America’s Secret Government (2015), 

 https://www.harpercollins.com/9780062276162/the-devils-chessboard. Kniha dokumentuje 

intenzívne finančné transakcie medzi bankármi z „Wall Street“ v New Yorku a nemeckou 

Treťou ríšou niekoľko rokov pred rozpútaním 2. Svetovej vojny. Americké firmy, ako  Ford, 

GM, ITT and Du Pont investovali do nemeckého priemyslu (aj do IG Farben, ktorá vyrábala 

plyn Zyklon B pre koncentračné tábory). Takto bol americký a britský kapitál integrovaný do 

nacistickej vojnovej mašinérie a využíval aj otrockú prácu v koncentračných táboroch a 

vojnových zajatcov, ktorí boli súčasťou „konečného riešenia“. 

Prečo by spojenci bombardovali „pracovné sily“ z ktorých pravdepodobne mali zisk. Je aj 

možné, že nemali cit alebo ochotu sa starať o židovské, slovanské… obete. Ale 

pravdepodobnejší môže byť fakt, že významná časť západných vlád nebola ochotná 

obmedzovať nacistickú vojnovú mašinériu proti Sovietskemu zväzu, i napriek tomu, že boli 

oficiálni vojnoví spojenci Sovietskeho zväzu. http://www.bbc.co.uk/programmes/p04xd4pq 

  

USA a Británia podporovali budovanie nacistickej Tretej ríše, ako hrádzu proti sovietskemu 

komunizmu. Vyhovovalo im, že Hitlerov antisemitizmus išiel ruka v ruke s jeho nenávisťou 

ku Marxizmu a ku „menejcenným“ Slovanom, ktorých bolo tiež potrebné odstrániť v 

„konečnom riešení“, a o ktorom spojenci vedeli. Je pravdepodobné, že vytvorenie druhej 

fronty v Normandii západnými spojencami až koncom 2. Svetovej vojny (6.6.1944, 5 rokov 

po začiatku vojny) tiež prispelo, že bolo viac obetí Slovanov, Židov… 

  

Z tohto všetkého vyplýva, že studená vojna západu ku Sovietskemu zväzu začala ďaleko pred 

rokom 1939, pred tým, ako začala 2. Svetová vojna, podporovaním nacistického Nemecka. 

Vojenský blok USA-západoeurópska koalícia – NATO je len pokračovaním geopolitiky 

USA-Británia s nacistickým Nemeckom. Táto koalícia po roku 1945 „bojovala“ proti 

komunistickému „impériu zla“ Sovietskemu zväzu. V súčasnosti pokračuje sankciami proti 

pravoslávnemu kapitalistickému Rusku, pretože tam vládne zlý kapitalistický diktátor Putin, 

ktorý zločinne zasahuje do chodu západných demokracií, pretože ruskí športovci vyhrávajú 

len vďaka dopingu, pretože ruská armáda nechce podporovať teroristov proti demokraticky 

zvolenému prezidentovi Sýrie Assadovi, atď… 

Dôvod: Anglo-americkí kapitalisti si zúrivo bráni vlastný unipolárny svet proti Rusku 

a komunistickej Číne, a spoja sa s kýmkoľvek, ako napríklad so svetovým terorizmom alebo 

ukrajinským neonacizmom, len aby ho ubránili. 

  

„Hore háj, dolu háj, horekást, dolukást, holokást, britiškást, hambakást…“ si možno 

bude spievať zatúlaný Slovák na Kráľovej Holi o 100-1000 rokov a pritom možno ani neocení 

význam slovenskej ľudovej klasiky. 

  

Karol Ondrias 

170506 
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Profesionálna zločinecká a teroristická organizácia začala 

bombardovať Sýriu (po polnoci 07. 04. 2017) 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/04/07/profesionalna-zlocinecka-a-teroristicka-organizacia-

zacala-bombardovat-syriu-po-polnoci-07-04-2017/ 
7. apríla 2017 07:36, Prečítané 5 113x, karolondrias, Nezaradené 

 

Už sa teším, ako to budú pozitívne vysvetľovať Vaše média, keď sa premenia na fekálne jamy 

a Vaši dobrovoľní a platení fekálnici demokratického typu? 

  

Pokiaľ je doteraz známe, ako súčasť štátneho terorizmu, USA bombardovali vojenské objekty 

v Sýrii z dvoch lodí (59 rakiet Tomahawk). 

  

Dôvody bombardovania, prezident USA Trump, vo svojom prejave pre morálne a mentálne 

retardovaných uviedol veľmi jasne, citujem aspoň pár viet: 

  

„Dnes večer, vyzývam všetky civilizované národy, aby sa k nám pripojili v snahe ukončiť 

zabíjanie a krviprelievania v Sýrii a tiež k ukončeniu terorizmu všetkého druhu a všetkých 

typov,“ 

„Žiadame Boha o múdrosť, keď máme  čeliť výzve  nášho veľmi nepokojného sveta. 

Modlíme sa za životy ranených a za duše tých, kto už odišli (asi myslel tých pár miliónov, 

ktorých USA posledných 70 rokov už zabili). A veríme, že pokiaľ bude Amerika vždy 

presadzovať spravodlivosť, mier a harmóniu, tieto naše hodnoty nakoniec zvíťazia (asi myslel 

tie, ktoré už zvíťazili v Líbyi, Afganistane, v Iraku a na Ukrajine).“ 

„Použitie smrtiaceho nervového plyny (prezidentom Sýrie) Assadom udusilo životy 

bezbranných mužov, žien a detí (ako vždy, jasný dôvod bez dôkazov),“ 

„Bola to pomalá a brutálna smrť pre mnohých. Dokonca aj prekrásne deti boli kruto 

zavraždené týmto obrovským barbarským útokom. Žiadne Božie dieťa by nikdy nemalo 

vytrpieť takú hrôzu (asi tým myslel USA bombardovanie viac ako 20 štátov za posledných 70 

rokov, kde mohlo zahynúť viac ako 500 000 detí).“ 

Ďalší dôvod: „(bombardovanie zabezpečuje) vitálne národné bezpečnostné záujmy Spojených 

štátov, aby sa zabránilo a odradilo šíreniu a používaniu smrtiacich chemických zbraní.“ 

  

Priznám sa, že nič retardovanejšieho by som nevedel vymyslieť ani ja, ani keď som 

v najideálnejšom retardovanom móde. 

  

Pre nás komunistov, teroristický útok USA v Sýrii je len ďalší v poradí zločin proti ľudskosti, 

ako periodicky sa opakujúci produkt zločinov kapitalizmu. 

  

Som zvedavý, ako Vaša slovenská vojenská admiralita prijme výzvu Trampa, a pripojíte sa 

k civilizovaným národom, bojovať bombardovaním za spravodlivosť, mier a harmóniu, 

pokiaľ tieto hodnoty nakoniec nezvíťazia? 

Rád by som vedel, či Vaše dve bojové lietadlá (posledné zbytky socializmu) by vôbec do 

Sýrie doleteli, či by uniesli aspoň pár humánitných bômb a či by to nebola vlastne 

samovražda našich letcov? (Len poznamenávam, že za socializmu Československá armáda 

mala 407 bojových lietadiel). 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/04/07/profesionalna-zlocinecka-a-teroristicka-organizacia-zacala-bombardovat-syriu-po-polnoci-07-04-2017/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/04/07/profesionalna-zlocinecka-a-teroristicka-organizacia-zacala-bombardovat-syriu-po-polnoci-07-04-2017/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Rád by som taktiež vedel, že koľkých Vašich obyvateľov Slovenska Trumpove dôvody 

bombardovania pozitívne oslovili a koľko Našich obyvateľov Slovenska negatívne oslovili? 

  

Je pravdepodobné, že prezident USA Trump, aby sa zachránil od „impeachment“u, musel 

vyhovieť aspoň jednému požiadavku Vyvolenému hamburgeru. 

  

Musím končiť, lebo idem pozrieť, či Vaše fekálne jamy a fekálnici už nezačali o humánnom 

bombardovaní v Sýrii kadiť. 

  

Karol Ondriaš 
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Ozaj sú všetky Vaše masmédiá len fekálne jamy? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/03/31/ozaj-su-vsetky-vase-masmedia-len-fekalne-jamy/ 
31. marca 2017 21:03, Prečítané 4 285x, karolondrias, Nezaradené 
 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre potešenie BoPKoTov a radostných vyznávačov Vyvoleného hamburgera,  

ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

Odvtedy, ako som zdegeneroval, pozerám v televízii len programy pre degenerovaných, 

vďaka ktorým, sám na sebe vidím, ako intelektuálne rastiem a zapadám do spoločnosti. 

  

Včera 30.3.2017 som sa v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí zúčastnil demonštrácie 

proti základniam NATO. Ako je uvedené nižšie, je dostatok dôkazov, že demonštrácia bola. 

Oznam, vystúpenia a priebeh demonštrácie si môžete pozrieť napríklad na: 

 http://www.srspol.sk/clanek-zajtra-odstartujeme-treti-rok-protestnych-zhromazdeni-proti-

cudzim-zakladniam-na-uzemi-sr-14144.html 

https://www.facebook.com/KomunistickaStranaSlovenska?notif_t=fbpage_fan_invite 

http://flm.sk/ 

https://www.facebook.com/jalal.suleiman.33?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friend

s.all 

https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/13937391139810

53/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/13937488206467

49/?type=3&theater 

https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/13937522839797

36/?type=3&theater 

  

 Všetky takéto a mnohé ďalšie demonštrácie, ktoré neboli v agende Vášho Vyvoleného 

hamburgera mali jedno spoločné: Žiadne Vaše masmédiá, a máme ich na Slovensku 

neúrekom, sa ich nezúčastnili a ani v správach o tom nereferovali (je možné, že krutým 

omylom osudu sa niekedy do správ aj niečo dostalo).   

  

Z týchto dôkazov jednoznačne vyplýva, že všetky Vaše masmédiá na Slovensku plnia úlohu 

len mediálnych fekálnych jám, ktoré majú úlohu stále vychovávať novú šťastnú populáciu 

v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať, súložiť. Všetkom ostatné, čo je dôležité pre 

rozvoj osobnosti, rozvoj Slovenska je absolútne zakázané. Takýto štatút mediálnych 

fekálnych jám je povinný pre všetky profesionálne kolonizované krajiny.   

  

Ani ma neprekvapuje, že našim poslancom v rámci zákona o médiách a informáciách takýto 

stav našich masmédií nevadí. Vyplýva z toho, že aj oni sú len súčasťou Vašich slovenských 

fekálnych jám? 

  

Z ďalších úloh Vašich masmédií, v rámci duchu Vašej slovenskej alkajdy, je šíriť nenávisť 

a stále vychovávať k nenávisti ku socializmu, komunistom, Putinovi, Rusku, 

Assadovi…  a k nenávisti ku každému, podľa toho, ako Vám Vyvolený hamburger zavelí. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/03/31/ozaj-su-vsetky-vase-masmedia-len-fekalne-jamy/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.srspol.sk/clanek-zajtra-odstartujeme-treti-rok-protestnych-zhromazdeni-proti-cudzim-zakladniam-na-uzemi-sr-14144.html
http://www.srspol.sk/clanek-zajtra-odstartujeme-treti-rok-protestnych-zhromazdeni-proti-cudzim-zakladniam-na-uzemi-sr-14144.html
https://www.facebook.com/KomunistickaStranaSlovenska?notif_t=fbpage_fan_invite
http://flm.sk/
https://www.facebook.com/jalal.suleiman.33?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://www.facebook.com/jalal.suleiman.33?fref=pb&hc_location=friends_tab&pnref=friends.all
https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/1393739113981053/?type=3&theater
https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/1393739113981053/?type=3&theater
https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/1393748820646749/?type=3&theater
https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/1393748820646749/?type=3&theater
https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/1393752283979736/?type=3&theater
https://www.facebook.com/peter.nisponsky/videos/pcb.1393769847311313/1393752283979736/?type=3&theater
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2017/03/Proti-nato01.jpg
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Z ďalších úloh Vašich masmédií, v rámci slobody slova, je naučiť Vás obdivovať násilie 

a zabíjanie všetkého druhu a brať ho, ako neoddeliteľnú súčasť Vášho života, t.j. Vašej 

degenerácie, pretože Vyvolený hamburger počíta, že takúto Vašu duchovnú vlastnosť bude 

potrebovať v budúcnosti. Preto denno-denne si môžete pozerať kultúru Vášho Vyvoleného 

hamburgera vo Vašich masmédiách, kde už každý ma pištoľ a len strieľa a strieľa, zabíja 

a zabíja, ani nemá čas nabíjať. Občanom mladším ako 40-50 rokov pripomínam, že počas 

komunistického zázraku humanity, naši režiséri netočili filmy, kde by streľba, zabíjanie, 

násilie, únosy, vyžívanie sa v ubližovaní boli hlavnou podstatou filmov. Toto nám doniesla po 

roku 1989 až kultúra Vášho Vyvoleného hamburgera.    

  

Ja samozrejme robím všetko preto, aby Vaše masmédiá, Vaše slovenské alkajdy, nevychovali 

zo mňa obyčajné slovenské hovädo obdivujúce medzinárodné zločiny, vraždy a násilie 

všetkého druhu a nenávidiace socializmus, komunistov, Rusko, Putina, Asada… 

  

P.S. Musím končiť, lebo v rámci kultúrneho vyžitia idem si porovnať správy na: 

 RT.com 

CNN.com 

sputniknews.com 

cgtn.com 

  

Karol Ondriaš 

170331 
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Ďakujem diskutujúcemu „pravdazvitazi“ za upozornenie, že zo 

sveta zmizla publikácia Transition 1999 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/10/dakujem-diskutujucemu-pravdazvitazi-za-upozornenie-

ze-zo-sveta-zmizla-publikacia-transition-1999/ 
10. januára 2017 19:08, Prečítané 3 537x, karolondrias, Nezaradené 

 

Diskutujúci „pravdazvíťazí“ mi napísal: 

„OSN nikdy taku spravu (myslí tým publikáciu Transition 1999) nevydala. Cize autor klame, 

alo co ine cakat od komunistu, ktoreho jedinou ulohou je velebit krpateho opilca z kremla a 

obhajovat zlociny komuznizmu, ktory ma na svedomi takmer 100 milionov zivotov.“ 

  

Vedecká práca OSN „Transition 1999“ z dokumentovala zločiny, morálny a ekonomický 

úpadok v krajinách bývalého socialistického bloku, ktorý nastal keď tam kapitalizmus 

nahradil socializmus. Vlastne autori publikácie popísali experiment na živo, keď sa porovnal 

socializmus s kapitalizmom. 

Publikácia ukazuje, že zločiny kapitalizmu v každej postkomunistickej krajine boli podobné. 

 Z vedeckého hľadiska z toho vyplýva, že sa jedná o prírodný zákon, ktorý je všeobecne 

platný pre kapitalizmus. 

  

Po vydaní publikácie „Transition 1999“ som ju dlho nikde nemohol zohnať, nebola ani 

v oddelení OSN v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Ale nakoniec sa mi ju podarilo získať, 

ako dar. 

  

Keď kapitalizmus Vyvoleného hamburgera dobil a význame zničil východoeurópsku 

socialistickú civilizáciu, Vyvolený hamburger, ako každý zločinec, ktorý chce za sebou 

zahladiť stopy, aj on musel všetky dôkazy o zločinoch kapitalizmu odstrániť. 

A teraz som sa vďaka „pravda zvíťazí“ (ktorý sa asi hanbí za svoje meno) dozvedel, že 

odstránil zo sveta aj publikáciu „Transition 1999“. Pripomínam, že každá publikácia OSN má 

byť elektronicky dostupná zadarmo pre všetkých. To, že koalícia zločincov dokázala zmiznúť 

publikáciu „Transition 1999“ zo sveta hovorí o jej absolútnej moci a totalite.  Koľko 

podobných publikácií a filmových dokumentov zmizlo takto zo sveta? 

  

Aby Transition 1999 úplne nezmizol zo sveta, nahral som na video text aspoň prvých dvoch 

častí. Linky na videa sú nižšie. 

Pridal som aj graf vývoja populácie v Rusku za socializmu a kapitalizmu, z čoho zločiny 

kapitalizmu jasne vidieť.  Za posledných 24 rokov komunizmu sa zvýšila populácia o 20 

miliónov obyvateľov. Po zničení socializmu populácia Ruska za 24 rokov klesla o 4 milióny. 

Celkové straty 24 miliónov, čo sú porovnateľné straty, ako malo Ruská republika v 2. 

Svetovej vojne. 

  

Linky na videá: 

https://youtu.be/NOh_J_ETnac 

https://youtu.be/1qmG3R9u5q4 

https://youtu.be/OjsIMSFRPdk 

https://youtu.be/wAzZHMLSzOM 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/10/dakujem-diskutujucemu-pravdazvitazi-za-upozornenie-ze-zo-sveta-zmizla-publikacia-transition-1999/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/10/dakujem-diskutujucemu-pravdazvitazi-za-upozornenie-ze-zo-sveta-zmizla-publikacia-transition-1999/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://youtu.be/NOh_J_ETnac
https://youtu.be/1qmG3R9u5q4
https://youtu.be/OjsIMSFRPdk
https://youtu.be/wAzZHMLSzOM
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Ako funguje mozog havloida? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/08/ako-funguje-mozog-havloida/ 
8. januára 2017 14:10, Prečítané 4 799x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre pobavenie a potešenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného hamburgera,  

a aj havloidov, ktorí omylom a zbytočne budú čítať tento blog. 

  

Najskôr otázky: 

Existujú overiteľné dôkazy? Že: 

1.) Havloidi sú ľudia, ktorí bojujú za slobodu a demokraciu, alebo sa narodili s geneticky 

poškodením mozgom morálneho kreténa až takého stupňa, že si to nemôžu uvedomiť? A ani 

sa im to nedá vysvetliť? 

2.) Sú havloidi v súčasnosti podporovaní, pretože bojujú za slobodu a demokraciu, alebo sú 

potrební pre fungovanie vlády Vyvoleného hamburgera a jej tvrdého jadra, koalície 

zločincov? 

3.) Havloidi bojujú za slobodu a demokraciu, nenávideli a nenávidia socializmus a všetko, čo 

stým súvisí, a silno preferujú kapitalizmus. Znamená to, že sú strážnymi psami, ktorí majú 

zabezpečovať slobodu a demokraciu, alebo ochraňovať vládu a moc Vyvoleného hamburgera 

proti ďalšej boľševickej revolúcii? 

  

Čo vyvracajú alebo potvrdzujú nasledujúce fakty? 

  

1.) Podľa správy komisie OSN (Transition 1999) 

(United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human Development Report 

for Central and Eastern Europe and the CIS. (New York 1999; ISBN: 92-1-126109-0)) 

len do roku 1999 následkom kapitalizmu zahynulo v bývalom socialistickom bloku 9,6 

milióna ľudí. Citujem zo správy: „Títo ľudia by teraz žili, keby tam nebol nastolený 

kapitalizmus“. Pozri aj: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=15 

 Pozri aj: http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/21/v-havel-humanista-alebo-moralny-

uchulak/ 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloidov, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu, že to len do roku 1999 stálo životy 9,6 milióna nevinných 

ľudí? Verím, že havloid bude vedieť ihneď odpoveď. 

  

2.) Podľa správy komisie OSN následkom kapitalizmu v bývalom socialistickom bloku, sa 0,5 

milióna a až 1 milión dievča zo socialistického bloku muselo živiť v sex-priemysle, 

v bordeloch na celom svete. 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloidov, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu, že 0,5 milión až 1 milión dievča musí odísť pracovať do 

bordelov celého sveta, aby prežili? Verím, že havloid bude vedieť ihneď odpoveď. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/08/ako-funguje-mozog-havloida/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

373 
 

3. Posledných 27 rokov sa na Slovensku narodilo o ~700 000 detí menej, ako za rovnaké 

obdobie socializmu. Výsledok je ten istý, ako keby ste ~700 000 detí za socializmu postavili 

k múru a zastrelili. 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloidov, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu, že sa nenarodí ~700 000 detí? Verím, že havloid bude 

vedieť ihneď odpoveď. 

  

4.) Podľa oficiálnej ruskej vládnej organizácie UNICEF, v Rusku na konci 90-tych rokov, 

bolo 1 milión detí bezdomovcov. 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloida, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu 1 milióna detí-bezdomovcov? Verím, že havloid bude 

vedieť ihneď odpoveď. 

  

5. Ďalej už len v skratke: 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloidov, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu, že desiatky tisíc ľudí-bezdomovcov budú žiť ako dobytok 

na smetisku, až pokiaľ tam nezomrú, presne tak, ako dobytok? Verím, že havloid bude vedieť 

ihneď odpoveď. 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloidov, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu, že stovky tisíc ľudí budú nezamestnaní žijúci ako ľudský 

odpad žobrajúci po celom svete? Verím, že havloid bude vedieť ihneď odpoveď. 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloidov, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu, že desiatky tisíc ľudí budú narkomani, žijúci taktiež, ako 

ľudský odpad? Verím, že havloid bude vedieť ihneď odpoveď. 

  

Otázka: Je to dôkaz boja za slobodu a demokraciu havloidov, alebo je to morálny kreténizmus 

havloida, ktorý preferuje a pokladá za humánne „voľné cestovanie pre seba“ (t.j. ísť tam, kde 

sa mi teraz práve chce), aj za cenu, že desiatky tisíc ľudí budú obeťou korupciu, 

vykorisťovania, výpalníctva, predaja ľudí, detskej prostitúcie, vrážd na objednávku, 

exekútorov, nevoľníctva, straty sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti? Verím, že havloid 

bude vedieť ihneď odpoveď. 

  

Takto by som mohol pokračovať ešte 27 km. 

  

Takže, ako funguje mozog havloida? Netreba ani odpovedať, ja viem, že mnohí to vedia 

a niektorí nikdy nebudú. 
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P.S. 

Havloidi v súčasnosti sú jedným zo základných pilierov vlády koalície zločincov Vyvoleného 

hamburgera vo svete. Ale o tom inokedy, lebo musím končiť. Práve teraz významný havloid 

na CNN začal krásne kadiť na Putina, čo si nemôžem nechať ujsť. 

  

  

Karol Ondriaš, 

170108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

375 
 

 

 

Ako „zločinní“ komunisti zakázali cestovať do zahraničia, a čo na 

to havloidi? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/07/ako-zlocinni-komunisti-zakazali-cestovat-do-zahranicia-a-

co-na-to-havloidi/ 
7. januára 2017 12:43, Prečítané 9 042x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre pobavenie a potešenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného hamburgera,  

a aj havloidov, ktorí omylom budú čítať tento blog. 

  

Už viac ako štvrť storočie antikomunistické médiá TA3, Markíza, Joj, RSTV, Sme… (t.j. 

všetky) pri kadení rôzneho druhu vyrábajú aj havloidov. Jednou z mnohých fráz, ktorú na to 

používajú, je aj, že „zločinní komunisti počas socializmu zakázali cestovať“. Posledných 27 

rokov som túto frázu v masmédiách počul možno aj milión-krát. 

Antikomunistické médiá sú vo vyrábaní havloidov úspešné, pretože bežní mladí ľudia mňa, 

militantného komunistu, v diskusiách mnohokrát obvinili, že komunisti zakázali cestovať do 

zahraničia. Keď som sa ich spýtal, čo to znamená, a koľko ľudí mohlo ročne vycestovať zo 

socialistického Československa, ktoré malo 14 miliónov obyvateľov, tak nevedeli a odpovede 

len hádali. 

  

Milý čitateľ, mohol by si odhadnúť, predtým, ako budeš čítať ďalej, koľko-krát vycestovali 

v jednotlivých rokoch občania zo 14 miliónového Československa do zahraničia počas 

komunistickej totality, keď bolo zakázané cestovať? Ak chceš, môžeš to rozdeliť na 

socialistické a nesocialistické štáty. 

Pýtam sa preto, aby si sám na sebe zistil, či si vzdelaný a rozhľadený občan SR, alebo len 

havloid s vymeteným mozgom morálneho zloducha s nízkym IQ, ktorý má nenávidieť 

socializmus a komunistov, a ktorý má mať dlhodobý štatút kvalitného slovenského Motroka. 

  

V diskusii s mladými ľuďmi na otázku, koľko ľudí ročne mohlo cestovať do zahraničia za 

socializmu, väčšina odpovedala, že komunisti to zakázali a počet nevedeli. Na moje 

naliehanie, počet odhadovali: Havloidi-6.-stupňa udávali, že len vysokopostavení 

komunistickí papaláši mohli cestovať. Hovloidi-5.-stupňa odhadovali, že tak do 10 000 až 

100 000 mohlo ročne vycestovať. Boli aj havloidi-4.-stupňa, ktorí odhadovali do 500 000 

vycestovaní ročne. 

  

Nižšie sú kópie zo Štatistickej ročenky Českej a Slovenskej federatívnej republiky 1990, ktorá 

bola publikovaná 2 roky po prevrate 1989.   

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/07/ako-zlocinni-komunisti-zakazali-cestovat-do-zahranicia-a-co-na-to-havloidi/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2017/01/07/ako-zlocinni-komunisti-zakazali-cestovat-do-zahranicia-a-co-na-to-havloidi/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Z ďalších štatistických ročeniek som získal údaje, ktoré sú na obrázku: 
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Z overiteľných uvedených údajov vyplýva, že za posledných 25 rokov socializmu počet 

vycestovaní do zahraničia bol okolo 7 miliónov vycestovaní ročne zo 14 miliónového 

Československa, z toho okolo 500 000 do kapitalistických krajín. Veľká väčšina osôb 

vycestovala do zahraničia na dovolenku. Musím pripomenúť, že dovolenka v kapitalistických 

krajinách bola 3 až 10-krát drahšia, ako v socialistických krajinách.  

  

Z uvedených údajov v konfrontácií správ našich masmédií (Markíza, TA3, RSTV, Joj, 

Sme…) vyplývajú niekoľko zásadných a jednoznačných skutočností. 
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1.) I pri relatívnom obmedzení cestovať do zahraničia, počet vycestovaní bol obrovský. Je 

možné, že v roku 1976 išli na dovolenku do zahraničia skoro všetci, ktorí mohli chodiť. 

  

2.) Počas komunistického zázraku humanity a dodržiavaní ľudských práv, za socializmu, 

cestovali do zahraničia k moru aj ľudia, ktorí sú v súčasnosti bezdomovci, nezamestnaní alebo 

už skončili svoj kapitalistický život v kanáloch alebo na smetisku. 

  

3.) O cestovaní do zahraničia počas socializmu všetky naše a aj zahraničné masmédiá takto už 

27 rokov úspešne klamú občanov Slovenska, vyrábajú havloidov s vymetenými mozgami, 

ktorí majú nenávidieť socializmus a komunistov, tak, ako to má nenávidieť každý kvalitný 

slovenský Motrok.   

  

4.) Všetky naše a aj zahraničné masmédiá takto už 27 rokov úspešne podnecujú nenávisť proti 

komunistom a socializmu, čo je trestné u nás a aj v ÉU. Zaujímavé je, že podnecovanie 

nenávisti proti Rómom sa trestá podľa zákona, ale podnecovanie nenávisti proti komunistom 

a socializmu pre masmédiá ako TA3, Markíza, RTVS, Sme…. bolo a je po prevrate 1989 

povinné. 

  

5.) To, že naše masmédiá už viac ako štvrť storočie vedeli utajiť a prekrútiť údaje o cestovaní 

do zahraničia počas socializmu, dokazuje v akej profesionálnej a 100% totalite žijeme. Táto 

totalita má za úlohu, okrem iného, vyrobiť čo najviac havloidov s čo najvyšším stupňom 

(podľa medzinárodnej stupnice SI, najvyšší stupeň je havloid-10.). 

  

6.) Naše totalitné masmédiá nemôžu povedať pravdu o cestovaní za socializmu, pretože by 

nemohli vyrábať havloidov. Predstavme si, že televízia Markíza alebo TA3 by mala podnietiť 

nenávisť proti komunistom a socializmu, a použili by pravdivú frázu: 

„Jedným zo zločinov komunizmu bol aj zákaz cestovania do zahraničia. Zločinom bolo, že za 

posledných 25 rokov socializmu cestovať do zahraničia na dovolenku každý rok mohlo len 

priemerne 7 miliónov občanov zo 14 miliónového Československa.“ Ja predpokladám, že 

takáto fráza by neoslovilo ani havloida-6.-stupňa a vyššie. 

  

7.) Koľko podobných fráz-klamstiev dovolila súčasná profesionálna totalita opakovane 

vykadiť našimi masmédiami za posledných 27 rokov, aby podnietili nenávisť proti 

komunistom a socializmu? Ja odhadujem počet fráz na viac ako 100. Počet opakovaní fráz – 

viac ako 10000. Koľko havloidov vyrobili tieto frázy a akých stupňov? Keď vieme od 

Goebbelsa, že 100-krát opakovaná lož sa stane pravdou, potom 10000 opakovaná lož po dobu 

27 rokov sa stane historickou pravdou pre skoro 7 miliárd obyvateľov našej planéty. A vlastne 

médiám o toto ide. 

  

8.) Ozaj sa musia vždy naše masmédia premeniť na mediálne fekálne jamy, keď ide o vážne 

skutočnosti? 

  

P.S. Prosil by som havloidov-1. až 7.-stupňa o diskusne príspevky do súťaže, aby potvrdili 

pravdivosť bloku. Upozornenie: Príspevky, ktoré odrážajú IQ nižšie ako 51 nebudú do súťaže 

zaradené. 

  

Karol Ondriaš 

170107 
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Čo mediálni Totalitníci na TA3, Markíze, RTVS, Jojke. . . . 

nesmeli ukázať o protestoch ľavice 17. novembra 2016? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/11/18/co-medialni-totalitnici-na-ta3-markize-rtvs-jojke-nesmeli-

ukazat-o-protestoch-lavice-17-novembra-2016/ 
18. novembra 2016 13:20, Prečítané 4 158x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre pobavenie a potešenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného hamburgera, 

Totalitníkov a ostatných. 

Odvtedy, ako som zdegeneroval, prestal som používať slušný a diplomatický jazyk, a 

pozerám v televízii len programy pre degenerovaných, vďaka ktorým, sám na sebe vidím, ako 

intelektuálne rastiem a zapadám do spoločnosti. 

  

Preto 17. november, si vždy s médiami na TV intelektuálne užijem. Má to len malú nevýhodu, 

že po každom programe musím vždy doma vyvetrať všetok ten mediálny smrad. Ale to je už 

údel nás, súčasných intelektuálov. 

  

Aj ja, i keď len slovenský degenerant, som sa chcel tiež zúčastniť osláv Zamatovej revolúcie 

a pripomenúť si opäť zločiny komunizmu a náš súčasný šťastný život v kapitalistickom 

kanibalizme, ako nám to už správne predpovedali naši revolucionári-vizionári na tribúnach 

roku 1989. 

  

Tak som sa 17. novembra 2016 vybral do ulíc Bratislavy hrdo osláviť 27. výročie nežnej 

revolúcie a pre mňa aj deň mediálnych Totalitníkov. Pretože na hlavnom námestí SNP, okrem 

stavania nejakého pódia, sa nič nedialo, spýtal som sa náhodného okoloidúceho (fotografie sú 

nižšie), kde bude oslava. Poradil mi, že na Hodžovom námestí pred prezidentským palácom 

a doplnil, že aj on tam ide. 

  

A mal pravdu, jedine na Hodžovom námestí boli ľudia s transparentmi a mikrofónmi 

pripravení začať oslavu. Všimol som si, že tam nie je ani jedna dôležitá televízia (TA3, 

Markíza, RTVS, Jojka….). Hovorím si, že asi im niekto dal zlú adresu. Aby som zachránil 

situáciu, celý priebeh osláv som natočil na videokameru, i keď sa mi triasla v mrznúcich 

rukách. Linky na videá sú nižšie. 

  

Oslavy boli fantastické, často sa spomínala Komunistická strana Slovenska, Vzdor-strana 

práce, iniciatíva DAV-DVA, Front ľavicovej mládeže a iné ľavicové hnutia. A ako sa patrí na 

17. november, sumarizovali sa zločiny. 

  

Je pravda, že pri mojom vysokom degeneračnom štandarde som si nestačil zapamätať všetky 

zločiny komunizmu, ktoré rečníci spomínali. Dokonca som ani nepochopil, koho zločiny 

vlastne sumarizovali. Miatlo ma, že na tribúne nevystupovali naši novembroví hrdinova, 

bojovníci proti komunistickej totalite: p. Kňažko, p. Búdaj, p. Mikloško a ďalší moji 

obľúbenci. Najviac som bol dopletený, keď som videl, že vystupujúcim nešľahal z očí 

morálny kreténizmus, ale im z tričiek zúril Che Guevara (ako som si neskoršie overil na 

internete): 

https://www.youtube.com/watch?v=8WZJOgUJM2w 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/11/18/co-medialni-totalitnici-na-ta3-markize-rtvs-jojke-nesmeli-ukazat-o-protestoch-lavice-17-novembra-2016/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/11/18/co-medialni-totalitnici-na-ta3-markize-rtvs-jojke-nesmeli-ukazat-o-protestoch-lavice-17-novembra-2016/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://www.youtube.com/watch?v=8WZJOgUJM2w
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Stále neviem, či som bol na správnom mítingu, ale posúďte samy, čo som natočil: 

  

https://youtu.be/ervRcT8HBSk 

Gabika Hriviaková, za Iniciatíva DAV-DVA. Úvodné slovo na Hodžovom námestí 

v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/981wYivIFW0 

Stanislav Pirošík, predseda strany: Vzdor-strana práce. Prejav na Hodžovom námestí 

v Bratislave 17. Novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/4tmqqIOnovI 

Jozef Hrdlička, predseda Komunistickej strany Slovenska. Prejav na Hodžovom námestí 

v Bratislave 17. Novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/RDCAJZuueao 

pokračovanie, Jozef Hrdlička, predseda Komunistickej strany Slovenska. Prejav na 

Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/-qISG4nNBkU 

Artur Bekmatov, predseda Frontu ľavicovej mládeže. Prejav na Hodžovom námestí 

v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/OePTTdy7E7A 

Tomáš Klimek, za Iniciatíva DAV-DVA. Prejav na Hodžovom námestí v Bratislave 17. 

novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/CJ6gH75weP4 

Vladimír Sládek. Báseň na Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý 

socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/VFc9pmjBgZ4 

Jozef Hrdlička a Stanislav Pirošík: Otvorenie internetového Múzea-Zločinov kapitalizmu na 

Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

Link: muzeum-zlocinov-kapitalizmu.sk 

https://youtu.be/8fW5iWNYrHY 

Andrej Palacko. pozdrav na Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý 

socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/mr1ynS0dIOI 

Pozdrav z Čiech, Organizácie Ľavá perspektíva, pozdrav na Hodžovom námestí v Bratislave 

17. novembra 2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/C84TAiMc4ik 

Internacionála na Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý socializmus a 

zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/j9Zy3NPVxKs 

Dozvuky 1 na Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý socializmus a 

zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/wGlo_txR0wU 

Dozvuky 2 na Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý socializmus a 

zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/ve3w9ay44bU 

Dôchodca s plagátom na demonštrácii na Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 

2016. Zlatý socializmus a zločiny kapitalizmu. 

https://youtu.be/Cf5lNSXfKWc 

Neznámy hlas z podchodu na Hodžovom námestí v Bratislave 17. novembra 2016. Zlatý 

socializmus a zločiny kapitalizmu. 

  

https://youtu.be/ervRcT8HBSk
https://youtu.be/981wYivIFW0
https://youtu.be/4tmqqIOnovI
https://youtu.be/RDCAJZuueao
https://youtu.be/-qISG4nNBkU
https://youtu.be/OePTTdy7E7A
https://youtu.be/CJ6gH75weP4
https://youtu.be/VFc9pmjBgZ4
https://youtu.be/8fW5iWNYrHY
https://youtu.be/mr1ynS0dIOI
https://youtu.be/C84TAiMc4ik
https://youtu.be/j9Zy3NPVxKs
https://youtu.be/wGlo_txR0wU
https://youtu.be/ve3w9ay44bU
https://youtu.be/Cf5lNSXfKWc
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Záverom, ja, Karol Ondriaš, za slušných občanov Slovenska a aj za slovenské internetové 

médiá, ďakujem Komunistickej strane Slovenska, strane Vzdor-strana práce, Frontu ľavicovej 

mládeže, Iniciatíve DAV-DVA, prednášajúcim a všetkým účastníkom za zorganizovanie 

demonštrácie proti kapitalistickému kanibalizmu, za mier a socializmus dňa 17. novembra 

2016 na Hodžovom námestí v Bratislave. 

Ešte slušní ľudia na Slovensku nevymreli. 

  

Karol Ondriaš, 

161118 
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„Stále vládnu komunisti, eštebáci a ich potomkovia“ = učebnicový 

príklad genetického poškodenia mozgu? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/10/09/stale-vladnu-komunisti-estebaci-a-ich-potomkovia-

ucebnicovy-priklad-genetickeho-poskodenia-mozgu/ 
9. októbra 2016 07:21, Prečítané 5 121x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre pobavenie a potešenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného hamburgera  

a ostatných. 

Posledných 10-20 rokov som dostal veľmi veľa mailov, ako príklad jeden z nich uvedený na 

konci textu. Text vždy hovoril priamo alebo nepriamo: „Dôvod, prečo na Slovensku po 

odstránení neschopného totalitného komunizmu a zločinných komunistov od moci po roku 

1989 sa všetko zhoršilo je, že na Slovensku stále vládnu komunisti, eštebáci a ich 

potomkovia.“ 

  

Na základe nasledujúcich faktoch si myslím a treba to vedecky prešetriť, že všetky takéto 

a podobné názory sú produktom geneticky poškodených mozgov antikomunistov v oblasti 

chápania humanity, civilizácie a politiky. 

  

Správy, že „na Slovensku stále vládnu komunisti, eštebáci a ich potomkovia“ v médiách, na 

sociálnych sieťach, v diskusiách a v mailoch, rozširujú väčšinou antikomunisti, tí, ktorí celý 

život nenávideli socializmus a komunistov, a maximálne sa pričinili aby socializmus padol 

a komunisti boli odstránení od moci a bol nastolený reálny demokratický kapitalizmus. 

Dôvod, prečo tomu veria a rozširujú to je veľmi jednoduchý: 

  

Títo antikomunisti so svojím geneticky unikátnym mozgom počas socializmu verili a tvrdili 

že: 

  

1-A.)  Jednotné roľnícke družstvá, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú a je potrebné 

ich rozbiť a pôdu dať opäť súkromníkom a potom Slovenské poľnohospodárstvo bude opäť 

prosperovať, ako napríklad v USA.  

1-B.)  Po rozbití jednotných roľníckych družstiev po roku 1989, došlo k zničeniu 

socialistického poľnohospodárstva, dnes jeho produkcia je len 50-60% v porovnaní 

socializmu. 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/14/komunisticky-zazrak-v-polnohospodarstve-vs-

bopkoti/ 

1-C.)  Keď úpadok nášho poľnohospodárstva po 10-20 rokoch zaregistrovali aj naši 

antikomunisti, tak si mali do denníčka napísať poznámku: „Pozor, v oblasti 

humanity, civilizácie a politiky je môj mozog poškodený a Vyvolený hamburger ho ľahko 

premyje“. Nestalo sa tak, a pretože človek si väčšinou verejne neprizná nefunkčnosť mozgu, 

hľadá iné dôvody svojho poblúznenia, ktorým začne aj veriť. Pretože Vyvolený hamburger 

vie, ako to jednoducho vyriešiť, vymyslel frázu: Za úpadkom poľnohospodárstva po roku 

1989 sú zodpovední komunisti, lebo tu „stále vládnu komunisti, eštebáci a ich potomkovia“. 

Týmto aj ďalej zabezpečil, aby antikomunisti nenávideli socializmus, marxizmus 

a komunistov aj ďalej, a aby ďalej verili v svoju neomylnosť. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/10/09/stale-vladnu-komunisti-estebaci-a-ich-potomkovia-ucebnicovy-priklad-genetickeho-poskodenia-mozgu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/10/09/stale-vladnu-komunisti-estebaci-a-ich-potomkovia-ucebnicovy-priklad-genetickeho-poskodenia-mozgu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/14/komunisticky-zazrak-v-polnohospodarstve-vs-bopkoti/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/14/komunisticky-zazrak-v-polnohospodarstve-vs-bopkoti/
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(Musím poznamenať, že genetické poškodenie mozgov v tomto prípade je unikátne, lebo ich 

nositelia si neuvedomujú, že keby tu „stále vládli komunisti, eštebáci a ich potomkovia“ tak 

komunistický zázrak v poľnohospodárstve by logicky pokračoval aj po roku 1989.) 

  

Analogicky: 

  

2-A.) Štátne priemyselné koncerny a podniky, ako produkt zločinov komunistov, nefungujú 

a je potrebné ich sprivatizovať a súkromný podnikateľ zabezpečí, aby podniky prosperovali, 

ako napríklad v USA. Antikomunisti od rána do večera tvrdili, že „štát je zlý vlastník 

podnikov“. 

2-B.)  Po sprivatizovaní, väčšina podnikov bola zničená… atď… 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-

slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/ 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/12/13/komunisticky-zazrak-v-priemysle-vs-bopkoti/ 

2-C.)  Keď zničenie našich podnikov po 10-20 rokoch zaregistrovali aj naši antikomunisti, tak 

si mali do denníčka napísať poznámku: „Pozor, opäť sa potvrdilo, že v oblasti 

humanity, civilizácie a politiky je môj mozog poškodený a Vyvolený hamburger ho ľahko 

premyje“. Nestalo sa tak, a opäť začali veriť fráze Vyvoleného hamburgera: Za zničením 

priemyslu po roku 1989 sú zodpovední komunisti, lebo tu „stále vládnu komunisti, eštebáci a 

ich potomkovia“. (Aj tu musím poznamenať, že genetické poškodenie mozgov v tomto 

prípade je unikátne, lebo ich nositelia si neuvedomujú, že keby tu „stále vládli 

komunisti, eštebáci a ich potomkovia“ tak komunistický zázrak v priemysle by logicky 

pokračoval aj po roku 1989.) 

  

Analogicky: 

  

3-A.) Štátne plánované hospodárstvo je produkt zločinov komunistov, nefunguje, a je 

potrebné to odstrániť, veď voľný trh všetko vyrieši, ako napríklad v USA. 

3-B.)  Ako voľný trh zabezpečil náš vedecko-technický rozvoj….. 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-

bopkoti/ 

3-C.) …..naši antikomunisti, tak si mali do denníčka napísať poznámku: „Pozor, opäť sa 

potvrdilo, že v oblasti humanity, civilizácie a politiky je môj mozog poškodený a Vyvolený 

hamburger ho ľahko premyje“. 

Analogicky by som mohol napísať ešte ďalšie príklady… 

  

Je úplne jasné, že doživotní bojovníci proti komunistickej totalite, ktorí veria, že „stále vládnu 

komunisti, eštebáci a ich potomkovia“, nevedia, a ani ich nezaujíma, že koľko % bývalých 

komunistov pracuje v štátnej správe (kde pracuje okolo 270000 ľudí), vo vláde, na 

ministerstvách, a v súkromných bankách, korporáciách a v médiách, ktoré vládnu na 

Slovensku. Odhadujem to na <1%. 

Antikomunisti si nesmú uvedomiť, že úpadok spoločnosti po prevrate roku 1989 nastal preto, 

že počet komunistov, ktorí mali vplyv na rozvoj Slovenska významne klesol a počet 

antikomunistov významne stúpol.     

Pretože antikomunisti a ďalší ľudia, ktorých mozog nezabezpečuje reálne myslenie, kritické 

myslenie a reflexiu, zahrňujúc ešte aj morálnych uchylákov, sú hlavnými piliermi vlády 

súčasného globálneho kapitalizmu, Vyvolený hamburger sa o nich stará a produkuje ďalšie 

„pravdy“, ktoré majú zabezpečiť jeho podporu. 

Napríklad, mne sa osobne páči: „Prevraty v bývalom socialistickom bloku vykonali 

komunisti“. 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/12/13/komunisticky-zazrak-v-priemysle-vs-bopkoti/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-bopkoti/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-bopkoti/
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Prekvapuje ma, že proti tomuto tvrdeniu sa nepostavia naši disidenti, ktorí s nasadením života 

a za trojnásobný plat zo západu vybojovali odstránenie socializmu a kapitalistickú 

demokraciu. 

Neviem, ako sa k tomuto tvrdeniu stavia USA-Pentagon, ktorý ešte pred 10-timi rokmi tvrdil, 

že aby USA vyhrali studenú vojnu a zničili socializmus, museli vynaložiť 13,1 trilióna 

dolárov na zbrojenie. Neviem, ako sa k tomuto tvrdeniu postavil bývalý prezident USA B. 

Clinton, ktorý v CNN prehlásil, že USA vynaložili na zničenie socialistického tábora 3000 

miliárd dolárov; A pýtal sa: nemali by mať USA z toho žiadny úžitok? 

  

Ja už len čakám, keď Vyvolený hamburger vyhlási, že nielen za všetko negatívne vo svete, ale 

aj na Slovensku je zodpovedný Putin, a verím, že naši antikomunisti namiesto toho, aby si 

opäť zapísali niečo dôležité do denníčka, tomu uveria. 

  

Karol Ondriaš 

161008 

  

Vazeny pane, 

 moja autorska skusenost potvrdzuje Vase vseobecne tvrdenie: 

ostali vladnut estebaci a ich potomkovia. 

Som autorom ix filmov asi za 50 milionov verejnych korun… 

nevladnu nam vsak komunisti, ale (neo)stalinisti, 

termin od P. Zantovskeho, „… protože jste neuměl mlčet, a mám jistotu, 

že už se to nenaučíte“ 

kuriozne ostava, ze Novy cas sa dnes hrdi ako spoluvinnik estebackej 

cenzury… 
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Televízny Stalin – degeneranti si opäť užili 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/23/televizny-stalin-degeneranti-si-opat-uzili/ 
23. júla 2016 17:49, Prečítané 7 005x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre pobavenie a potešenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného hamburgera  

a ostatných. 

  

Odvtedy, ako som zdegeneroval, prestal som používať slušný a diplomatický jazyk, a 

pozerám v televízii len programy pre degenerovaných. Chvála bohu je ich dosť a skoro na 

všetkých kanáloch. Naposledy, 18.7.2016 o ~20.50 h., som videl na STV2 krásny dokument 

o Stalinovi (videl som len posledných 10-15 minút). Myslím si, že každý degenerovaný, či už 

výsledkom poškodenia mozgových génov alebo prevratu v roku 1989, musel oceniť 

degeneračnú kvalitu dokumentu. Stalin bol vykreslený jednoducho – ako netvor. 

  

Televízny dokument, ako všetky dokumenty pre degenerovaných, bol vytvorený na 

objednávku Koalície zločincov (to sú tí, ktorí si zamenili medzinárodné právo za zločinecké 

právo, a len v posledných rokoch – rozbili Juhosláviu, Líbyu, Afganistan, Irak…, vyrobili 

terorizmus a imigrantov, a teraz sa chystajú vrhnúť do Ruska a zničiť ho aj s obyvateľmi za 

každú cenu, a tým konečne navždy zničiť Východoeurópsku civilizáciu). 

  

Cieľom dokumentu, ako všetkých dokumentov pre degenerovaných, bolo aj potešiť 

degenerantov, že ich názor na Stalina (alebo na iné) je správny a ešte viac nenávidieť Stalina 

a tým aj komunistov a socializmus. Cieľom dokumentu bolo taktiež vychovať ďalších 

kvalitných morálnych degenerantov. Lebo si myslím, že Koalícia zločincov usúdila, že na 

riešenie ich problému, súčasný počet morálnych degenerantov môže byť nedostatočný. 

  

Ja nechcem písať fakty o Stalinovi pre degenerantov, viem, že je to zbytočné. 

Ale, ak by mali nedegeneranti záujem, niektoré fakty sú 

na: http://www.chelemendik.sk/ZSSR_za_Stalina_iba_fakty__280008929.html 

  

Pre Koalíciu zločincov, ako tvrdého jadra Vyvoleného hamburgera, problém – Stalin je 

jednoduchý: Koalícii zločincov sa už viac ako 200 rokov nedarí dlhodobo podrobiť 

Východoeurópanov – hlavne Rusko, privlastniť si jeho územie a suroviny, zdecimovať 

obyvateľstvo – vzdelanostne, kultúrne a počtom, vytvoriť z nich bezprizorných Motrokov, 

a tým odstrániť navždy konkurenciu z Východu (podobne, ako to dokázali v Afrike 

a donedávna v Latinskej Amerike alebo v niektorých krajinách Ázie). 

  

Najbližšie k tomuto úspechu Koalícia zločincov mala v rokoch 1941-1943, keď pod rúškom 

Hitlera vtrhla do Ruska-Sovietskeho zväzu. Ale bohužiaľ, všetku slávu z víťazstva a zničenia 

konkurencie na Východe, na čo už mali vypracované podrobné plány (pozri nižšie), im 

prekazil súdruh Josif Vissarionovič Stalin, a to mu nikdy Koalícia zločincov neodpustí – ani 

po smrti. Keď ho nemohli poraziť vojensky, tak chcú zažiť aspoň zopár antistalinských 

orgazmov pri sledovaní televíznych dokumentov o Stalinovi, ktoré si samy dali vyrobiť na 

objednávku. 

  

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/23/televizny-stalin-degeneranti-si-opat-uzili/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.chelemendik.sk/ZSSR_za_Stalina_iba_fakty__280008929.html
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Časť plánov Koalície zločincov z vystúpenia Adolfa Hitlera pred nastúpenou nemeckou 

generalitou pred útokom na Poľsko 22.8.1939: 

  

„Dal som svojim oddielom smrti povel, aby bez milosti a súcitu vykynožili mužov, ženy 

a deti slovanskej rasy. Len tak môžeme získať životný priestor, ktorý potrebujeme“ 

Podľa Hitlerovho „Generalplan Ost“ a Himlerových plánov sa malo 75% slovanského 

obyvateľstva odsunúť na Sibír a zvyšok germanizovať. V Hitlerovom pláne 

„Generalsiedlungsplanom“ z 29.10.1942 bola vypracovaná genocída Slovanov strednej 

a východnej Európy v horizonte 20 až 30 rokov, ktorá mala nadväzovať na vykynoženie 

európskych Židov. Hitlerov plánovač Hans Ehlich na konferencii Ríšskeho študentského 

vedenia v Salzburgu 11.-12. decembra 1942 prehlásil, že 70 miliónov príslušníkov 

menejcennej rasy musí zmiznúť z Európy (Z knihy: Hlôška a kol. Zamlčovaná pravda 

o Tisovi a Slovenskom štáte, Eko-konzult 2007). Pozri aj materiály Poliaka Cseslawa 

Madajczyka. 
  

V rokoch ~1939-1945 Slovensko bolo oficiálne súčasťou Hitlerovej Koalície zločincov 

a zúčastnilo sa IV. Križiackeho ťaženia na Východ. Ako je všeobecne známe pre 

nedegenerantov, keby v rokoch 1941-1945 Križiacke ťaženie na Východ uspelo, tak občania 

Slovenska (tí, ktorí by ostali) by boli vyvezení za Ural na Sibír, kde by v pracovných 

táboroch, ako odmenu za spoluprácu, robili dozorcov nad niekoľko desiatkami miliónov 

Slovanov, ktorí by tvorili zásobáreň moderných otrokov pre Veľkonemeckú ríšu,  a ktorí by 

boli živení „vodkou a tabakom“, ako sa vychvaľovali niektorí predstavitelia vtedajšej Koalície 

zločincov. 

  

Stalin má veľkú zásluhu, že sa tak nestalo. Je úplne jasné, že toto hnevá tiež našich 

degenerantov, ktorí sa snažia okydať Stalina, Putina a Rusko… (dokonca aj športovcov) 

akýmkoľvek spôsobom. Je úplne jasné, že vysoký počet degenerantov má zabezpečiť, aby 

Slovensko, ako súčasť súčasnej Koalície zločincov sa opäť zúčastnilo ďalšieho Križiackeho 

ťaženia na Východ, ktoré, ak bude úspešné, tak v najlepšom prípade nám zabezpečí 

dobrodružný život niekde za Uralom s vodkou a tabakom. 

  

Musím končiť, lebo sa mi zdá, že v TV ide ďalší dokument pre degenerantov. 

  

Karol Ondriaš 

160723 
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Zoznam miest na Slovensku a v Česku, ktoré USA plánovali 

bombardovať jadrovými zbraňami 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-

planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/ 
3. júla 2016 10:31, Prečítané 53 384x, karolondrias, Nezaradené 

 

Dňa 4.4.2016 bol publikovaný odtajnený úplný (?) zoznam miest, ktoré USA plánovali 

bombardovať jadrovými zbraňami. 

https://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-

First-Ever/#update 

Zoznam bol pripravený okolo rokov 1956-1959 pre budúcu preventívnu jadrovú vojnu, kde 

USA nečakane napadnú Sovietsky zväz a jeho satelitov. Zoznam určite vzbudil veľký záujem 

našich médií a predpokladám, že inicioval mnohé diskusie našich mysliacich tankistov 

v tomto obore, napríklad zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (p. Šebej, p. 

Demeš, p. Duleba, p. Samson….) na TA3, Markíze, RSTV…, ktorí určite priniesli dôležité 

závery vyplývajúce zo zoznamu. 

Pretože, počas takýchto diskusií som mal opäť omylom vypnutý zvuk, musel som si zoznam 

pozrieť sám a hádať, ku akým záverom naši profesionálne diskutujúci mysliaci tankisti došli. 

O tom je tento blog. 

  

Pre začiatok zo zoznamu: ukážka cieľov bombardovania v Bratislave a výklad niektorých 

čísel v zozname: 

 

 
 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/07/03/zoznam-miest-na-slovensku-a-v-cesku-ktore-usa-planovali-bombardovat-jadrovymi-zbranami/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/#update
https://nsarchive.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/#update
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Číslo 157 je poradie dôležitosti cieľa bombardovať (z asi 1200, alebo až 3600 cieľov?). 

Moskva má číslo 1, Leningrad 2, atď… Číslo 157 tým znamená, že zrovnať so zemou 

Bratislavu malo pre USA dosť vysokú prioritu (i keď sa mi nepodarilo dopátrať, prečo?). 

Číslo 4809-01709 znamená koordináty (GPS) cieľa; 4809 = 48⁰08´00´´N; 1709 =  

17⁰07´00´´E (Bratislava). Keď si koordináty cieľov dáte do Google Map, tak zistíte, kde mala 

atómová bomba, ale bomby spadnúť. Ostatné čísla pre jednotlivé ciele sú kódy – kto to má 

vykonať a ako… Ako vidieť zo zoznamu, veľká väčšina cieľov na Slovensku bola pre istotu 

zdvojená, t.j. dve atómové bomby na jeden cieľ. 

  

Na Bratislavu malo byť zhodených 24 atómových bômb, každá o sile okolo 50-100 x 

účinnejšej (?), ako mala atómová bomba zhodená na Hirošimu v septembri 1945. Netreba ani 

pripomínať, že zhodenie 24 atómových bômb na Bratislavu, by ju vymazalo aj s obyvateľmi 

z povrchu zemského. 

Pre niektoré ciele v Sovietskom zväze sa počítalo s vodíkovými bombami o sile až okolo 

4000x prevyšujúcu bombu z Hirošimy. Pre porovnanie, na Prahu bolo plánované zhodiť 69 

atómových bômb. 

  

Zoznam ostatných cieľov na Slovensku a v Česku je nižšie. 

USA nemuseli šetriť s jadrovými zbraňami, lebo v roku 1959 ich mali viac ako 12000 

a v roku 1961, t.j. o 2 roky, až 22229. Neskoršie ich počet, aj na základe dohôd vyplývajúcich 

z narastajúcej vojenskej sily Varšavskej zmluvy, výrazne 

klesal. https://www.osti.gov/opennet/forms.jsp?formurl=document/press/pc26.html#ZZ7 

  

Ak som sa nepomýlil v rátaní, tak USA pre Slovensko naplánovali zhodiť z lietadiel (a rakiet) 

171 atómových bômb. 

  

Pretože zoznam neuvádza dôvody bombardovania jednotlivých cieľov, ja podľa môjho 

odborného posúdenia, uvediem aspoň pár dôvodov bombardovania niektorých 

významných cieľov na Slovensku (ako pravdepodobne tiež diskutovali naši mysliaci 

tankisti na TA3, Markíze, STV…). 

  
Na Dobšinú plánovali zhodiť dve atómové bomby. Generáli  v USA sa právom obávali, že 

naša armáda bude schovaná v Dobšinskej ľadovej jaskyni a na signál zaútočí na USA. 

Na Ladce plánovali zhodiť dve atómové bomby. Generáli  v USA sa právom obávali, že naša 

armáda v noci cementom popráši USA, a keď zaprší, celá vojenská mašinéria (okrem 

lietadlových lodí) stuhne v betóne. 

Na Humenné plánovali zhodiť dve atómové bomby, pretože generáli  v USA nemajú radi 

Švejkovu vojenskú filozofiu. 

Na Krompachy plánovali zhodiť dve atómové bomby, pretože generáli  v USA nemajú radi, 

keď ľudia neposlúchajú na povel. 

Na Malacky plánovali zhodiť dve atómové bomby, pretože generálom v USA sa záhorácke 

vtipy nezdali vtipné. 

Na Nitru plánovali zhodiť štyri atómové bomby, pretože generáli  v USA sa nejako dopočuli 

o vojensky zručnom Svätoplukovi, a preto ihneď zdvojnásobili počet atómových bômb na 

štyri. 

Na Poprad taktiež zdvojnásobili počet atómových bômb. Generáli  v USA sa dopočuli, že 

tatranským vycvičením medveďom môžu chutiť aj americkí vojaci. 

Na Dolné Bzince plánovali zhodiť dve atómové bomby, lebo generáli  v USA ich vždy ťažko 

hľadali dokonca aj na mape-špecialke. 

https://www.osti.gov/opennet/forms.jsp?formurl=document/press/pc26.html#ZZ7
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Na Koterbachy plánovali zhodiť dve atómové bomby, lebo generálom v USA ich názov 

nikto nevedel zmysluplne preložiť do angličtiny. 

Na Trstenú plánovali zhodiť dve atómové bomby, lebo v krčme nikdy nikto nič nevedel 

o americkej víťaznej vojenskej stratégii. 

  

Hlavný cieľ bombardovania: 
USA naplánovali zhodiť z lietadiel (a rakiet) 171 atómových bômb na všetky väčšie mestá, 

niektoré mestečká a dokonca dediny na Slovensku. Vojenský strategický potenciál týchto 

miest, možno až na pár výnimiek, bol a je zanedbateľný. Preto hlavným cieľom 

bombardovania bolo zabiť čo najviac (alebo skoro všetkých) obyvateľov na Slovensku. 

Keď preštudujeme zoznam cieľov u ostatných štátov, tak podobný cieľ mali aj vo všetkých 

východoeurópskych krajinách bývalého socialistického bloku, hlavne u Sovietskeho zväzu. 

Išlo o naplánovanú genocídu Východoeurópanov až po Vladivostok, zabiť čo najviac 

obyvateľov (niečo podobné, ako bola genocída ~20 miliónov severoamerických indiánov). 

Nebudem to ďalej rozvíjať, pretože predpokladám, že túto otázku podrobne prediskutovali aj 

naši mysliaci tankisti na TA3, Markíze, STV…. 

Keď to porovnám s Hitlerovou doktrínou, kde sme poli považovaní za menejcennú rasu, ktorá 

nemá právo vlastniť životné územie, kultúru a vlastnú filozofiu života, tak americkí generáli 

išli ešte ďalej, nejako usúdili, že na tomto svete im len zavadziame (čo platí aj pre dnešok). 

  

Plány USA začatia preventívnej jadrové vojny proti Sovietskemu zväzu sú popísané 

napríklad v knihe: Vladimír Mohyla a kolektív: Operačne-taktické rakety ČSLA v období 

studenej války. (Vlado-Vlas, 2013, ISBN: 978-80-263-0501-9). 

Aspoň pár poznámok z knižky: 

Prvý plán agresívnej útočnej vojny „západu“ proti Sovietskemu zväzu a jeho satelitov za začal 

rodiť už v roku 1945 z dielne anglického humanistu a demokrata Winstona Churchilla 

s názvom „Operation Unthinkable, Russia….“, ktorý bol odtajnený v roku 1988. Plán sa 

neuskutočnil, lebo USA nechceli podporovať plány inej-bývalej koloniálnej mocnosti. 

Nasledoval plán útočnej jadrovej vojny USA „Totalita“ z roku 1949, kde sa už určili mestá 

v Sovietskom zväze, ktoré majú byť zničené jadrovými bombami. Plán bol odtajnený v roku 

1977. Nasledovali ďalšie plány na zahájenie útočnej preventívnej jadrovej vojny zo 

Sovietskym zväzom, ako Pincher, Broiler, Halfmoon, Fleetwood, Crankshaft, Offtackle 

a SIOP do roku 2003 (počet cieľov 16000(?)) a OPLAN od roku 2003 (počet cieľov 

12500(?))… 

  

Prečo sa plány USA: bombardovania-genocídy socialistického bloku v preventívnej 

jadrovej vojne neuskutočnili? 
Po II. Svetovej vojne v roku 1945, socialistické východoeurópske krajiny, ale hlavne 

Sovietsky zväz so zničeným hospodárstvom a infraštruktúrou boli neporovnateľne 

v nevýhodnejšej ekonomickej pozícii ku hospodársky prosperujúcim USA, ktoré vlastnili 

61% svetových zásob zlata a vyrábali okolo 50% priemyselnej produkcie sveta. USA ďalej 

získali pre vojenskú mašinériu väčšinu vedcov z Nemecka. 

Preto Sovietsky zväz a Varšavská zmluva vo vojenskej súťaži s USA a NATO, ťahali vždy za 

kratší koniec. Ale Sovietsky zväz a Varšavská zmluva enormným úsilím dokázala vytvoriť 

stav, že USA a ich priatelia v NATO si neboli istý, či preventívnym jadrovým úderom zničia 

dostatočný počet jadrových zbraní a nosičov Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy. 

Sovietsky zväz a Varšavská zmluva mnohokrát úspešne kamuflovali, že sú vojensky silnejší, 

ako v skutočnosti boli. Z odtajnených dokumentov vyplýva, že odhady USA o účinku ich 

jadrových zbraní na protivníka a jadrová odpoveď Sovietskeho zväzu boli zaťažené veľkou 

chybou. Preto USA nechceli riskovať tragický koniec vlastného impéria. 
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Možno v podvedomí ich strašili fakty o tragickom konci najväčšej suverénnej armády sveta 

19. storočia, ktorá na čele s Napoleonom vtrhla 24.6.1812 do Ruska. Možno v podvedomí ich 

strašili fakty aj o tragickom konci najväčšej suverénnej armády sveta 20. storočia, ktorá na 

čele s Hitlerom vtrhla 22.6.1941 do Ruska. 

Na záver len pár otázok: 
1.) Slovensko bolo satelitom najväčšej armády sveta 20. storočia, ktorá na čele s Hitlerom 

vtrhla 22.6.1941 do Ruska. Slovensko sa zúčastnilo na genocíde 20-30 miliónov 

Východoeurópanov, zväčša Slovanov. Vtrhne Slovensko, ako satelit USA-NATO, veľkej 

suverénnej armády sveta 21. storočia do Ruska? Neviem, a to i napriek tomu, že ho tam naši 

mediálni horlivo mysliaci tankisti tlačia. 

2.) Teraz, keď sme už v tábore NATO, majú Ruské strategické jadrové sily toľko cieľov na 

Slovensku, ako to mali USA, keď sme boli členmi Varšavskej zmluvy? 

3.) Ako sa zmenil zoznam cieľov na Slovensku, ktoré USA plánujú bombardovať jadrovými 

zbraňami v prípade neúspešnej preventívnej vojny? 

  

Karol Ondriaš 

160703 

  

Zoznam ďalších miest na Slovensku, ktoré mali byť bombardované jadrovými 

zbraňami: 
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Zoznam miest v Česku, ktoré mali byť bombardované jadrovými zbraňami: 
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Ako si Briti zahajlovali v rámci demokratického šialenstva 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/06/24/ako-si-briti-zahajlovali-v-ramci-demokratickeho-

sialenstva/ 
24. júna 2016 22:06, Prečítané 3 409x, karolondrias, Nezaradené 
 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov, 

Demokratov, Vyvoleného hamburgera, Vytunelovaných a ostatných. 

  
Podľa súčasného – nášho civilizačného štandardu, náš súčasný fetiš, referendum, je 

najdemokratickejší prejav priamej demokracie. Je to najvyšší pilier demokracie, kde každý 

občan má rovnaké právo rozhodovať o najvážnejších otázkach jeho života. A každého, kto to 

neuznáva – je za totalitu, je potrebné ukrižovať. 

  

Paradoxne, referendom sa často riešia bezvýznamné otázky, ale raz za čas (keď to elita 

dovolí) sa referendom rieši dôležitý problém. Tak to bolo aj v referende o vystúpení Veľkej 

Británie z EÚ dňa 23.6.2016, kde 52% občanov hlasovalo za vystúpenie – za Brexit. 

  

Z môjho pohľadu militantného komunistu to bolo zlé až tragické rozhodnutie pre občanov 

Európy. Proste, náš fetiš, referendum, ako najvyššia forma priamej demokracie zlyhala a vždy 

bude zlyhávať pri vážnych rozhodnutiach. 

  

Následky referenda budú pre občanov Európy negatívne. Znamená to, že ak sa nič totalitné 

nestane, Európa bude slabšia ekonomicky, geopoliticky, bezpečnostne a bude menej 

konkurencieschopná v porovnaní s inými veľkými geopolitickými útvarmi, ktoré v rámci 

všeobecnej globalizácie zohrávajú a budú zohrávať stále významnejšiu úlohu vo svete. 

  

Dôvod zlého rozhodnutia v referende je jasný: V referende rozhodovala väčšina občanov, 

ktorá nemá a ani nemohla mať dostatok vedomostí, ako súčasný svet funguje. Proste laici 

významne prevládali nad odborníkmi a takto to bohužiaľ je a bude v každom referende. 

  

Pozrel som si na www, ako v referende hlasovali v mestách, kde bola zvýšená hustota 

vzdelancov-odborníkov: 

Vo vedeckom meste Oxford: 70% občanov hlasovalo za zotrvanie v EÚ. 

Vo vedeckom meste Cambridge: 74% občanov hlasovalo za zotrvanie v EÚ. 

Vo finančnej štvrti Londýna, City of London: 75% občanov hlasovalo za zotrvanie 

v EÚ. 
V starom meste Londýna, Westminster: 69% občanov hlasovalo za zotrvanie v EÚ. 

Otázka je: Dokedy budeme bezducho hajlovať tomuto demokratickému šialenstvu? 

  

Ešte pred pár rokmi sme bezducho hajlovali absolútnej pravde, že voľný trh vyrieši všetky 

ekonomické problémy. 

Ešte pred pár rokmi sme bezducho hajlovali absolútnej pravde, že štát je zlý vlastník bánk, 

poisťovní, podnikov… 

Ešte pred pár rokmi sme bezducho hajlovali absolútnej pravde, že družstevné 

poľnohospodárstvo… 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/06/24/ako-si-briti-zahajlovali-v-ramci-demokratickeho-sialenstva/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/06/24/ako-si-briti-zahajlovali-v-ramci-demokratickeho-sialenstva/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Musím uznať, že v hajlovaní sme dobrí, len je potrebné zistiť, kto si to tak praje. 

V hajlovaní sme dobrí, len neviem dokedy. 

 

Karol Ondriaš,  

160624 
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Čo televízie TA3, Markíza, RTVS. . . nesmú prezradiť o 

komunistických oslavách 1. Mája 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/04/30/co-televizie-ta3-markiza-rtvs-nesmu-prezradit-o-

komunistickych-oslavach-1-maja/ 
30. apríla 2016 02:08, Prečítané 8 307x, karolondrias, Nezaradené 

 

Pozrel som si, asi 15 minúť, na TA3 reláciu Rozhovory cez polnoc: Spomienky na 1. Máj 

(30.4.2016). 

Bola to opäť  krásna ukážka, keď sa televízia TA3 (a ostatné) premenila na mediálnu fekálnu 

jamu, a v rámci totalitnej ideológie Veľkého hamburgera výchovy morálnych uchylákov, opäť 

kydala na socializmus a komunistické oslavy 1. Mája. 

  

Neviem, či v relácii pri účelovej výchove morálnych uchylákov spomenuli, že každá účasť na 

1. Máji bola platená, ako v robote, a nakoľko to bolo povinné. Ja som sa v Bratislave 

zúčastňoval osláv zhruba každý druhý krát. 

  

Čo totalitné televízie TA3, Markíza, RTVS… pri výchove morálnych uchylákov nesmú 

prezradiť o komunistických oslavách 1. Mája? 

  

V žiadnom prípade nesmú dovoliť odvysielať v repríze celý (3-5 hodinový) nezostrihaný 

televízny záznam z osláv 1. Mája v Bratislave, a z iných slovenských veľkých miest 

z komunistických rokov 1960-1989. 

Nesmú to dovoliť z jedného podstatného dôvodu: Počas osláv 1. Mája pred tribúnov 

defilovali pracujúci jednotlivých slovenských podnikov, družstiev a spoločenských 

organizácií, kde sa komentovali-sumarizovali úspechy každého podniku, družstva alebo 

spoločenskej organizácie za posledný rok. Konkrétne sa uvádzali čísla, ako napríklad, koľko 

topánok konkrétny podnik vyrobil, koľko iný podnik postavil a odovzdal bytov, atď… 

Skrátka, profesionálne vytunelovaný občan SR sa nesmie dozvedieť nielen úspechy, ale ani 

názvy podnikov, ktoré boli vybudované v danom meste alebo regióne počas komunistického 

zázraku 1948-1989. 

  

Naše totalitné mediálne fekálne jamy to nedovolia z mnohých ďalších dôvodov, ako 

napríklad: 

– Nesmú ukázať komunistický zázrak socializmu, úspechy občanov Slovenska, jeho umu 

a rúk, lebo by to narušilo výchovu šťastných slovenských Motrokov. 

–  Narušilo by to výchovu občanov Slovenska v podriadenosti Veľkému hamburgeru 

a narušilo by to našu výchovu k podvedomému pocitu menejcennej, nekonkurencie-schopnej 

„rasy“. 

– Oslabilo by to hlavný cieľ moci Veľkého hamburgera: eliminovať konkurenciu, ktorá viedla 

k čiastočnému alebo úplnému zničeniu Juhoslávie, Iraku, Afganistanu, Líbye a Sýrie, 

a v súčasnosti sa sústreďuje na hlavný cieľ: zničiť a kolonizovať Rusko a Komunistickú Čínu. 

A my im v tom máme šťastne pomáhať. 

  

Televízne záznamy z komunistických osláv 1. Májov sú veľmi dôležité kvôli našej histórii, 

ktorú budú historici posudzovať v budúcnosti.  Pretože nechcem, aby nás historici za 50-1000 

rokov posudzovali len ako „málo-schopnú menejcennú rasu“, prosil by som, ak niekto má 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/04/30/co-televizie-ta3-markiza-rtvs-nesmu-prezradit-o-komunistickych-oslavach-1-maja/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/04/30/co-televizie-ta3-markiza-rtvs-nesmu-prezradit-o-komunistickych-oslavach-1-maja/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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plné (3-5 hodinové) nezostrihané televízne záznamy z  osláv 1. Mája v Bratislave, 

alebo z iných slovenských veľkých miest z komunistických rokov 1960-1989, aby mi napísal 

na karol@ondrias.sk. 

  

Ja len dúfam, že morálne degenerované stádo, ktoré sa zmocnilo našich médií po prevrate 

1989, v rámci slobody slova, ich všetky nezničili. 

  

Karol Ondriaš 

160430 
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Socialistická armáda, splácanie dlhu zo štátneho rozpočtu a 

otázky pre vytunelovaných 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/03/25/socialisticka-armada-splacanie-dlhu-zo-statneho-rozpoctu-

a-otazky-pre-vytunelovanych/ 
25. marca 2016 12:28, Prečítané 6 904x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného 

hamburgera, Vytunelovaných a ostatných. 

Neprestáva ma fascinovať, ako komunisti počas socializmu dokázali financovať socialistickú 

armádu (a mnoho ďalších inštitúcií). 

Podľa „Oldrich Slováček”: Za socializmu v zbrani bola udržiavaná 200 tisícová armáda v 

desiatkach vojenských útvarov a 16 výcvikových priestoroch. Mala 407 bojových lietadiel, 

101 vrtuľníkov, 4.585 tankov, 4.900 obrnených transportérov a bojových vozidiel pechoty 

(BVP), 3.445 diel a raketometov a 77 zariadení na odpaľovanie rakiet. V prípade vojny a v 

rámci civilnej obrany boli vybudované objekty, ktoré by dnes bolo nemožné postaviť. 

Málokto zo súčasných vytunelovaných vie, že Československá ľudová armáda (ČSLA), ako z 

mála armád sveta, mala raketové vojsko, ktoré popísali Vladimír Mohyla a kolektív v knihe: 

Operačne-taktické rakety ČSLA v období studenej války. (Vlado-Vlas, 2013, ISBN: 978-80-

263-0501-9). Slovensko sa na financovaní ČSLA podieľalo zhruba tretinou. 

Prestavme si, že by slovenská armáda teraz mala 60000 vojakov, 130 lietadiel, 1500 tankov, 

1600 obrnených transportérov a BVP, atď… a mali by sme ju financovať. 

A teraz otázky pre vytunelovaných: 

1.) Koľko by nás stálo financovanie takejto armády v súčasnosti? 

2.) Koľko ľudí by na Slovensku zomrelo na slobodu a demokraciu, keby sme financovali 

takúto armádu v súčasnosti? 

3.) Kde komunisti brali na armádu peniaze? 

Prosil by som humanistov a demokratov všetkého druhu, ktorí podporujú NATO a vojenskú 

mašinériu USA, aby vo svojich dojímavých humanistických príbehoch napísali aspoň niečo 

o totalitnej a nehumánnej ČSLA. 

Ako vidieť z nasledujúcich obrázkoch, komunisti mali v štátnom rozpočte na armádu vždy 

dostatok peňazí. 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/03/25/socialisticka-armada-splacanie-dlhu-zo-statneho-rozpoctu-a-otazky-pre-vytunelovanych/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/03/25/socialisticka-armada-splacanie-dlhu-zo-statneho-rozpoctu-a-otazky-pre-vytunelovanych/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Obrázok č. 1. 

Ako vidieť z obrázku 1, za komunizmu štátny rozpočet bol vždy vyrovnaný, t.j. koľko sa do 

štátneho rozpočtu vybralo, toľko sa aj vydalo. Po odstránení komunistov od moci, od roku 

1989 (1993?) rozpočty boli schodkové, t.j. výdavky z rozpočtu boli vyššie ako príjmy do 

rozpočtu. T.j. vláda si každoročne na vyrovnanie rozpočtu požičala. Zhruba každý rok si 

požičala 20% rozpočtu. 
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Obrázok č. 2. 

  

Ako vidieť na obrázku 2, počas komunistického zázraku za socializmu, vláda zo štátneho 

rozpočtu nesplácala každoročne dlh  a úroky, a preto boli peniaze na armádu, zdravotníctvo, 

školstvo, byty a mladomanželské pôžičky….. Po odstránení komunistov od moci, od roku 

1989 (1993?) kapitalistické vlády, ako súčasť našej kolonizácie, používali okolo 50% štátneho 

rozpočtu na splácanie dlhov a úrokov. Na splácanie dlhov a úrokov si museli časť väčšinou 

požičať. 
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Predstavme si, že by sme 50% príjmov do štátneho rozpočtu nemuseli dávať na splácanie 

dlhov a úrokov, ale by sa budovala 60 000 armáda s plným vybavením. Takto to bolo za 

komunizmu (socializmu). 

 

 
 

 

Obrázok č. 3. 

Ako vidieť na obrázku 3, počas komunistického zázraku za socializmu, vláda zo štátneho 

rozpočtu nesplácala každoročne dlh  a úroky. Po odstránení komunistov od moci, od roku 

1989 (1993?) kapitalistické vlády, ako súčasť našej kolonizácie, splácali 4 až 8 miliárd eur 
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ročne dlhy a úroky, väčšinou (alebo celú sumu?) do zahraničia. Na splácanie dlhov a úrokov 

si museli časť väčšinou požičať. 

 
 

 

 

  

Obrázok č. 4. Splácanie dlhu a úrokov kumulatívne. 

Prosil by som humanistov a demokratov všetkého druhu, ktorí podporujú celosvetový rast 

zadlženosti,  aby vo svojich odborných diskusiách opäť zdôraznili, ako je výhodné žiť na dlh 

a komu dlhy splácame. A čo na to John Perkins „Confessions of an economic Hit Man“? 
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P.S. Prosil by som BoPKoTov, aby prípadné nezrovnalosti alebo chyby v grafoch opravili. 

  

Karol Ondriaš 

160325 
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Aká je cena slovenského Motroka na voľnom trhu? Na Slovensko 

príde britský investor spracovávať mlieko, – víťazstvo alebo 

tragédia? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/03/13/na-slovensko-pride-britsky-investor-spracovavat-mlieko-

vitazstvo-alebo-tragedia/ 
13. marca 2016 07:40, Prečítané 5 663x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov, Motrokov, Vyvoleného 

hamburgera, Vytunelovaných a ostatných. 

Je tragédiou Slovenska, že za 25 rokov od oslobodenia občanov od „komunistickej totality“, 

musíme byť vďačný každému zahraničnému Motrokárovi, ktorému predáme pár stoviek 

našich spoluobčanov na voľnom trhu za zhruba tretinovú cenu. 

  

Dnes som sa po dvoch týždňoch dozvedel, že britská firma postaví závod na spracovanie 

mlieka za 98 miliónov eur a vytvorí 320 nových pracovných miest. My im dáme za to 

zadarmo investičnú pomoc 18,5 miliónov eur, t.j. 19% investície. T.j. ku každému predanému 

Motrokovi pribalíme ešte 57 815 eur. Spočíta niekto, koľko občanov predali BoPKoTi za 

posledných 26 rokov a koľko eur ku každému pribalili? 

Ako hrdý komunista na slovenský komunistický zázrak, pozrel som si, ako sme zabezpečili 

spracovanie mlieka na Slovensku, my komunisti, počas komunistického zázraku 1948-1989. 

Koľko masla sme vyrábali počas komunistického zázraku a koľko to bolo po prevrate 1989? 

Výsledok je na Obrázku 01: 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/03/13/na-slovensko-pride-britsky-investor-spracovavat-mlieko-vitazstvo-alebo-tragedia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/03/13/na-slovensko-pride-britsky-investor-spracovavat-mlieko-vitazstvo-alebo-tragedia/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Z Obrázku 01 jasne vidieť komunistický zázrak počas socializmu a degeneráciu, úpadok 

a zločin kapitalizmu po prevrate 1989, keď sme boli oslobodení od „komunistickej totality“. 

Komunistický zázrak je zvýraznený faktom, že budovanie mliekarenského priemyslu na 

Slovensku bolo z vlastných zdrojov a dielom umu a rúk občanov socialistického Slovenska. 

(Ďalšie fakty o komunistickom zázraku sú 

na: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

S Obrázkom 01 súvisia 4 ďalšie dôležité fakty: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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1.) Za posledných 25 rokov profesionálnej mediálnej totality, ktorá nastala ihneď po prevrate 

1989, všetky „demokratické“ masmédiá  (Markíza, TA3, RTVS, Sme, JOJ, Poj, Foj…) 

v rámci slobody slova, efektívne zabezpečili, aby sa nikto na Slovensku nedozvedel o 

komunistickom zázraku vo výrobe masla na Slovensku, a o degenerácii a úpadku, ktorý nastal 

po roku 1989, keď sa dostali k moci demokratickí morálni uchyláci. Prakticky aj v tomto 

prípade, médiá boli len mediálne fekálne jamy, ktoré plnili svoju úlohu pri budovaní mnohých 

pomníkov naše degenerácie. 

2.) Za posledných 25 rokov profesionálna mediálna totalita išla až tak ďaleko, že vychovala z 

väčšiny občanov morálnych uchylákov, ktorí, namiesto toho, aby boli hrdí na komunistický 

zázrak výroby a spracovania mlieka, považujú, a aj musia podľa trestného zákona SR 

(§422d), socializmus a komunistov za zločincov. 

3.) Profesionálne premývanie mozgov išlo a ide až tak ďaleko, že médiami vychované 

slovenské vytunelované stádo radostne hajlovalo, keď bojovníci proti komunistickej totalite 

ničili výrobu spracovania mlieka na Slovensku, a ľuďom, ktorí sú za to zodpovední, hajluje až 

doteraz. 

4.) Slovenské vytunelované stádo sa stále hrdí Veľkým pomníkom naše degenerácie, čo je 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011, ktorí hovorí, že 

popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov 

založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť 

mesiacov až tri roky. 

  

Britská firma (t.j. Motrokári) postaví závod na spracovanie mlieka a vytvorí 320 nových 

pracovných miest. My im dáme za to zadarmo investičnú pomoc 18,5 miliónov eur, t.j. 19% 

investície. 

Pozrel som si, koľko pracovných miest vytvorili komunisti v mliekarenskom priemysle na 

Slovensku počas komunistického zázraku. 

Výsledok je na Obrázku 02. 
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Počas komunistického zázraku, len za 8 rokov, v rokoch 1969-1977, komunisti 

v mliekarenstve vytvorili 956 pracovných miest, t.j. 120 ročne. A pritom sme nikomu 

nemuseli dať 18,5 miliónov eur za vytvorenie každých 320 nových pracovných miest. 
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Pretože naše médiá (Markíza, TA3, RTVS, Sme, Joj, Poj, Fuj,…) v rámci výchovy 

slovenského Motroka a okydávania socializmu a komunistov, nesmú spomenúť rozvoj 

mliekarenského priemyslu na Slovensku, prinášam aspoň pár údajov, ktoré sa mi podarilo 

zahnať. Zoznam prezentujem aj preto, lebo si myslím, že nie všetci občania Slovenska sú len 

vytunelované stádo fungujúce v mentálnom rozsahu slovenského Motroka. 

  

Komunisti počas komunistického zázraku 1948-1989: 
  

Z vlastných zdrojov vybudovali národný podnik Milex Bratislava. 

Z vlastných zdrojov vybudovali Stredoslovenské mliekarne vo Zvolene. 

Z vlastných zdrojov vybudovali Východoslovenské mliekarne v Košiciach. 

Z vlastných zdrojov vybudovali Výskumný ústav mliekarenského priemyslu v Žiline. 

  

Národný podnik Milex Bratislava (údaje do roku 1977) mal závody: 
V Bratislave, 

Senici, 

Galante, 

Trnave, 

Bánovciach nad Bebravou, 

Nitre, 

Leviciach, 

Nových Zámkoch, 

Čalove. 

  

Národný podnik Stredoslovenské mliekarne vo Zvolene (do roku 1977) mal závody: 
V Brezne 

Krupine, 

Liptovskom Mikuláši, 

Lučenci, 

Martine, 

Púchove, 

Prievidzi, 

Rimavskej sobote 

Tvrdošíne, 

Zvolene, 

Žiline, 

  

Národný podnik Východoslovenské mliekarne v Košiciach (do roku 1977) mal závody: 
V Bardejove, 

Humennom, 

Košiciach 

Kráľovskom Chlmci, 

Michalovciach, 

Prešove, 

Rožňave, 

Spišskej Novej Vsi 

Kežmarku. 

  

Zdokumentuje niekto, čo sa s týmito mliekarenskými podnikmi stalo po prevrate 1989, alebo 

naše mediálne fekálne jamy budú donekonečna len okydávať socializmus a komunistov? 
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Pár dôkazov komunistického zázraku v národnom podniku Milex Bratislava 
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Opakujem, je tragédiou Slovenska, že za 25 rokov od oslobodenia občanov od „komunistickej 

totality“, musíme byť vďačný každému zahraničnému Motrokárovi, ktorému predáme pár 

stoviek našich spoluobčanov na voľnom trhu za zhruba tretinovú cenu. 
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Zdokumentuje niekto, koľko našich spoluobčanov naši osloboditelia od komunistickej totality 

už takto predali a za akú cenu? 

  

Tento blok píšem aj preto, aby som podal dôkazy, že nie sme len neschopná menejcenná rasa, 

nie sme len Motroci a nevládli nám tu vždy v pozadí kolonizátori Vyvoleného hamburgera a 

morálni uchyláci, pre ktorých sú Slováci len kvalitné a poslušné ľudské zdroje. Chcem tým aj 

dokázať, že nie všetci na Slovensku podľahli kolonizačnej propagande a nechcú byť len 

šťastný a  kvalitný ľudský zdroj. 

 

Podobných blogov by sa dalo napísať o stovkách podnikov vybudovaných počas 

komunistického zázraku 1948-1989. 

  

Karol Ondriaš 

160313 
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Ako som zažil na TA3 najrýchlejší orgazmus 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/02/18/ako-som-zazil-na-ta3-najrychlejsi-orgazmus/ 
18. februára 2016 06:21, Prečítané 6 502x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov, 

Demokratov, Vyvoleného hamburgera, Vytunelovaných a ostatných. 

  

Musím sa priznať, vždy som trochu pozadu. 

Ešte donedávna som si myslel, že heslom dňa je stále bojovať proti komunistickej totalite, kde 

títo bojovníci sa na TA3 stále predháňajú v dôkazoch a odvahe, ako s nasadením života 

odstránili komunistickú totalitu a konečne nám vybojovali slobodu a demokraciu. A že každý, 

kto stále bojuje proti komunistickej totalite je moderný, správny chlap a je „in“. 

  

Ale nie je to už tak. Ako som sa dozvedel na TA3, súčasným heslom správneho slovenského 

muža, ktorí ide s dobou, je: „Zavolaj nám a uži si! Zaži najrýchlejší orgazmus!” 

  

Pretože aj ja chcem byť moderný a isť s dobou, pozrej som si do môjho denníčka pod 

záložkou  najrýchlejších orgazmov demokratického typu, ako na tom vlastne som. Nebolo to 

najhoršie, dokonca niektoré mená sa pravidelne opakujú. Keď to stručne námatkovo zhrniem, 

najrýchlejšie orgazmy na TA3 som zažil pravidelne pri vystúpeniach: 

Havla = už po 2 sekundách, Kňažka = 3 až 5 sekúnd, Mikloška = 6 sekúnd, Langoša = 6 

sekúnd, Šebeja = 16 sekúnd, Labudu = 24 sekúnd, Lasicu = 8 sekúnd, Leška = 9 sekúnd, 

Samsona = 18 sekúnd… 

Mám ešte mnoho ďalších mien, niektoré nechcem prezradiť, ale bohužiaľ, niektoré sú 

nečitateľné, asi som ich písal, hneď po najrýchlejšom orgazme demokratického typu (čo bola 

chyba, mali by na to v TA3 upozorňovať). 

  

Verím, že ako v každej televíznej súťaži, aj táto bude vyhodnotená a najrýchlejší orgazmisti 

dostanú ceny. Škoda, že na TA3 neuvádzajú priebežné časy najrýchlejších orgazmov, lebo 

neviem, či s mojimi výsledkami sa môžem kvalifikovať na popredné miesto. 

  

P.S. Ja, ako militantný komunista musím s poľutovaním uznať, že za komunistov, súťaže 

o najrýchlejší orgazmus neboli – skrátka, bola to totalita. 

  

Karol Ondriaš, 

160218 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/02/18/ako-som-zazil-na-ta3-najrychlejsi-orgazmus/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Eurofondy a reklama na Dobré správy pre Slovensko žijúce na 

podpore 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/01/23/eurofondy-a-reklama-na-dobre-spravy-pre-slovensko-

zijuce-na-podpore/ 
23. januára 2016 07:00, Prečítané 8 096x, karolondrias, Nezaradené 

 

Pretože profesionálna informačná totalita Vyvoleného hamburgera nedovolí, aby sa občania 

Slovenska dozvedeli mnohé dôležité informácie, múdri ľudia nachádzajú cesty, ako pravdu 

dostať do širokej verejnosti. Jedna z nich je aj reklama na Dobré správy. 

  

Konečne som hrdý aj na Slovákov – reklamníkov, ktorí šikovne prepašovali pravdu do týchto 

reklám o našom súčasnom štatúte Slovenska žijúceho na podpore. 

  

Každý tieto reklamy už videl v TV, kde každých 20 minút deti prinášajú Dobré správy, 

napríklad: 

„Dobrý deň máme dobré správy pre Slovensko: Vedeli ste, že vďaka eurofondom na 

Slovensku vyrástlo až 8 priemyselných parkov, viac ako 80 km diaľnic, až 130 tisíc 

pracovných miest, zrekonštruovalo sa 48 čističiek odpadových vôd,  protipovodňových 

zariadení, zdigitalizovalo sa, atď,… Vďaka eurofondom sme vyrástli. Až 80% verejných 

investícií tvoria prostriedky z EÚ. Vďaka ním sa Slovensko mení na modernú a vyspelú 

krajinu.“ 

  

Je úplne zrejmé, že výrobcovia týchto reklám múdro predpokladali, že na Slovensku žijú ešte 

stále ľudia, ktorí nie sú len šťastne vytunelovaní slovenskí Motroci. Títo ľudia rýchlo 

pochopia, čo vlastne reklamníci do týchto reklám zašifrovali. 

  

V reklame sú zašifrované dve hlavné správy: 

  

1.) Slováci, uvedomte si konečne, že Slovensko, ako štát a vy všetci žijete na podpore.  Až 

80% verejných investícií z EÚ znamená, že žijeme už 80% z podpory. Reklama jasne hovorí,  

že nemáme vlastné zdroje pre budovanie priemyselných parkov, diaľnic, čistiarní vôd, 

vytvorenie pracovných miest, protipovodňových zariadení, atď…  Že sme už 25 rokov odvislí 

(ako by povedal Švejk) od vrtochov EÚ, za ktoré jej máme byť vďační. 

  

Druhá zašifrovaná správa je ešte dôležitejšia. 

  

2.) Slováci, uvedomte si, že počas komunistického zázraku rozvoja Slovenska , 1948-1989, 

ste dokázali vlastným umom a vlastnými rukami zabezpečiť, že na Slovensku z vlastných 

zdrojov ste vybudovali: 

Stovky priemyselných podnikov, ako napríklad: Východoslovenské železiarne Košice, 

ropovod Družba,  atómové elektrárne,  atď… (zoznam je na: 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-

slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/ 

– Proti povodniam ste vybudovali priehrady: Oravská priehrada, Liptovská Mara, priehrady 

považskej kaskády, atď… 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/01/23/eurofondy-a-reklama-na-dobre-spravy-pre-slovensko-zijuce-na-podpore/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2016/01/23/eurofondy-a-reklama-na-dobre-spravy-pre-slovensko-zijuce-na-podpore/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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– Každý rok bolo vytvorených 22000 pracovných miest na Slovensku z vlastných zdrojov pre 

občanov a nie pre Motrokov. 

– Počas komunistického zázraku od roku 1948 do 1989 stúpol počet obyvateľov Slovenska 

o 1,831 mil. t.j. 44,6 tisíc ročne. Komunisti počas 41 rokov z vlastných zdrojov zabezpečili, 

že každý rok museli, obrazne povedané, postaviť mesto, ktoré malo 44,6 tisíc ľudí, t. j. 

~10 000 rodín so všetkým vybavením, ako potraviny, byty, šaty, školy, nemocnice, sociálne 

zabezpečenie, zamestnanie, dôchodky, dôstojný život, desiatky tisíc pracovných miest ročne, 

atď… Takto počas komunistického zázraku, obrazne povedané, postavili 41 miest. 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/02/11/zlocinny-podiel-cirkvi-na-destrukcii-

slovenskej-rodiny/ 

– Občania Slovenska, uvedomte si, že toto sme dokázali v rokoch 1948-1989, i napriek tomu, 

že štáty „vtedajšej EÚ“ nám k tomu maximálne bránili. Zaviedli proti nám embargo na všetky 

moderné technológie  a na všetky dôležité informácie. Mediálnou propagandou nás 

presviedčali, akí sme hlúpi, tupí, zaostalí  a žijeme v totalite. A hlavne nám zdôrazňovali, že 

nám len chcú pomôcť, chcú, aby sme sa mali dobre. 

– Táto zašifrovaná správa v skratke hovorí: Neverte propagande Veľkého hamburgera, že ste 

len hlúpa menejcenná rasa, ktorá nič nevie, nič sama nedokáže a ktorá môže byť rada 

a vďačná EÚ, že žije až s 80% na podpore. 

  

Záverom sa už teším na pravdu o Slovensku, ktorú zašifrujú naši múdri reklamníci do reklám 

k 50. Výročiu oslobodenia Slovenska od komunistickej totality, napríklad: 

  

V TV budú každých 20 minút deti a batoľaťa prinášať Dobré správy: 

„Dobrý deň máme dobré správy pre Slovensko: Vedeli ste, že vďaka eurofondom na 

Slovensku každý rok rozdajú našim spoluobčanom až milión gulášových polievok,  v zimnom 

období až milión dvojitých diek,  že bolo vytvorených až milión pracovných miest pre 

dôchodcov a že 80% mladých ľudí študuje v zahraničí. 

Vedeli ste, že vďaka eurofondom na Slovensku sa zastarané  heslo „Bojuj proti komunistickej 

totalite„ zmenilo na moderné a dynamické: Zavolaj nám a uži si! Zaži najrýchlejší orgazmus! 

Vedeli ste, že len v minulom roku až 5 miliónov občanov nám zavolalo, užilo si a zažilo 

najrýchlejší orgazmus! Vďaka eurofondom sme vyrástli. Až 99% verejných investícií tvoria 

prostriedky z EÚ. Vďaka eurofondom sa Slovensko mení na modernú a vyspelú krajinu.“ 

  

Prosil by som do diskusie aspoň 2 príspevky do súťaže: Šťastný slovenský Motrok 2016. 

  

Karol Ondriaš, 

160123 
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Dokedy budeme bezducho hajlovať demokratickému šialenstvu? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/11/14/dokedy-budeme-bezducho-hajlovat-demokratickemu-

sialenstvu/ 
14. novembra 2015 10:49, Prečítané 6 410x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov, 

Demokratov, Vyvoleného hamburgera, Vytunelovaných a ostatných. 

  

Základné súčasné paradoxy a otázky o demokracii: 
1.) Došla demokracia do štádia, že sa stala brzdou rozvoja humanity, slobody, civilizácie 

a dodržiavania ľudských práv? Overiteľné fakty potvrdzujú, že áno. 

2.) Bráni demokracia výberu fundovaných politikov-zákonodarcov? Overiteľné fakty 

potvrdzujú, že áno. 

3.) Je demokracia účinnejší nástroj boja o teritórium a ničenie protivníka, ako klasické vojny? 

Overiteľné fakty potvrdzujú, že áno. 

4.) Má demokracia na svedomí 100-krát viac zločinov ako komunizmus (socializmus)? 

Overiteľné fakty potvrdzujú, že áno. 

  

Systém padajúceho hov…orcu, ako demokratický produkt slobodných demokratických 

volieb: 
Volebná kampaň v USA na prezidenta stojí totálne viac ako miliardu dolárov. Ľudia po 

absorbovaní mediálnych produktov v cene miliardy dolárov idú voliť. Nevedia, že nimi 

zvolený prezident (v súčasnosti Barack Obama), je len zvoleným oficiálnym hovorcom 

finančného-vojensko-priemyselného… korporatívneho komplexu, ktorého hlavným cieľom je 

dosiahnutie maximálneho zisku. Voliči sa potom divia, keď prezident koná ináč, ako sľuboval 

pred voľbami (napríklad zavrieť väzenie Quantanamo). 

V demokratických krajinách, v Nemecku, Francúzsku… ľudia po absorbovaní mediálnych 

produktov v cene desiatok až stoviek miliónov eur idú voliť. Nevedia, že nimi zvolený 

prezident, je len zvoleným oficiálnym hovorcom oficiálneho hovorcu USA Obamu. Potom sa 

voliči divia, že vo Francúzsku vyrobenú vojnovú loď Mistral zrazu nemôžu predať Rusku, 

ako sa plánovalo, ale ešte k tomu musia uvaliť sankcie na Rusko. Už sa ani nedivia, keď 

demokratickí prezidenti rozdelili teroristov na našich dobrých, ktorým treba dodávať zbrane 

a ich zlých, ktorých je potrebné zabíjať. Som zvedavý, ako presvedčia verejnosť, že súčasný 

masaker v Paríži (14.11.2015) vykonali zlí teroristi a nie ich dobrí teroristi. 

V demokratickej krajine Slovensko, ľudia po absorbovaní mediálnych produktov v cene 

státisícov eur idú voliť. Nevedia, že nimi zvolený prezident, je len zvoleným oficiálnym 

hovorcom zvolených oficiálnych hovorcov v USA, EU a bohvie kde ešte. 

  

Paradox médií: 
Najväčším a najúčinnejších propagátorom demokracie pred a po prevrate 1989 sa stali 

súkromno-štátne a súkromné médiá a inštitúcie, ako napríklad: Hlas Ameriky, Slobodnú 

Európa, SME, Markíza, TA3… Ich mecenáši vedeli, ako funguje demokracia v praxi, a že 

pomocou demokracie sa im podarí zničiť Východoeurópsku civilizáciu s následnou 

kolonizáciou so všetkým, čo k tomu patrí. Paradoxne, tieto súkromné organizácie a médiá 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/11/14/dokedy-budeme-bezducho-hajlovat-demokratickemu-sialenstvu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/11/14/dokedy-budeme-bezducho-hajlovat-demokratickemu-sialenstvu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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(Markiza, TA3…) majú najväčší strach zo zavedením demokracie do ich vlastných 

súkromných inštitúcií. Predstavme si, že by každý zamestnanec mohol kandidovať, 

a „najprofesionálnejší“ by bol zvolený v tajných slobodných voľbách na post riaditeľa a ďalší 

na výkonné posty súkromnej televízie alebo organizácie. „Demokratickí“ mecenáši týchto 

médií veľmi dobre vedia, že demokracia by zničila ich demokraciu-propagajúce médiá za 1-2 

volebne obdobia. 

  

Demokracia – jej produkty: klasický a súčasný kolonializmus a demokratické vojny: 
V počiatkoch demokracie (19. storočie), bolo to vo svete relatívne najdemokratickejšie 

Anglicko, ktoré viedlo dobyvačné kolonizačné vojny s mnohými nevinnými obeťami, 

a kolonizovalo viac krajín, ako všetky nedemokratické štáty spolu. Je možné, že dodalo do 

Ameriky viac otrokov, ako nedemokratické štáty. 

Na začiatku 20. storočia slobodné voľby rôzneho rozsahu v Európe zabezpečili, že do 

vedúcich pozícií sa dostali ľudia, ktorí rozpútali 1. Svetovú vojnu. 

Po 1. Svetovej vojne, anglická demokracia vyniesla Winstona Churchilla do pozície, že mohol 

zorganizovať vojenskú zločinnú agresiu 10-15-tich relatívne najdemokratickejších štátov 

sveta do „totalitného“ Bolševického Ruska s cieľom zabíjať, ničiť a opäť kolonizovať. 

Demokraticky zvolený Hitler, za tichej podpory ďalších demokratických zapadoeurópskych 

krajín, rozpútal najničivejšiu vojnu v 20. storočí a zaviedol koncentračné vyhladzovacie 

tábory, čo je morálna degenerácia, ktorá zatiaľ nemá v novodobej histórii ľudstva obdobu. 

Bola to najdemokratickejšia krajina sveta (podľa vlastného priznania), USA, kde 

demokraticky zvolení predstavitelia viedli desiatky vojenských intervencií do suverénnych 

nedemokratických štátov, pričom len po 2. Svetovej vojne počet obetí týchto agresií je 10-16 

miliónov. Počet intervencií a obetí, len demokratických USA, bol mnohonásobne vyšší ako 

počet intervencií nedemokratických štátov: 

http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts.htm 

http://fas.org/sgp/crs/natsec/R42738.pdf 

http://www.radioaustralia.net.au/international/2014-11-10/map-200-years-of-us-military-

interventions/1387817 

  

Demokracia, ako účinní nástroj boja o teritórium a ničenie protivníka: 
Účinok tohto nástroja v tejto oblasti poskytujú údaje o zavedení demokracie v bývalom 

socialistickom bloku po roku 1989. Podľa správy OSN „Transition 1999“, len za prvých 9 

rokov demokracie prišlo v bývalom socialistickom bloku o život 9,6 milióna ľudí. V Rusku 

bol priemysel zničený viac, ako to dokázal Hitler počas 2. Svetovej vojny. V krajinách 

demokraticky zvolení zákonodarci pomocou demokratických zákonov podporili kolonizáciu 

týchto krajín a zaviedli zločiny proti ľudskosti, narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, 

korupciu, vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, 

exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… 

  

Demokracia ako ideológia strachu z porušenia Prvého božieho prikázanie Demokracie: 
Posledné desaťročia, najvyšším bohom súčasnej mytológie, sa stala Demokracia. Demokracii 

sa musíme denne klaňať, musíme v ňu veriť, velebiť ju, ďakovať jej za všetko čo máme, 

poslúchať ju bez reptania, a v mene demokracie ísť zabíjať každého, kto by sa jej chcel 

postaviť do cesty. 

Deti Boha Demokracie: Všemohúci súkromný kapitál; Finančníci; Informačné 

impérium; Priemyselno-vojenský komplex; Demokratické vojny; $20 miliónový denný 

príjem; 1% Vyvolených; Život na dlh… sediace na Olympe papierových peňazí, dávajú veľký 

pozor, aby obyčajní smrteľníci dodržiavali Prvé božie prikázanie Demokracie: Ja, 

Demokracia som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z nedemokratickej totalitnej krajiny, z 

http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts.htm
http://fas.org/sgp/crs/natsec/R42738.pdf
http://www.radioaustralia.net.au/international/2014-11-10/map-200-years-of-us-military-interventions/1387817
http://www.radioaustralia.net.au/international/2014-11-10/map-200-years-of-us-military-interventions/1387817
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domu otroctva; Nebudeš mať iných bohov okrem mňa; Neurobíš si iné pravidlá, iný systém, 

ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou. Nebudeš 

sa im klaňať ani ich uctievať. 

  

Základný zákon fungovania demokracie: 
Všetky tieto produkty demokracie vyplývajú zo základného zákona jej fungovania, a to, že 

veľká väčšina neodborníkov ku odborníkom má právo voliť, t.j. rozhodovať o tom, o čom 

majú nulové, hmlisté, ale hlavne vládcami nad demokraciou ovplyvnené názory. 

Psychologicky, takto demokraticky zvolení lídri sú „viac legalizovaní“ viesť dobyvačné vojny 

a zabíjať, ako keby neboli demokraticky zvolení. 

  

Otázka je, ako modifikovať zákony demokracie aby slúžili väčšine. 
Uvedomujem si, že nie je ľahké nájsť systém voľby a výberu odborníkov na rôzne posty 

organizácie štátu a celosvetového verejného života. Z úspechov komunistickej Číny 

predpokladám, že ich volebný systém a organizácie výberu odbornikov ide pozitívnym 

smerom. 

  

Takže dokedy budeme hajlovať demokratickému šialenstvu? 
Predpokladám, že dovtedy, pokiaľ v Komunistickej Číne demokracia s čínskymi 

charakteristikami nezvýši ekonomickú sily 2x ako klasické demokratické krajiny, samozrejme 

 pri zabránení zločinom proti ľudskosti, ako narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, 

vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, 

exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… 

  

Pre zaujímavosť, nižšie prikladám text o čínskej demokracii v praxi od Shen Liguo 

  

Karol Ondriaš 

15114 

  

  

  

Čínská demokracie v praxi 

Shen Liguo[1] 

Místopředseda Stálého výboru Lidového shromáždění v provincii Heilongjiang 

Překlad Miloslav Formánek 

  

Na Západě někteří lidé prohlašují, že v Číně není demokracie a že je vláda v Číně vykonávána 

v tzv. autoritářském systému. Také v Číně považují někteří lidé Západní politický systém za 

jediné kritérium pro posouzení toho, zda je Čína demokratickou zemí či nikoliv. Existuje však 

množství důkazů, které ukazují, že ve skutečnosti je čínská socialistická demokracie nadána 

svými vlastními charakteristikami a přednostmi. 

  

Hodnoty a nevýhody (nedostatky) politického systému by měly být posuzovány podle 

efektivity tohoto systému v praxi 

  
Politický systém představuje formu superstruktury. Pro posouzení toho, zda země zvolila 

správný politický systém či nikoliv a zda tento systém je dobrý či zlý, musíme posoudit, zda 

politický systém odpovídá situaci, v níž se nachází země, o kterou jde; zda odpovídá 

požadavkům rozvoje ekonomické základny;  zda je přínosný z hlediska rozvoje produktivity, 

zvyšování národní síly; která nikoho nevylučuje a zdokonalování blahobytu lidu. Čínský 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/11/14/dokedy-budeme-bezducho-hajlovat-demokratickemu-sialenstvu/#_ftn1
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základní politický systém zahrnuje vedení KSČ, postavení lidu jako pána ve své vlastní zemi 

a vládu zákona. Systém představuje jak volbu historie a čínského lidu, tak odpověď na 

základní situaci Číny. Fakta prokazují, že tento systém má jasné politické 

výhody (přednosti) a vysokou životnost. 

Předně, tento systém nám umožnil dosáhnout zázračného ekonomického rozvoje.  Když 

byla v roce 1949 Čínská lidová republika založena, byl čínský HDP na hlavu pouze 66 juanů. 

Na počátku reforem a kampaně otevírání se v roce 1978, dosáhl čínský HDP celkem 364,5 

miliardy juanů. V průběhu období od roku 1979 do roku 2010 vzrostl čínský HDP na 

průměrnou roční úroveň 9,9 % a úspěšně tak překonával Velkou Británii, Francii, Německo a 

Japonsko, takže se Čína stala druhou největší ekonomikou světa. Čínský HDP dosáhl v roce 

2010 40,12 biliónů juanů. Tak rychlý rozvoj je bezprecedentní nejen v čínských dějinách, ale 

stěží byl zaznamenán kdekoliv jinde ve světě. 

Za druhé, životní úroveň lidu se stabilně zdokonalovala. Disponibilní příjem obyvatele 

měst se zvýšil z 343 juanů v roce 1978 na 19 709 juanů v roce 2010, což představuje vzrůst 

6,5 krát v reálných cenách, oproti roku 1978.  S tím, jak v Číně pokračoval rychlý růst příjmů, 

bylo z chudoby pozdviženo několik set miliónů lidí; změnila se tvářnost městských a 

vesnických oblastí; výrazně se zlepšily životní podmínky; k rychlému rozvoji došlo v oborech 

zdravotní péče a vzdělávání; trvale se zdokonalovala čínská ochranná sociální síť; což byly 

velice reálné vymoženosti, jež se setkaly s uznáním v celém světě. 

Za třetí, velice se zvýšila síla Číny, pokud jde o vědu a technologii. Čínský socialistický 

systém umožňuje koncentrovat úsilí a zdroje v zájmu velkých projektů (undertakings).  

Poskytováním plného prostoru těmito prioritám a sledováním zavádění, přizpůsobování a 

výměny rozvinuté technologie se zahraničím, jsme byli schopni dosáhnout stálého zvětšování 

našich schopností přicházet s vědeckými a technologickými inovacemi. Čína je ve světovém 

měřítku dnes jednou z těch, kdo přihlašují špičkové patenty, protože její technologická 

kapacita v hlavních odvětvích strojírenství, jako je letectví a kosmonautika, počítače, 

vysokorychlostní železnice a velké přehrady, buď dosahují, nebo i převyšují třídu světových 

standardů. 

Fakta nezpochybnitelně prokazují, že čínský politický systém odpovídá základním 

podmínkám v Číně, a že disponuje velkými přednostmi. Ačkoli existuje mnoho faktorů, které 

k trvalému, rychlému a zdravému rozvoji ekonomiky a společnosti napomohly, žádný z nich 

by nemohl působit bez současného politického systému. Tento systém nám umožňuje činit 

správná rozhodnutí a efektivně je v Číně zavádět; umožňuje nám také plně uvolnit vitalitu 

společnosti a soustředit úsilí a zdroje na podporu velkých projektů. Kdybychom připustili 

argument, že takový systém je špatný, museli bychom bojovat o vysvětlení, proč v Číně 

k takovým vymoženostem došlo. 

Názor, který považuje západní demokracii za jediný model demokracie, porušuje 

základní pravidlo o zvláštnostech rozporů 
Z hlediska perspektiv historického vývoje musíme připustit, že západní systém rozmanitých 

politických stran, sledování a rovnováhy politických sil a všeobecných voleb, má svoji vlastní 

vnitřní racionalitu a pokrokovost.  To však neznamená, že západní model je jediným modelem 

demokratické politiky. Ideje, které nazírají zvláštní aspekty rozporů v obecném smyslu, či 

vymezují obecné ve smyslu individualizace, směřují proti pravidlu, že všechny rozpory jsou 

svým charakterem zvláštní. Takové názory jsou tudíž porušením dialektiky. 

Vícestranický systém jako model demokracie existuje v zemích Západu po staletí.  Má jak 

vnitřní hodnotu, tak vnitřní nedostatky (stinné stránky). Navíc, jestliže má takovýto systém 

hrát pozitivní roli, jsou pro to nezbytné určité předpoklady. l. Západní demokracie je 

proniknuta nedostatky a nekonečnou řadou problémů. Prvým problémem je krátkozraké 

chování. Politické strany na Západě provádějí před volbami volební kampaně. Aby dosáhly 

svého znovuzvolení, orientují se vládnoucí strany pouze na to, co musí udělat, aby volby 
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znovu vyhrály. To přirozeně znamená, že jejich politika postrádá celkovou rozvahu a 

kontinuitu. Druhým problémem je nízká efektivita. V boji o moc vládnoucí strany usilují 

vládnout, zatímco opoziční strany usilují jejich dosavadní podporu překazit. V některých 

případech jsou argumenty rozehrávány ve zcela předpojatém duchu (on partisan lines), různé 

strany se hašteří a vzájemně pomlouvají, a přitom se málo ohlížejí na to, co je správné či 

chybné. To způsobuje, že jsou jejich vlády neschopny vyprodukovat včas rozhodnutí, která se 

týkají velkých problémů.  Třetím problémem je rozdělování společnosti. Různé politické 

strany se v boji o vítězství ve volbách zaměřují vzájemné jedna na druhou.  Tyto útoky voliče 

rozdělují, stupňují společenské problémy a vedou dokonce k velkému rasovému a etnickému 

rozdělování země. Čtvrtým problémem je politická korupce. V zájmu vítězství se některé 

politické strany uchylují k volebním podvodům a jiným formám nelegálního chování. 

Ačkoli se také v čínském politickém systému v průběhu jeho vývoje a působení objevují 

určité nedostatky, stále se vyznačuje nepochybnými přednostmi.  Především je tento systém 

schopen vyjadřovat základní, celkové a dlouhodobé zájmy převažující většiny lidu. Umožňuje 

formulovat vedoucí linii a politiku v odpověď na aktuální problémy z obecné a dlouhodobé 

perspektivy, přičemž náležitě přihlíží k požadavkům lidu. To je základní předností čínského 

politického systému. Za druhé, tento systém přispívá k vyvažování zájmů různých skupin a k 

zachovávání politické a sociální stability.  Jako vládnoucí strana nemá KSČ žádné zvláštní, 

pouze své vlastní zájmy. Tím, že zůstává oddána svým závazkům vládnout v zájmu lidu, je 

schopna vyvažovat rozličné zájmy na vyšší úrovni a řešit rozpory uvnitř lidu. Cílevědomě 

koordinuje omezené zájmy se zájmy celkovými, individuální zájmy se zájmy 

fundamentálními a bezprostřední zájmy se zájmy dlouhodobými, a tím dosahuje rovnováhy 

mezi různými zájmy na základě jejich celkového vyrovnávání a posuzování z hlediska celku. 

Za třetí, čínský politický systém zajišťuje konzistentnost a spolehlivost národní politiky, je 

základem pro podporu spolehlivého tíhnutí k modernizaci země. Tento systém odpovídá za 

vysokou stabilitu státní moci v Číně.  Vedoucí linie a politika strany a střednědobé a 

dlouhodobé plány ústřední vlády, mohou být zaváděny na konzistentním základu, což 

znamená, že tato politika není vystavena neustálým změnám. To přispívá k udržování 

stabilního rozvoje země po dlouhé údobí.  Za čtvrté, tento systém umožňuje Číně zaměřovat 

své úsilí a zdroje do hlavních projektů. Čínský systém umožňuje koordinovat různé, odlišné 

sektory. Je schopen usměrňovat všechny nezbytné zdroje, sílu a vědění do národních 

rozvojových iniciativ a v maximální možné míře předcházet (zamezovat) sporům a vnitřním 

roztržkám, a umožňovat tak, aby byl plně využíván potenciál faktorů a zdrojů. Vcelku, čínský 

politický systém hraje dvojí roli při ochraně státní moci a spojuje sílu všech stran vjedno. To 

jej činí základním institucionálním faktorem, který přispívá k rychlému a vysoce efektivnímu 

ekonomickému a sociálnímu rozvoji Číny.   Vyznačené přednosti čínského politického 

systému lze připsat KSČ, protože působí jako vedoucí jádro tohoto systému. KSČ se řídí 

marxismem a chová pevnou víru v ideály komunismu, v celkový organizační systém, ve 

skvělou tradici udržování těsného spojení s lidem a v praxi demokratického centralismu a 

v členy strany, kteří jdou příkladem. Navíc, KSČ zůstává plně oddána pravdě a je schopna své 

vlastní chyby korigovat. 

Fakta prokazují, že při pokusech popřít rozdíly, které země odlišují a násilně vnucovat 

politický systém jedné země zemím jiným, se nikdy nedosáhne výsledků, o které se zprvu 

usilovalo.  Některé země se pokusily kopírovat západní politický systém, ale pouze s tím, že 

výsledkem byla ekonomická deprese, sociální turbulence, úpadek národa a propad životní 

úrovně. Tato poučení nám ukazují, že musíme být věrni rozvoji na cestě k socialismu 

s čínskými charakteristikami, se zřetelem k našim vlastním podmínkám. 

  

III. Čínský politický systém s čínskými charakteristikami vyžaduje v praxi 

zdokonalování na základě národních podmínek 



 
 

432 
 

Rozvoj demokratické politiky se v současné éře stává obecně vyjadřovanou vůlí veškerého 

lidstva. To Je také směrem a cílem, který sledují čínské politické reformy. KSČ byla vždy 

obhájcem politické demokracie a vždy ji v praxi uplatňovala. Když si KSČ v průběhu Hnutí 4. 

května vzala poprvé za svůj světový trend k demokracii, zavedla při volbách na operační 

základně v horách Jinggangshan a Yan´an přímou volbu kádrů na základní úrovni. Po 

založení Čínské lidové republiky a zvláště po úsilí (drive) o zavedení reforem a otevírání se, 

se Čína, pod vedením KSČ, zavázala k rozvoji socialistické demokratické politiky s čínskými 

charakteristikami a hledala cestu a specifické formy realizace demokratického politického 

modelu, který by odpovídal čínským národním podmínkám.  Čínský systém lidových 

shromáždění byl neustále zdokonalován, zatímco se ukazoval jako systém s rostoucí 

životností systém vícestranné (multi-party) spolupráce a politických konzultací pod vedením 

KSČ. Spolu se širokým zaváděním samosprávy (self-governance) na místní úrovni, byla 

veřejnost schopna podílet se i větší účastí na formování velké politiky a zákonů.  Současně se 

objevovaly další snahy o rozšiřování vnitrostranické demokracie. Tato zdokonalení poskytla 

novou podporu rozvoji socialistické demokratické politiky s čínskými charakteristikami. 

Musíme však také připustit, že čínský systém demokratické politiky není bez nedostatků. 

Podporovat rozvoj demokratické politiky v průběhu praxe, je tudíž základním úkolem, 

kterému se musíme věnovat dlouhodobě. 

Musíme být věrni našim teoriím. Musíme mít velkou důvěru a víru (přesvědčení) v cestu 

socialistické demokratické politiky s čínskými charakteristikami. Pouze při takové důvěře 

budeme schopni jít rozhodně vpřed a dosahovat v praxi zdokonalení.  Potřebujeme důvěru ve 

třech oblastech. Předně, musíme důvěřovat ve vedení KSČ. Vedoucí pozice KSČ je 

produktem dějin. Představuje volbu, kterou učinil čínský lid v době, kdy se KSČ angažovala 

v dlouhodobém boji o národ, vnášela do něj velký příspěvek, ale přinášela v něm i velké 

oběti.  KSČ vždy zastupovala (reprezentovala) vyspělý trend, pokud jde o čínské rozvinuté 

produktivní síly, orientaci na pokrokovou čínskou kulturu a na základní zájmy převažující 

většiny čínského lidu. To je základní důvod toho, proč byla KSČ schopna získat podporu 

čínského lidu. V současnosti není v Číně politická síla, která by byla schopna KSČ při vedení 

země nahradit. Fakta prokazují, že KSČ má pověření, kapacitu a důvěru k tomu, aby vedla 

čínský lid do budoucnosti a k obrození čínského národa. Zadruhé, potřebujeme důvěru v náš 

současný politický systém. Především, čínský politický systém se pyšní nejúplnější formou 

demokracie. V Číně je demokracie uskutečňována prostřednictvím systému lidových 

shromáždění, systému mnohostranné spolupráce a politických konzultací pod vedením KSČ, 

systému regionální etnické autonomie, systému samosprávy na místní úrovni a uplatňování 

demokratického centralismu. Navíc, Čína svůj politický systém postupně reformuje. Všechny 

věci, které jsou ve stavu rozvoje, včetně politických systémů, mají pozitivní a negativní 

stránku. Jsou všechny důvody věřit tomu, že nedostatky v čínském politickém systému, které 

jsou nevyhnutelnou částí tohoto rozvoje systému, budou postupně v praxi řešeny.  Za třetí, 

potřebujeme důvěru v cestu, kterou jsme nastoupili. V letech revoluční války vedli vedoucí 

činitelé KSČ čínský lid k revolučnímu přístupu spojováním univerzální pravdy marxismu se 

specifickými podmínkami čínské revoluce.  Při obkličování měst z venkova a získávání 

politické moci silou, dosáhla KSČ v Novodemokratické revoluci a při založení Čínské lidové 

republiky velkého vítězství. V procesu socialistické modernizace prozkoumala KSČ přístup 

socialistické modernizace s čínskými charakteristikami, s rozvíjením tržní ekonomiky 

v socialistickém systému. Vedlo to při tlaku na reformy a otevírání se k obrovským 

vymoženostem a přineslo s sebou v Číně značné změny. V rozvoji socialistické demokratické 

politiky nemáme žádný precedent.  Z tohoto důvodu se v průběhu praxe potřebujeme 

angažovat v aktivním testování, přičemž budeme využívat vymožeností všech zemí. 

Potřebujeme se řídit vnitřními pravidly. Rozvoj demokratické politiky v Číně se také 

podřizuje vnitřním pravidlům. Předně, demokracie by se měla rozvíjet postupně. Důvody jsou 
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následující: za prvé jestliže pro nás neexistuje modus socialistické demokracie, který bychom 

mohli přejímat či kopírovat, pak nemáme jinou volbu než rozvíjet svůj vlastní způsob v praxi.  

To znamená, že rozvoje musí být dosahováno krok za krokem.  Za druhé, postupný rozvoj je 

ve shodě s pravidly pro postupně rozvíjené pochopení problému. Za třetí, radikální rozvoj 

s jistotou vede ke zmatkům (turmoil). Přístup k reformě s pomocí „šokové terapie“, který 

přijaly některé země, vedl ve výsledku k rozvratu politických systémů a ekonomického 

rozvoje.  Tyto radikální pohyby vedl k politickým nepokojům, sociálním nepořádkům a 

národnímu úpadku. Čína nemůže jít ve stopách těchto zemí. Potřebujeme jednat na základě 

dobře promyšlených plánů. Ačkoli se takový pokrokový přístup může jevit jako příliš pomalý, 

zaručuje, že naše kroky kupředu budou rovnoměrnější a dobře založené. Za druhé, 

demokracie se musí rozvíjet za správných podmínek. Předně, náš demokratický rozvoj musí 

být založen v praxi. Ke zjišťování pravidel rozvoje je základem akumulace praktických 

zkušeností. Bez zkušenosti budeme bezmocní při potřebě 

předcházet (zabraňovat) neuváženým akcím a katastrofálním důsledkům. Za druhé, celková 

kultivace, kulturní vyspělost a demokratické uvědomění populace, to vše jsou významné 

faktory, které k rozvoji demokratické politiky přispívají.  Za třetí, rozvoje demokracie nemůže 

být dosahováno na úkor stability společnosti.  Demokracie je jak cílem rozvoje, tak 

prostředkem k jeho dosažení.  Zásadně vzato, rozvoj demokracie musí sloužit a být podřízen 

(subject) tíhnutí k celkové modernizaci Číny.  Nic jiného než škoda nemůže vzejít 

z považování demokracie za jediný cíl (účel) a z podpory nominální demokracie na úkor 

stability. Znamená to klást náhodné před fundamentální. 

Potřebujeme řízení experimentů v průběhu praxe. Řízení experimentů v průběhu praxe 

představuje základní přístup, který zaujímáme při stálém zdokonalování systému socialistické 

demokratické politiky s čínskými charakteristikami. Předně, potřebujeme rozšířit demokracii 

uvnitř strany. Za druhé, potřebujeme rozvinout demokracii na základní úrovni a to co 

nejrychleji. Za třetí potřebujeme zvýšit systematickou účast veřejnosti při formulování velké 

politiky. Formulování politiky vědeckým a demokratickým způsobem tvoří významnou část 

demokratické politiky, a pomáhá také dosahovat toho, aby byla přijímána správná rozhodnutí. 

Se zřetelem k hlavním zákonům a pravidlům, které představují bezprostřední zájmy celé 

veřejnosti, k reformám sociálního rozvoje a řízení systémů a k politice, která se k nim 

vztahuje a dalším velkým politickým úkolům, jež se dotýkají veřejného zájmu, musíme brát 

v úvahu celkové veřejné mínění, otevřeně se ucházet o jeho názory veřejnosti a pořádat 

veřejná slyšení a umožňovat tak veřejnosti, aby mohla vstupovat do rozhodovacích procesů.  

Navíc potřebujeme poskytnout veřejnosti větší přístup k informacím z vlády, a podněcovat tak 

její souhlasnou, proaktivní a účinnou účast při formulování významných politických 

rozhodnutí. Za čtvrté, potřebujeme poskytnout plný prostor úloze lidových shromáždění na 

všech úrovních. Potřebujeme volit zastupitele, kteří jsou schopni věrně reprezentovat zájmy 

lidu. Potřebujeme také zvýšit standard rokování na lidových shromážděních a vytvářet 

podmínky pro zastupitele, aby se účastnili shromáždění a podíleli se na diskusi. Takovým 

způsobem bude zastupitelům umožněno udržovat těsné spojení s lidmi, tlumočit hlas lidu a 

zastupovat zájmy lidu. V úsilí o zajištění toho, že lidová shromáždění na všech úrovních 

budou schopna plně uskutečňovat svou funkci dohledu (kontroly, supervisory), potřebujeme 

vymezit rámec dohledu, zkoušet nové přístupy kontroly a zvyšovat jejich účinnost. 

(Původně vyšlo v Red Flag Manuscript, No. 21, 2011) 
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Utečenci – a konečné riešenie blízko-východnej otázky? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/09/05/utecenci-a-konecne-riesenie-blizko-vychodnej-otazky/ 
5. septembra 2015 07:14, Prečítané 4 347x, karolondrias, Nezaradené 

 

Vďaka internetu veľká časť obyvateľstva sveta odsudzuje politiku Vyvoleného hamburgera 

na Blízkom a Strednom východe. Keď si predstavíme jednu z alternatív, že prúd utečencov 

bude prichádzať do Európy mnoho rokov, pričom, ak situácia na Blízkom východe sa ešte 

zhorší, a niekto ďalej plánovite zabezpečí, že utečenci budú mať v ruke namiesto mobilu 

samopal kalašnikov. A keď k tomu pripočítame ešte alternatívu „riadených majdanov 

„druhotriednych občanov“-imigrantov a odstreľovačov“ v EÚ, potom sa názor Európanov na 

bombardovanie krajín blízkeho východu bude meniť v prospech Veľkého hamburgera – t.j. 

v prospech bombardovania, zabíjania a ničenia krajín Blízkeho a Streného východu. Tým by 

sa vytvorili podmienky morálnej podpory väčšiny Európanov pre konečné riešenie 

blízkovýchodnej a stredovýchodnej otázky, kde by bolo možné nasadiť aj zbrane hromadného 

ničenia. – A konečne vybudovať „Tretiu ríšu veľkého Izraela?“. 

  

Verím, že táto alternatíva je len hypotetická, ale aj tak by ju mali mať ľudia v Európe a na 

Blízkom a Strednom východe na pamäti. Možno, aj to by prispelo, aby zodpovední štátnici 

situáciu utečencov vyriešili tak jednoducho, ako by to vedel vyriešiť každý mentálne zdraví 

človek, a to, zabezpečiť utečencom v domovskej krajine podmienky na dôstojný život. 

  

Nebudem tu rozvádzať mnohokrát opakované všeobecné overiteľné fakty, že USA na čele 

Vyvoleného hamburgera, vojensky, ekonomicky a politicky systematicky ničia každú možnú 

konkurenciu vo svete, ktorú nemôžu využiť na svoj zisk (až na prípady, kde konkurencia je už 

dostatočne silná, ako napríklad komunistická Čína a Rusko). 

  

Každý vie, že chovanie ľudí, ktorým niekto úmyselne a cieľavedome zničí podmienky na 

život je predvídateľné – utečú tam, kde môžu najlepšie prežiť. Súčasná imigrácia do Európy 

je zákonným výsledkom plánovaného ničenia životných podmienok na Blízkom východe, 

v Afrike…, je zákonným produktom systému kapitalistických ekonomických a politických 

vzťahov založených na maximálnom zisku. A zdá sa, že táto politika sa najbližšie roky až 

desaťročia meniť nebude. 

  

Otázkou je, čo je cieľom a aké sú alternatívy súčasného plánovaného „núteného sťahovania 

národov“. Nebudem rozvíjať postranné ciele, – ako je zabezpečiť pre starnúcu a v niektorých 

štátoch aj vymierajúci „bielu“ Európu nevyhnutnú pracovnú silu (často druhotriednych 

občanov), – a možnosť destabilizovať Európu (alebo EÚ). 

  

Posledné desaťročia (okrem posledných ~10 rokov bombardovania a rozvratu) populácia, 

vzdelanosť, ekonomická, vojenská a politická sila väčšiny krajín Blízkeho a Stredného 

východu narastala, čo nebolo a nie je v súlade s plánmi Vyvoleného hamburgera. Súčasné 

mnohoročné bombardovanie niektorých týchto krajín alebo vyvolanie vojen, nezabezpečilo 

konečné riešenie blízkovýchodnej otázky, t.j. Vyvolený hamburger tam nemá absolútnu 

politickú, ekonomickú a vojenskú kontrolnú moc. A dúfajme, že ani nebude. 

  

Karol Ondriaš 

150905 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/09/05/utecenci-a-konecne-riesenie-blizko-vychodnej-otazky/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Ďakujem vojakom Varšavskej zmluvy, ktorí 21. augusta 1968 

prišli na Slovensko, aby zabránili našej kolonizácii a úpadku 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/08/26/dakujem-vojakom-varsavskej-zmluvy-ktori-29-augusta-

1968-prisli-na-slovensko-aby-zabranili-nasej-kolonizacii-a-upadku/ 
26. augusta 2015 07:23, Prečítané 14 921x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov, 

Vytunelovaných a členov Vyvoleného hamburgera. 

  

Ďakujem vojakom Varšavskej zmluvy, že príchodom na Slovensko 21. augusta 1968 ešte 20 

rokov zabezpečili: 

  

– Že som vyštudoval kvalitnú strednú školu zadarmo a k tomu som dostával aj štipendium. 

– Že som vyštudoval kvalitnú vysokú školu zadarmo a k tomu som ešte dostával štipendium. 

– Že som nemal starosti, kde sa zamestnať, a prijali ma do zamestnania, ktoré som si vybral, 

a ktoré bolo v súlade s odborom, ktorý som vyštudoval. 

– Že ešte 20 rokov môj reálny plat každoročne stúpal. 

– Že ešte 20 rokov som sa vôbec nemusel báť, že ma vyhodia z práce. 

– Že kvalita školstva a výskumu bola na vysokej úrovni, a že aj vo výskumných laboratóriách 

USA som bol rovnocenným partnerom absolventom univerzít USA a sveta. 

– Že manželka a ja sme skoro zadarmo dostali od zamestnávateľa byty. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že syn alebo dcéra sa dajú na drogy alebo 

gamblérstvo. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že dcéru predajú ako dobytok na prostitúciu do 

demokratických krajín. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že syn a dcéra po skončení vysokej školy alebo PhD 

nebudú musieť odísť do zahraničia a prosiť sa tam o podradnú prácu, kde nás už považujú za 

kvalitnú slovenskú „menejcennú rasu“. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že dcéra po maturite alebo vysokej škole bude musieť 

robiť slúžku pre všetko, opatrovať nevládnych seniorov v Rakúsku, v Nemecku…, ale bude 

môcť ešte 20 rokov opatrovať nás. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že syn alebo dcéra budú nezamestnaní, hľadať si 

prácu v zahraničí, že budú musieť kradnúť, žobrať, alebo sa živiť odpadkami z kontajnerov. 

– Že ešte 20 rokov sme vo svete neboli považovaní za kvalitný a užitočný ľudský zdroj. 

– Že som ešte 20 rokov mohol pozerať kvalitné programy v televízii. 

– Že ešte 20 rokov som v obchode mohol hrdo kupovať slovenské kvalitné potraviny a naše 

priemyselné výrobky. 

– Že som sa bez strachu mohol poprechádzať v lese alebo večer aj v opustenej časti mesta. 

– Že ešte 20 rokov som na Slovensku nevidel nezamestnaného, bezdomovca, narkomana, 

vyberača odpadkov, žobráka alebo ľudí, ktorých demokratická spoločnosť odsúdila na 

doživotný štatút menejcennej rasy alebo ľudského odpadu. 

– Že ešte 20 rokov sme neplatili kolonizátorom – kolonizačnú dávku. Dnes (26.8.2015) len 

vláda SR má dlh 51 miliárd eur, na osobu to je 9400 eur, a len na úrokoch vláda platí 72 eur 

za sekundu. Úroky za rok sú 2,3 miliárd eur. 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku humanity (1968-1990) sa zvýšil počet 

obyvateľov Slovenska o 758 000. Väčšina z týchto ľudí by mali tiež ísť osobne poďakovať 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/08/26/dakujem-vojakom-varsavskej-zmluvy-ktori-29-augusta-1968-prisli-na-slovensko-aby-zabranili-nasej-kolonizacii-a-upadku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/08/26/dakujem-vojakom-varsavskej-zmluvy-ktori-29-augusta-1968-prisli-na-slovensko-aby-zabranili-nasej-kolonizacii-a-upadku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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vojakom Varšavskej zmluvy, že sa narodili (po roku 1989, za 25 rokov počet obyvateľov 

stúpol len o ~100 000). 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku, sa ročne zvyšoval počet obyvateľov 

o 38000, to znamená, že každý rok, obrazne povedané, sa mohlo postaviť nové mesto na 

Slovensku, ktoré malo 38 tisíc obyvateľov, so všetkým vybavením, ako potraviny, byty, šaty, 

školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie, zamestnanie, dôchodky, dôstojný život, atď… 

Takto počas komunistického zázraku sa mohlo postaviť v rokoch 1968-1989 ešte 20 takýchto 

miest. 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku humanity sa na Slovensku, sa postavilo 

800000 finančne dostupných bytov. Že sa postavila napríklad Petržalka v Bratislave a sídliská 

v mnohých slovenských mestách. 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku humanity sa na Slovensku, sa postavilo 

4960 tried v škôlkach. Počas 20 rokov sa na Slovensku odovzdávala jedna trieda v škôlke 

každý pracovný deň. 

– Že ešte za 20 rokov, počas komunistického zázraku, priemyselná výroba v stálych cenách 

stúpla 3-krát. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť, že v televízii alebo printových médiách budem vidieť 

produkty degenerácie ľudského ducha, a mnohých morálnych uchylákov predvádzajúcich sa 

v televízii a v printových médiách. 

– Že ešte 20 rokov som sa nemusel báť profesionálnej informačnej a morálnej totality TA3, 

Markízy, RSTV, Sme… 

– Že ešte 20 rokov nemali možnosť kolonizátori Veľkého hamburgera vychovávať 

slovenského Motroka fungujúceho len v mentálnom rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať, súložiť. 

– Že ešte 20 rokov som nemusel bezmocne sledovať našu kolonizáciu, ničenie skoro 

všetkého, čo občania Slovenska vybudovali, úpadok a v niektorých parametroch až 

degeneráciu spoločnosti na Slovensku. 

– Že ešte 20 rokov, morálni uchyláci, kolonizátori a bandy kriminálnikov nedostali voľnú 

ruku pri rozkrádaní a ničení slovenského poľnohospodárstva, priemyslu, vedy, techniky 

a kultúry. 

– Že ešte 20 rokov kolonizátori nemohli zaviesť na Slovensku zločiny proti ľudskosti, ako 

narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, 

detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt 

a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… 

  

Milí a vážení vojaci Varšavskej zmluvy, 

  

ja viem, že Vás naši kolonizátori Vyvoleného hamburgera, „humanisti, demokrati“ a 

morálni uchyláci všetkého druhu len okydávali a okydávajú za to, že ste zabránili našej 

kolonizácii a úpadku v roku 1968. 

Ale nech Vás poteší, že po rokoch, keď títo uchyláci pomrú a skončí kolonizácia 

Slovenska, skončí výroba morálnych uchylákov a pominie smrteľný strach z pravdy, tú 

veľkú kopu hnoja, ktorú na Vás nakydali, rozpráši vietor a pohnojí s ním konečne naše 

polia. 

A verte, že príde nová generácia občanov Slovenska, ktorá nebude mať smrteľný strach 

z pravdy, a prídu aj odvážlivci, ktorí budú na Vás spomínať len v dobrom, a ktorí Vám 

za tých 20 rokov rozvoja Slovenska, ktoré ste zabezpečili, postavia aj pomník. 

  

Milí a vážení vojaci Varšavskej zmluvy, ešte raz Vám ďakujeme. 
(Píšem v množnom čísle, lebo predpokladám, že ďakujeme aspoň dvaja). 

 RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.; 150826 



 
 

437 
 

 

 

Koniec kapitalizmu, – a čo potom? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/08/02/koniec-kapitalizmu-a-co-potom/ 
2. augusta 2015 15:18, Prečítané 9 619x, karolondrias, Nezaradené 

 

Posledné roky až desaťročia sa objavuje čoraz viac dôkazov o negatívách a zločinoch 

kapitalizmu, založenom na neobmedzenom súkromnom vlastníctve a jeho najvyššom zákone 

maximálneho zisku. 

Objavujú sa články typu: Kapitalizmus končí; Posledné chvíle pred kolapsom západnej 

civilizácie; Koniec zlatého kapitalizmu; Blištiaci obraz kapitalizmu sa rozpadá, atď…. 

V článkoch takéhoto typu sa formulujú a hľadajú východiská, ako kapitalizmus modifikovať, 

aby nebol zločinný, aby bol ľudskejší, spravodlivejší a tak podobne. Všetky možné alternatívy 

sú povolené, okrem jednej: Systémové odstránenie kapitalizmu a nahradenie ho Marxizmom-

socializmom, kde by sa odstránilo neobmedzené súkromné vlastníctvo a tým aj kapitalistický 

zákon maximálneho zisku. 

  

Kapitalistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať horšie, ja sa budem 

mať lepšie. 

Socialistický zákon maximálneho zisku hovorí: Čím sa ty budeš mať lepšie, tým sa aj ja 

budem mať lepšie. 

  

Prečo skoro všetky populárne články odsudzujúce kapitalizmus nepreferujú alternatívu 

socializmu, ako humánnej, civilizovanej spoločnosti, ktorá by mala, alebo musí, nahradiť 

kapitalizmus? Pretože túto alternatívu už 100 rokov dobre udupáva pod zem Vyvolený 

hamburger. 

Vyvolený hamburger si dobre stráži, aby jeho výsady (t.j. neobmedzené súkromné vlastníctvo 

a tým aj neobmedzená moc) ostali nedotknuté aj po akejkoľvek kozmetickej alebo systémovej 

zmene súčasného kapitalizmu. Preto všetky kozmetické alebo systémové zmeny súčasného 

kapitalizmu sú povolené okrem jednej zásadnej – odstrániť kapitalistický systém a nastoliť 

Marxizmus-socializmus. O to sa starajú lokálne a svetové mienkotvorne médiá. 

  

Pripomeniem aspoň niektoré zmeny, ktoré nastanú po odstránení kapitalizmu 

a nastolení socializmu: 
  

1.) Odstránili by sa vojny s cieľom dosiahnuť maximálny zisk a hromadenie 

kapitálu, ako zákonitého, najviac zločinného, produktu kapitalistického systému. 

V neutíchajúcich kapitalistických zločinných vojnách, s cieľom dosiahnuť maximálny zisk 

a hromadenie kapitálu, len v roku 2014 cena vojen stála 14 trilión US-dolárov (14 000 000 

000 000 USD, podľa: Australian University of Economy and Peace, 17.6.2015). 

Do ceny vojen v roku 2014 nie sú zarátané ceny 10-100 000 obetí vojen a stovky-tisíc 

utečencov a zmrzačených. Aká je ich cena v dolároch? 

  

Predstavme si, že by kapitalistickú spoločnosť nahradil socialistický systém a my by sme mali 

14 trilión US-dolárov ročne na rozdávanie. 14 trilión US-dolárov je zhruba 1860 USD na 

obyvateľa planéty = 5 dolárov na obyvateľa a deň. Keby sme tieto peniaze rozdelili jednej 

miliarde chudobných, každý by dostával 37 dolárov denne – a žil by si dôstojne. 

Pre porovnanie: HDP Slovenska v roku 2015 má byť okolo  98 miliárd USD. Takže, cena 

vojen za jeden rok je 143 rokov slovenského HDP. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/08/02/koniec-kapitalizmu-a-co-potom/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

438 
 

Len z peňazí na vojny by sa ľahko odstránili ďalšie zločiny kapitalizmu, ako hlad, žobráci, 

nezamestnaní, otrockú práca, emigráciu, predaj ľudí, vykorisťovanie, narkomániu, únosy ľudí, 

výpalníctvo, vraždy na objednávku, atď…. Pravdepodobne by stačilo mať len 3-4-dňový 

pracovný týždeň. Civilizácia by významné pokročila: boli by peniaze na vzdelanie, zdravotnú 

a sociálnu starostlivosť, vojenský výskum by sa pretransformoval na civilný, atď…. 

  

2.) Socializmom by sa odstránilo platenie kapitalistickej dávky Vyvolenému 

hamburgeru. 
Na konci roku 2014 dlh sveta dosiahol 199 triliónov US dolárov, narástol o 57 triliónov US 

dolárov od roku 2007, a svetový dlh ku svetovému HDP sa zvýšil z 269 na 286 percent 

(neviem presne čo všetko tento dlh zahŕňa) http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-

increase/. Dlh sveta za posledných 7 rokov rástol 22,9 miliárd US dolárov denne. Výšku dlhu 

a jeho neustále zvyšovanie pokladám za profesionálny výkon Vyvoleného hamburgera. 

Koľko úroku z dlhu priemerne zaplatíme ročne? Keď zoberieme konzervatívny odhad, ≥3% 

úrok, tak je to ročne ≥5,97 triliónov dolárov. Každý občan planéty je priemerne zadlžený 

26500 US dolárov a pri 3% úroku platí úrok 2,2 dolárov denne. 

  

Komu sme zadlžení a komu splácame dlhy a úroky? 

Bohužiaľ mojou neschopnosťou, alebo profesionalitou Vyvoleného hamburgera sa mi 

nepodarilo zistiť, komu splácame dlhy a úroky? 

  

Národný dlh Slovenska: 
Je čiastočne popísaný v blogu: http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/04/18/349/ 

Len doplním pár údajov z webovej stránky dnes 2.8. 2015 o 11.25 

hod http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia 

Národný dlh Slovenska – vlády SR (2. 8. 2015) je 53,34 mld. eur; 59,94% HDP. (18. 12. 2014 

dlh bol = 45,7 mld. eur). 

Len za 7,5 mesiacov národný dlh narástol o 7,64 mld. eur. 

Úroky platené z národného dlhu za rok: 2,38 mld eur (18. 12. 2014 = 2,10 mld. eur). 

Úroky platené za sekundu: 75 eur. 

Dlh na obyvateľa: 9 858 eur (18. 12. 2014 = 8 444 eur). 

  

Predstavme si, že by kapitalistickú spoločnosť nahradil socialistický systém a celý svet by 

nebol zadlžený až po uši, nemusel by splácať doživotnú a nekonečnú kapitalistickú dávku 

Vyvolenému hamburgeru. Že by neexistovalo toto perpetum mobile Vyvoleného hamburgera. 

Predstavme si, že by sme nemuseli platiť ročne na úrokoch ≥5,97 triliónov dolárov 

Vyvolenému hamburgeru. Čo všetko by sme si vedeli vyriešiť. Len z týchto peňazí by sa 

ľahko odstránili zločiny kapitalizmu, ako hlad, žobráci, nezamestnaní, otrockú práca, 

emigráciu, predaj ľudí, vykorisťovanie, narkomániu, únosy ľudí, výpalníctvo, vraždy na 

objednávku, atď…, tak ako je to popísané vyššie. 

  

3.)  Socializmus by odstránil majetkovú nerovnosť medzi Vyvoleným hamburgerom 

a nami ostatnými. Majetková nerovnosť sa stále zväčšuje a je už možno podobná, ako za čias 

faraónov v Egypte pred tisíckami rokov. 

Pretože je to všeobecne známe, uvediem len pár perličiek: Podľa Crédit Suisse, počet ľudí, 

ktorí vlastnia majetok >1 milión dolárov reprezentujú len 0,7% populácie planéty, ale 

kontrolujú 41% jej bohatstva. Naproti tomu 69% populácie planéty má majetok menší, ako 10 

000 dolárov a reprezentuje len 3% svetového 

bohatstva. http://www.statista.com/chart/2933/wealth-distribution/. 

http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/
http://rt.com/business/229883-world-debt-sharp-increase/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/04/18/349/
http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia
http://www.statista.com/chart/2933/wealth-distribution/
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Zoznam 80 ľudí, ktorý majú spolu toľko peňazí (legálne priznaných) ako 50% celého ľudstva 

je na: http://realitieswatch.com/finally-list-of-80-people-with-as-much-money-as-12-of-

humanity/ (Otázkou je, či existuje aj nepriznaný majetok, aký je veľký a kto ho vlastní). 

Za dva roky, 2013-2015, 14 najbohatších si zvýšilo majetok o 157 miliárd dolárov. 

Vo Veľkej Británii 20% najbohatších má majetok viac ako 100-krát väčší, ako 20% 

najchudobnejších. 

Podľa „Boston Consulting Group’s annual Global Wealth report” v roku 2014 bolo na svete 

17 000 000 milionárov, pričom v roku 2013 ich bolo len 15 000 000. 

Podľa USA Federal Procurement Data System, v roku 2014 USA z rozpočtu vyčlenili 444 

miliárd dolárov pre súkromných dodávateľov, z ktorých 10 najväčších sa zaoberajú 

bezpečnosťou USA.   https://www.fpds.gov/fpdsng_cms/index.php/en/reports/62-top-100-

contractors-report3.html 

Podľa analytikov prezidentská kampaň 2016 v USA bude stáť 10 miliárd dolárov. 

23% domácností v Luxemburgu alebo 13% domácností vo Švajčiarsku má majetok ≥ 1 milión 

Eur. http://www.statista.com/chart/3606/europes-millionaire-households/. Je potrebné 

pripomenúť, že banky týchto krajín sú daňové raje pre podvodníkov a kriminálnikov, t.j. 

prakticky vlády tiež majú štatút kriminálnikov už desiatky rokov. 

Peniaze Veľkého hamburgera vyrábajú peniaze. V roku 2014, 73% nárast súkromného 

bohatstva plynul z peňazí a nie z vytvorenej hodnoty. 

  

Záver: 

Uvedené fakty jasne dokladujú, prečo Vyvolený hamburger zakázal vôbec myslieť, nieto 

diskutovať, o socialistickej alternatíve kapitalizmu. 

  

Karol Ondriaš, 

150802 
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Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas 

komunistického zázraku (aktualizácia 03. 09. 2020) 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-

komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/ 
26. júla 2015 16:03, Prečítané 29 245x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov a 

členov Vyvoleného hamburgera. 

Zoznam pridávam preto, lebo Vyvolený hamburger , ktorý ovláda Slovensko už viac ako 

štvrť-storočie, vo svojej nenávisti ku socializmu a všetkému pozitívnemu, čo sme my počas 

socializmu dokázali, pokladajúc nás za menejcennú rasu, by to nikdy neurobil.   

Tento blog píšem aj preto, aby bolo jasné, že nie sme len neschopná „menejcenná rasa“, nie 

sme len Motroci, ktorí hrdo pracujú pre iných, ale máme na viac. Podáva dôkazy, že sme 

veľmi schopní a kreatívni, pokiaľ nám v tom nebránia, ako nám nikto nebránil v rozvoji počas 

komunistického zázraku 1948-1989. 

  

Nižšie je doplnený zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo zmodernizované počas 

komunistického zázraku v rokoch 1948-1989 a ktoré boli počas kapitalistických zločinov, po 

roku 1989, zničené, rozkradnuté alebo predané kolonizátorom. Zoznam je adaptovaný 

a doplnený z knihy „Komunistický zázrak vs BoPKoTi, 2015“. Predpokladám, že môže 

obsahovať  už 70-85% podnikov a prevádzok vybudovaných počas komunistického zázraku. 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

  

O každom podniku na zozname by sa dala napísať kniha o komunistickom zázraku 

spriemyselňovania Slovenska, natočiť televízny dokument, kde ideológiou a praxou 

marxizmu a socializmu sa dostala továreň do každého malého mestečka, a prevádzky aj na 

dedinu, aby ľudia mali prácu pri dome a zárobok, z ktorého si väčšina mohla postaviť za 3-7 

rokov rodinný dom alebo bývať bez zadlženia v nájomných bytoch, chodiť na dovolenky 

a mať bezplatné zdravotníctvo, školstvo a dôstojný dôchodok. Pred rokom 1948 priemyselná 

produkcia na Slovensku bola veľmi nízka a dramaticky rástla počas komunistického zázraku 

do roku 1989 (zvýšila sa na 3 286%). To dovolilo stavať škôlky, školy, univerzity, 

nemocnice, byty, vedecké ústavy, letoviská a každoročne zvyšovať reálne platy a dôchodky. 

  

Natočia médiá Vyvoleného hamburgera na Slovensku – TA3, Markíza, Jojka, Wovka…., 

alebo vo svete dokumenty o tomto komunistickom zázraku? V žiadnom prípade nie. Predsa 

ich úloha je vychovať šťastne vytunelovaného slovenského Motroka a udupať myšlienky 

marxizmu a socializmu hlboko pod čiernu zem, aby absolútna vláda Vyvoleného hamburgera 

vo svete trvala nekonečne dlho. 

  

Bohužiaľ, po odstavení komunistov od moci, po roku 1989, o väčšine podnikov na zozname 

by sa dala napísať smutná kniha alebo natočiť televízny dokument o jeho predaní 

kolonizátorom, zničení alebo rozkradnutí. Bola by to dokumenty dôkazov úpadku 

a v mnohých prípadoch až degenerácie spoločnosti po roku 1989, ako produktu 

kapitalistického systému. V takýchto dokumentoch by sme nemali zabudnúť na protagonistov 

ničenia našich priemyselných podnikov. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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Natočia médiá Vyvoleného hamburgera na Slovensku – TA3, Markíza, Jojka, Wovka…., 

alebo vo svete dokumenty o tejto slovenskej tragédii? V žiadnom prípade nie. Predsa ich 

úloha je vychovať šťastne vytunelovaného slovenského Motroka a udupať myšlienky 

marxizmu a socializmu hlboko pod čiernu zem, aby absolútna vláda Vyvoleného hamburgera 

vo svete trvala nekonečne dlho. 

  

Fascinuje ma, že keď sa niečo týka komunistického zázraku za socializmu alebo komunistov, 

média Vyvoleného hamburgera (TA3, Markiza, STV a všetky ostatné) sa premenia  na 

mediálne fekálne jamy a v súlade so súčasným mediálnym degeneračným štandardom 

prezentujú nás ako barbarov, ako slovensko-slovanskú menejcennú rasu, ktorá, keď si sama 

vládne, nič nevie a nedokáže, ale len ubližuje, zabíja, nedodržiava žiadne ľudské práva, 

zavedie totalitu, neslobodu, zaostávanie, vytvorí jazvu na našom rozvoji a vybuduje čierne 

jamy. Skrátka, „slovensko-slovanská menejcenná rasa“ potrebuje a má byť vďačná 

Vyvolenému hamburgeru, že ju láskavo konečne civilizuje. 

  

Unikátnosť slovenského mentálneho degeneračného štandardu, do ktorého nás dostal 

Vyvolený hamburger a BoPKoTi,  je potvrdená aj zákonmi, ako napríklad: K zničeniu 

slovenských podnikov, Vyvolení hamburgeristi a BoPKoTi, ako čerešničku na torte, pridali 

novelu Trestného zákona SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 z ktorého vyplýva, že 

komunistická a fašistická ideológia a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona 

ďalej vyplýva, že ak niekto povie pravdu o komunistickom zázraku budovania podnikov na 

Slovensku potrestá sa uväznením na šesť mesiacov až tri roky. Z novely zákona ďalej 

vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na komunistický zázrak hrdí, na úspech nášho umu 

a našich rúk, musíme to považovať za zločin komunizmu, a komunistov, ktorí to riadili, za 

zločincov porovnateľných s fašistami. 

  

Paradoxne, ľudia, ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu a komunistov od moci a po 

roku 1989 zničili, rozkradli alebo lacno predali socialistické podniky boli vyznamenávaní 

a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č. 

219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka 

protikomunistického odboja a pôsobnosť  Ústavu pamäti národa na úseku starostlivosti o 

účastníkov protikomunistického odboja. Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom 

sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný 

organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989. 

  

Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., 

sú len malou ukážkou, ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ 

výchovy BoPKoTov a Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz 

prezentovania komunistického zázraku automaticky znamená, zákaz prezentovania, ako 

BoPKoTi razantne zničili naše slovenské podniky. 

  

Je potrebné vedecky zodpovedať na otázky, ktoré sú rozhodujúce pre ďalší rozvoj Slovenska: 

Vyplýva z prijatia týchto zákonov a z prezentácií socializmu médiami, že sme degenerovaní, 

patriaci medzi menejcennú rasu a tým samostatne nemáme na nič šancu, ako sa nám to snažia 

podvedome vnútiť médiá Vyvoleného hamburgera? Môžeme s týmto „degeneračným“ 

stupňom dosiahnuť niečo viac, ako len byť hrdí, slovenskí, dlhodobí Motroci, uznávaní na 

celom svete? 
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Poznámky: 

  

P.S.: Ďakujem všetkým, ktorí mi poslali na doplnenie zoznam socialistických podnikov. 

P.S.: Ak niekto pozná podnik, ktorý nie je v zozname , prosím aby mi napísal 

na karol@ondrias.sk 

P.S.: Pretože plánujem napísať knihu: „Stavby socializmu počas komunistického zázraku“, 

prosil by som ľudí dobrej vôle, ak majú knihy, ročenky, alebo iné údaje, kde sú popísané 

výstavby podnikov, škôl, nemocníc, rekreačných zariadení,  atď… počas socializmu 1948-

1989, aby ma kontaktovali na: karol@ondrias.sk 

P.S.: Pretože plánujem napísať knihu: „Ničenie Slovenska po odstránení komunistov od moci 

po roku 1989“, prosil by som ľudí dobrej vôle, ak majú knihy, ročenky, novinové výstrižky 

alebo vlastne poznatky, kde sú popísané ničenie priemyselných podnikov, kultúrnych 

a rekreačných zariadení, škôlok, nemocníc, atď… po roku 1989, aby ma taktiež kontaktovali 

na: karol@ondrias.sk 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

150726 

  

 

Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo zmodernizované počas komunistického 

zázraku v rokoch 1948-1989 (aktualizácia 19.03.2017). Po prevrate v roku 1989, bola 

väčšina alebo všetky priemyselné podniky komunistického zázraku zničené, 

rozkradnuté alebo predané, väčšinou do zahraničia. 

  
TATRASKLO – Trast sklárskych podnikov v Trnave.– Spojené sklárne v Lednických 

Rovniach– Stredoslovenské sklárne v Poltári, závody:– v Poltári– v Zlatne– v Katarínskej 

Hute– v Málinci 

– Slovenské závody technického skla v Bratislave 

– Skloplast v Trnave 

– Skloobal v Nemšovej 

– Jablonex Medzilaborce 

  

SLOVAKOTEXT – Trast textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne. 
– Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku 

– Závody MDŽ v Bratislave 

– prevádzka v Novom Živote 

– Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši 

– závod v Starej Ľubovni 

– Tatraľan v Kežmarku 

– Ľanárske a konopné závody v Holíči 

– Lykové textilné závody v Revúcej 

– Slovena v Žiline 

– Merina v Trenčíne 

– Poľana v Lučenci 

– Tatrasvit vo Svite 

– Závod Spišská Nová Ves 

– Slovenska v Banskej Bystrici 

– Pleta v Banskej Štiavnici 

– Trikota Vrbové 

mailto:karol@ondrias.sk
mailto:karol@ondrias.sk
mailto:karol@ondrias.sk
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– Závod v Levoči 

– Odevné závody v Trenčíne 

– Závod v Topoľčanoch 

– Závod v Hlohovci 

– Makyta v Púchove 

– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove 

– Odevné závody kapitána J. Nálepku v Michalovciach 

– Zornica v Bánovciach nad Bebravou 

– Slovenka, závod Vranov nad Topľou 

– Zekon Michalovce 

– Textilná farbiareň Spišská Nová Ves 

  

SLOVCEPA – Trast podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom 

v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 

2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs. 

– Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove 

– Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku 

– Bukóza vo Vranove nad Topľou 

– Grafobal v Skalici 

– Harmanecké papierne v Harmanci 

– Chemicelulóza v Žiline 

– Turčianske celulózky a papierne v Martine 

– Slavošovské papierne v Slavošovciach 

– Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke 

– Drevokup v Ružomberku 

– Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave 

– Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave 

– Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku 

  

SLOVCHÉMIA – Trast podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 

63505 pracovníkov. 
– Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v Roku 1978 mal 8173 

pracovníkov. 

– Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave 

– Matador v Bratislave 

– Benzinol v Bratislave 

– Chemika v Bratislave 

– Petrochémia v Dubovej 

– Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch 

– Chemolak Smolenice 

– Považské chemické závody v Žiline 

– Slovenské lučobné závody v Hnúšti 

– Duslo Šala 

– Chemko strážske 

– Fosfa Poštorná 

– Chemlon v Humennom 

– Chemosvit vo Svite 

– Slovenský hodváb v Senici 

– Gumárne 1. mája v Púchove 

– Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach 
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– Plastika v Nitre 

– Rafinéria Vojany 

– Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny Bratislava 

– Výskumný ústav organických syntéz Bratislava 

– Výskumný ústav pre petrochémiu Prievidza 

– Výskumný ústav chemických vláken Svit 

– Výskumný ústav SAPL Nitra 

– Výskumný ústav informatiky Bratislava 

– Chempol Bratislava 

– Bavlnárske závody Vysoká pri Morave 

  

Československá námorná flotila (ČNP), 

Vo vlastníctve Československej námornej plavby bolo počas komunistického zázraku 36 

námorných lodí: 
01.) Republika I. 

02.) Julius Fučík 

03.) Lidice 

04.) Dukla 

05.) Mír I. 

06.) Ostrava 

07.) Orava I. 

08.) Kladno 

09.) Orlík I. 

10.) Pionír 

11.) Jiskra 

12.) Košice I. 

13.) Republika II. 

14.) Brno 

15.) Vítkovice I. 

16.) Blaník 

17.) Sitno 

18.) Radhošť 

19.) Kriváň 

20.) Praha 

21.) Mír II. 

22.) Bratislava 

23.) Třinec 

24.) Orlík II. 

25.) Slapy 

26.) Lipno 

27.) Orava II. 

28.) Karlove Vary 

29.) Vltava; Rok výstavby: 1988 

30.) Otava; Rok výstavby: 1988 

31.) Dunaj; Rok výstavby: 1989 

32.) Berounka; Rok výstavby: 1989 

33.) Labe; Rok výstavby: 1989 

34.) Vítkovice II.; Rok výstavby: 1989 

35.) Sázava; Rok výstavby: 1989 

36.) Košice II.; Rok výstavby: 1989 



 
 

445 
 

Po skončení komunistického zázraku v roku 1989, bola v roku 1992 ČNP sprivatizovaná. 

V roku 1995 sa Harvardské fondy (Viktor Kožený) stali jej majoritným vlastníkom a celá 

flotila bola postupne rozpredaná. 

  

 VSŽ Košice. 
Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960.  Prvý valcovaný plech za 

studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965, Prvú oceľ vytavili 

v roku 1966. V roku  1976 pracovalo v podniku 23302 robotníkov. 

  
Závody ťažkého strojárstva (ZŤS) Martin, generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, 

okolo 70000 pracovníkov. 

– ZŤS Martin n.p. 

– závody v Námestove 

– v Trstenej 

– v Hliníku nad Hronom 

– ZŤS Detva n.p. 

– závody v Detve 

– v Cinobani 

– v Hriňovej 

– v Tisovci 

– v Krupine 

– vo Vlkanovej 

– v Rimavskej Sobote 

– v Lučenci 

– ZŤS v Dubnici nad Váhom 

– závody v Dubnici nad Váhom 

– v Topoľčanoch 

– vo Vyhniach 

– ZŤS v Košiciach n.p. 

– v Košiciach 3 závody 

– závod v Prakovciach 

– v Bardejove 

– v Sabinove 

– prevádzka v Moldave 

– ZŤS Bratislava 

– ZŤS Komárno, 3 závody 

– ZŤS Lučenec 

– ZŤS Hriňová 

– Turčianske strojárne Martin závod Malacky 

– n.p. Bratislava 

– závody v Bratislave 

– v Malackách 

– v Želiezovciach 

– v Dunajskej Strede 

  

– Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva 
– Martimex v Martine 

– ZŤS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici 

– ZŤS obchodný podnik v Banskej Bystrici 

– ZŤS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave 
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– ZŤS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne 

– ZŤS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici 

– ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Martine 

– ZŤS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene 

– ZŤS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach 

– ZŤS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici 

– Vihorlat Snina 

– Transporta Michalovce 

– MEŽ Michalovce 

– Výskumný ústav jemnej mechaniky Nové Mesto nad Váhom 

– ZŤS IDOP Martin, inžiniersko -dodávateľský a projekčný podnik 

  

Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom. 
Výroba obuvi: 

v roku 1950=11,1 milión párov obuvi 

v roku 1960=20,7 milión párov 

v roku 1970=28,3 milión párov 

V roku 1980=32,8 milión párov. 

Závody: 

– v Partizánskom 

– Holíči 

– Moravskom Lieskovom 

– v Prievidzi 

– v Zlatých Moravciach 

– v Komárne 

– v Ilave 

– prevádzkáreň v Zemianskej Olči 

  

Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom 
– v roku 1980 mal 16000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 

411000 Kčs. 

Závody: 

– v Banskej Štiavnici 

– vo Vajskovej 

– v Banskej Bystrici 

  
Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie – národný podnik so sídlom v Bratislave. 

Závody: 

– v Seredi 

– v Rajci 

– v Geči 

– v Nitre 

– v Bratislave 

  

Závody na výrobu ložísk –n koncern v Považskej Bystrici, podniky: 
– v Považskej Bystrici 

– v Kysuckom Novom Meste 

– v Skalici 

– v Prešove 

– v Dolnom Kubíne 
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– v Bytči 

– v Žiline-Bytčici 

  

Stredoslovenské stavby, závody: 
– v Žiline 

– v Ružomberku 

– v Banskej Bystrici 

– v Žiari nad Hronom 

  

Trast podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline. 
– Bučina Zvolen 

– Drevina Turany 

– Drevoindustria Žilina 

– Smrečina banská Bystrica 

– Preglejka Žarnovica 

– Piloimpregna Košice 

– Mier Topoľčany 

– Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava 

– závody: 

– v Bratislave 

– v Galante 

– v Malackách 

– v Brezovej pod Bradlom 

– v Trenčíne 

– v Trnave 

– v Skalici 

– Tatra nábytok Pravenec 

– Nový domov v Spišskej Novej Vsi 

– Nový domov Závod Liptovský Mikuláš 

– Drevoobrábací podnik Úlič, okr. Snina 

– Lykotex Michalovce 

   
Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave 

v roku 1978 mal 20000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na 

pracovníka 307 887 Kčs. 

– Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch 

– Koncern Elektrárne Nováky 

– Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne 

– Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach 

– Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline, rozvodné závody: 

– v Banskej Bystrici 

– v Liptovskom Mikuláši 

– v Lučenci 

– v Martine 

– v Považskej Bystrici 

– v Prievidzi 

– v Rimavskej Sobote 

– vo Zvolene 

– v Žiari nad Hronom 

– v Žiline 
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– tepláreň v Martine 

– tepláreň vo Zvolene 

– tepláreň v Žiline 

– montážny závod v Banskej Bystrici 

– Koncern Východoslovenské energetické závody Košice 

– Elektrovod v Bratislave 

– Západoslovenské energetické závody v Bratislave 

– Rozvodové závody: 

– v Bratislave 

– v Trnaveň 

– v Senici 

– v Trenčíne 

– v Dunajskej Strede 

– v Nitre 

– v Nových Zámkoch 

– v Partizánskom 

– v Leviciach 

– v Komárne 

– teplárenské závody v Bratislave a v Trnave 

– stavebnomontážny závod v Nitre 

– ciachovňa a opravovňa transformátorov v Hlohovci 

  
Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom 

komponentov pre jadrový program na Slovensku. 

  
Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne. 

  
Slovenské magnetizové závody v Košiciach, mali závody v: 

– v Hačave 

– v Jelšave 

– v Lovinobani 

– v Košiciach 

– v Lubeníku 

– v Banskej Belej 

– v Kalinove 

– v Kunovej Teplici 

– Kalinovská šamotová továreň 

  

Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave. 

V roky 1978 pracovalo v podniku 7000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, 

v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs. 

Západoslovenské plynárenské závody: 

– v Bratislave 

– v Komárne 

– v Nitre 

– v Novom Meste nad Váhom 

Stredoslovenské plynárenské závody Žilina, závody: 

– v Lučenci 

– v Prievidzi 

– v Zvolene 
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– v Žiline 

– stredisko v Ružomberku 

Východoslovenké plynárenské závody Košice, závody: 

– v Košiciach 

– v Poprade 

– v Michalovciach 

– výstavbový závod v Poprade 

  

Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave. 
počet pracovníkov v  1977 bol 5786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, 

mesačný plat 2230 Kčs. 

– Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne 

v Bratislave 

Západoslovenské pivovary n.p. v Bratislave 

– závody 

– v Bratislave 

– v Hurbanove 

– v Nitre 

– sódovkáreň v Nitre 

– sódovkáreň v Piešťanoch 

Stredoslovenské pivovary a sódovkárne n.p. v Martine, pivovary: 

– v Rimvskej Sobote 

– v Martine 

– v Bytči 

– v Ilave 

– v Banskej Bystrici 

– vo Vyhniach 

– sladovňu v Rimavskej Sobote 

– sódovkársky závod v Banskej Bystrici 

Východoslovenské pivovary a sladovne n.p. Košice, závody: 

– v Košiciach 

– v Michalovciach 

– v Poprade 

– v Prešove 

– vo Veľkom Šariši 

  

LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného 

a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10460 pracovníkov, 

mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs. 

– Slovlik v Trenčíne 

– Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši: 

– závod v Liptovskom Mikuláši, 

– výrobne: 

– v Oravskom Podzámku 

– v Turzovke 

– v Záriečí 

– v Žiline 

– v Lednických Rovniach 

– v Púchove 

– 27 pestovateľkých páleníc 
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– závod v Banskej Bystrici 

– výrobňa v Krupine 

– 12 pestovateľkých páleníc 

– závod v Lučenci s 24 pestovateľkých páleníc 

– závod v Prievidzi s 6 pestovateľkých páleníc 

– Frukona v Prešove 

– Slovenské škrobárne v Trnave 

– Mraziarne v Bratislave 

– Škrobárne Spišská Nová Ves 

  

Národný podnik Milex Bratislava, závody: 
V Bratislave, 

Senici, 

Galante, 

Trnave, 

Bánovciach nad Bebravou, 

Nitre, 

Leviciach, 

Nových Zámkoch, 

Čalove. 

  

Národný podnik Stredoslovenské mliekarne vo Zvolene, závody: 
V Brezne 

Krupine, 

Liptovskom Mikuláši, 

Lučenci, 

Martine, 

Púchove, 

Prievidzi, 

Rimavskej sobote 

Tvrdošíne, 

Zvolene, 

Žiline, 

  

Národný podnik Východoslovenské mliekarne v Košiciach, závody: 
V Bardejove, 

Humennom, 

Košiciach 

Kráľovskom Chlmci, 

Michalovciach, 

Prešove, 

Rožňave, 

Spišskej Novej Vsi 

Kežmarku. 

  

Slovakofarma v Hlohovci: začlenený do VHJ Spofa v Prahe. 

– závod Liečebných rastlín v Malackách 

– Biotika Slovenská Ľubča 

– Imuna Šaríšske Michaľany 

– Medika Bratislava 
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Cementárne a vápenky – generálne riaditeľstvo Trenčín. 

– Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica 

– Východoslovenské cementárne a vápenky Košice, závody: 

– cementáreň v Turni nad Bodvou 

– cementáreň v Bystrom nad Topľou 

– vápenka v Margecanoch 

– vápenka v Gombaseku-Plešivci 

– Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava 

– Azbestocementové závody Nitra 

– Výskumný a vývojový ústav  maltovín v Trenčíne 

– Cementáreň Lietavská Lúčka 

– Ladecká cementáreň Ladce 

– Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie 

– Cementáreň Bystré v Bystrom 

– Stupavská cementáreň Stupava 

– Cementáreň Turňa nad Bodvou 

– Cementáreň Banská Bystrica 

–Vápenka Tisovec 

  

Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne 
– CALEX Zlaté Moravce 

– Elektrosvit Nové Zámky 

– Kovosmalt Fiľakovo 

– Slovenská armatúrka Myjava 

– Srojsmalt Medzev 

– Strojsmalt Pohorelá 

– Tatramat Poprad 

– Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany 

– Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany 

  

Strojstav – n.p. v Bratislave. 
– závod v Bernolákove 

– závod v Novom Meste nad Váhom 

– závod v Záhorskej Vsi 

– závod v Sečovciach 

– závod v Šahách 

– závod v Prešove 

– závod v Senci 

– stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave – v Devínskej Novej Vsi. 

  

Chirana koncern Stará Turá: 
– Výrobný podnik Chirana Stará Turá 

– Výrobný podnik Chirana Humenné 

– Výrobný podnik Piešťany 

– Obchodne technické služby Piešťany s pobočkami v Zvolene a Košiciach 

– Chirana Export- Import Piešťany 

V Českej Republike: 
– Výrobné  podniky Chirana Brno ( patrí Nemcom http://www.bmt.cz/profil-firmy-bmt-

medical-technology), Chirana Nové Město n/Moravě / http://www.medin.cz/ 

http://www.bmt.cz/profil-firmy-bmt-
http://www.bmt.cz/profil-firmy-bmt-
http://www.medin.cz/
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– Chirana Praha / http://www.chirana.com/ 

– Chirana Obchodne technické služby Praha 

– Výskumný ústav zdravotníckej techniky Brno http://rejstrik.penize.cz/00152722-vyzkumny-

ustav-zdravotnicke-techniky-brno-statni-podnik 

  

Poľnohospodárstvo. 
– Šľachtiteľské a semenárske stanice: 

– Klčovo 

– Levočské lúky 

– Michalovce 

– Trnava 

– Veľká Lomnica 

– Vígľaš 

– Semenoles, Liptovský Hrádok 

– Semenársky podnik Balvany a Sesíleš pri Kománe 

– Výskumný ústav tabakového priemyslu Bratislava v Bábe pri Nitre 

  

Západoslovenské hydinárske závody n.p. v Cíferi 
– Hydinársky priemysel Bratislava, závody: 

– v Bratislave 

– v Cíferi 

– v Dunajskej Strede 

– v Galante 

– v Leviciach 

– v Topoľčanoch 

  

Stredoslovenské hydinárske závody n.p. vo Zvolene, závody: 
– vo Zvolene 

– v Tomášovciach 

– v Žiline 

– v Tomášovciach 

– v Ružomberku 

– liahne v Veľkom Krtíši 

– liahne v Teranoch 

  

Východoslovenské hydinárske závody n.p. v Košiciach, závody: 
– v Košiciach 

– v Prešove 

– v Kežmarku 

– v Humennom 

– v Šalgovíku 

  

Stredoslovenské pekárne a cukrárne n.p. v Banskej Bystrici, závody: 
– v Banskej Bystrici 

– v Dolnom Kubíne 

– v Čadci 

– v Ružomberku 

– v Lučenci 

–v Martine, 

– v Ilave 

http://www.chirana.com/
http://rejstrik.penize.cz/00152722-vyzkumny-ustav-zdravotnicke-techniky-brno-statni-podnik
http://rejstrik.penize.cz/00152722-vyzkumny-ustav-zdravotnicke-techniky-brno-statni-podnik
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– v Prievidzi 

– v Rimavskej Sobote 

– v Zvolene 

– v Žiari nad Hronom 

– v Žiline 

  

Východoslovenské pekárne a cukrárne n.p. Košice, závody: 
– v Košiciach 

– v Spišskej Novej Vsi 

– vo Svite 

– v Prešove 

– v Humennom 

– v Michalovciach 

– v Kráľovskom Chlmci 

  

Podniky slaboprúdovej a výpočtovej techniky 
– Závody Výpočtovej Techniky, Banská Bystrica 

– Závody Výpočtovej Techniky, Námestovo 

– Výskumný Ústav Výpočtovej Techniky, Žilina 

– DATASYSTÉM Bratislava a pobočky po Slovensku 

– Konštrukta Trenčín 

– Tesla Orava 

– Tesla Bratislava 

– Tesla Liptovský Hrádok 

– ďalšie Tesly na Slovensku 

  

Závody priemyselnej automatizácie, Prešov 
– VUKOV Prešov 

– TOS Trenčín 

– TOS Galanta 

– VSS Košice 

  

Slovenská polygrafia – trast podnikov s gen. riad. v Bratislave 
– Západoslovenské tlačiarne v Bratislave 

– tlačiarne SNP v Martine 

– Východoslovenské tlačiarne v Košiciach 

– Nitrianske tlačiarne v Nitre 

– Duklianske tlačiarne v Prešove 

  

Nafta Gbely 
– Závod ťažby plynu a podzemných zásobníkov Malacky 

  

Generálneho riaditeľstva Kozmetika Bratislava 
– závody v Rači, Leviciach a Hlohovci. 

– závod v Bratislava – Krasňany 

  

Západoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. Bratislava 
– závody: 

– v Bratislave 

– v Novom Meste nd Váhom 
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– v Trstíne 

– v Zlatých Moravciach 

– v Komárne 

  

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. v Žiline, závody: 
– v Žiline 

– v Liptovskom Mikuláši 

– v Žiari nad Hronom 

  

Východoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. Spišskej Novej Vsi, závody: 
– v Dobšinej 

– v Michalovciach 

– v Prešove 

– v Čáni 

– strojno-stavebný závod v Prešove 

  

Západoslovenské tehelne n.p. v Pezinku 
– závody: 

– v Bratislave 

– v Senci 

– v Leviciach 

– v Malej Máni 

– v Semerove 

– v Gbelciach 

– v Myjave 

– v Borskom Jure 

– v Preseľanoch 

– v Trenčíne 

– v Trenčianskej Teplej 

– v Boleráze 

– v Trnave 

– vo Vrbovom 

– paneláreň v Trnave 

– paneláreň v Rakoviciach 

  

Východoslovenské tehelne n.p. Košice, závody: 
– v Jasove 

– v Revúcej 

– v Drieňovskej Novej Vsi, 

– v Prešove 

– v Hanušovciach nad Topľou 

– v Humennom 

– v Krčave 

– v Spišskom Podhradí 

– v Tisinci 

– v Košiciach 

– vo Vranove nad Topľou 

– v Spišskej Novej Vsi 

  

Západoslovenské tlačiarne n.p. v Bratislave: 
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– závody: 

– Kníhtlačiareň svornosť v Bratislave 

– tlačiareň v Pezinku, Piešťanoch, Trenčíne, Galante, Komárne, Skalici a Partizánskom. 

Západoslovenské vodárne a kanalizácie v Bratislave 
– závody: 

– v Dunajskej Srede 

– v Galante 

– v Šali 

– v Komárne 

– v Leviciach 

– v Nitre 

– v Nových Zámkoch 

– v Senici 

– v Topoľčanoch 

– v Trnave (v Piešťanoch) 

  

Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, závody: 
– v Banskej Bystrici 

– v Lučenci 

– v Prievidzi 

– v Rimavskej Sobote 

– vo Veľkom Krtíši 

– vo Zvolene 

– v Žiari nad Hronom 

  

Východoslovenské prekladiská 
– Čierna nad Tisou 

– Vojany 

– prekladisko Východoslovenských železiarní 

– Haniska 

– Malá Dobrá 

– Budkovce 

– Veľké Kapušany 

– Kokšov-Bakša 

  

Západoslovenský mäsový priemysel n.p. Bratislava 
–závody: 

– v Nových Zámkoch 

– v Komárne 

– v Nitre 

– v Topoľčanoch 

– v Trenčíne 

– v Trnave 

– v Myjave 

  

Stredoslovenský mäsový priemysel n.p. vo Zvolene, závody: 
– vo Zvolene 

– v Ružomberku 

– v Lučenci 

– v Martine 
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– vo Vrútkach 

– v Púchove 

– v Žiline 

– v Rimavskej Sobote 

– v Prievidzi 

  

Východoslovenský mäsový priemysel n.p. Prešov, závody: 
– v Košiciach 

– v Prešove 

– v Humennom 

– vo Svite 

– v Spišskej Novej Vsi 

– v Rožňave 

– v Trebišove 

  

  

Ďalšie podniky (ešte nezaradené): 
– Kablo Malacky 

– Kablo-Gumon Bratislava 

– Výrobné družstvo Ľudib Bratislava 

– Elitex Šurany 

– Betonáreň Komjatice 

– Pálenica Dolný Ohaj, 

– Hydrostav, 

– konzervarne OBAL NMnV, 

– mliekarne MILEX, 

– KONSTRUKTA TN vývojové stredisko 

– výrobky DANA, ZUZANA, GRAD, MORAK 

– STROJSTAV, 

– VZDUCHOTECHNIKA, 

– Priemstav výrobné haly 

– PREFA prefabrikáty 

– ZTS 

– ZVS 

– Pozemne stavby 

– TAZ 

– BAZ 

– VUMA výskumný ústav mechanizácie automatizácie 

– NMnV špeciálna výroba uzáverov a mechanizmov do zbrojárskeho priemyslu 

– obuvné závody Zlaté Moravce, – podnik KOVOPLAST Zlaté Moravce,  – Ponitrianske 

tehelne Zlaté Moravce, – Autobrzdy Vráble 

– TESLA Vráble (výroba zosilňovačov) 

– Montážny závod spojov a Dopravný závod v Nitre 

– Slovenská ľudová majolika v Modre 

– Zápalkáreň Smrečina v Banskej Bystrici 

– 

  

Rekreačné, sociálne, ubytovacia a zdravotné zariadenia podnikov pre zamestnancov 

  

Stredoslovenské energetické závody: 
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– v Lúčkach v Nízkych Tatrách 

– na Králikoch v Kremnických vrchoch 

– na Donovaloch 

– na Oravskej priehrade 

– vo Vrátnej 

– na Zverovke 

– pod Stráňami 

– na Martinských holiach inde… 

  

Východoslovenské energetické závody v Košiciach, závody: 
– v Humennom 

– v Košiciach 

– v Michalovciach 

– v Poprade 

– v Prešove 

– v Rožňave 

– v Sečovciach 

– v Spišskej Novej Vsi 

– tepláreň v Nižných Kapustníkoch 

– závod vodných elektrární v Dobšinej 

– závod rozvodu tepla v Košiciach 

  

  

Stredoslovenské hydinárske závody n.p. vo Zvolene, rekreačné zariadenia: 

– v Kováčovej a na Orave 

  

Stredoslovenské kameňolomy a štrkopiesky n.p. v Žiline, rekreačné zariadenia: 
– chaty v Terchovej, na Orave a pri jazerách v Banskej Štiavnici 

  

Stredoslovenské plynárenské závody Žilina, rekreačné zariadenia: 
– chata v Malej Lučivnej na Orave 

– vzdelávacie stredisko v Novom Smokovci 

  

Východoslovenské energetické závody v Košiciach, rekreačné zariadenia: 
– v Starej Lesnej 

– vo Vyšných Hágoch 

– v Novom Smokovci 

– v Malej Lodine 

– v Plejsoch 

– pri Krompachoch 

– na Čingove 

– v Nižnom Klatove 

  

Východoslovenké plynárenské závody Košice, rekreačné zariadenia: 
– v Ružinej 

– v Jezersku 

  

Hlinikáreň – Závod SNP v Žiari nad Hronom, rekreačné zariadenia: 
– kúpeľná liečba Nočné sanatórium v Sklených Tepliciach, 

– závodný klub, športový areál, TJ s 13 oddielmi 
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– chata Jarabica a kúpalisko v Sklených Tepliciach 

  

Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom, pre zamestnancov 

vybudoval: 
– byty 

– slobodárne 

– zdravotné strediská 

– nočné sanatórium a ozdravovňu 

– detské jasle 

– materské školy 

– závodný klub ROH 

rekreačné zariadenia: 
– v Hornej Vsi 

– v Brodzanoch 

– v Rudne 

  

  
Príspevok od: Milan Ďurbis 

  
 Dňa 1.1.1963 vznikol v Lučenci závod TEES  Lučenec a patril pod Martin  n.p. ( Bol to 

fakticky predchodca známych potom ako ZŤS n.p. Detva). Fungoval do roku 1966 a vyrábal 

banské lokomotívy. 

  

V 1967 sa tento závod Lučenec zreorganizoval a patril pod Podpolianske Strojárne (PPS) n.p. 

Detva. 

Vyrábali známe autožeriavy AB 063.2, AD070.1, AD080.1. 

  

V roku 1979 bol premenovaný na ZŤS n.p. Detva, závod Lučenec. Zamestnávali 800-900 

ľudí a vyrábali Nakladače  UNC 151, UNK 320. 

Sponzorovali aj šport. Známi boli futbalisti (hrali krajskú súťaž) a volejbalistky (hrali II.ligu), 

pod názvom Strojár Lučenec. 

  

V 1989 vplyvom kontrarevolučných síl nastúpila likvidačná skupina aktivistov pod smutne 

známym menom VPN, ktoré začalo demontáž socializmu aj v tejto fabrike. Závod postupne 

ukončil výrobu. Areál je v súčasnosti prázdny. 

  
V Poltári boli Stredoslovenské sklárne n.p. Poltár: 

Pod neho patrili 4 závody: 

– Zlatno, 

– Málinec, 

– Katarínska Huta 

– a závod Poltár. 

Poltár v 1976 zamestnával 800 pracovníkov z toho 400 žien.  Hlavným výrobným programom 

Stredoslovenských sklární, n. p., Poltár bolo úžitkové sklo, sodnodraselné sklo a krištáľ.  

Export zabezpečoval Podnik zahraničného obchodu Skloexport Liberec, a to pod značkou 

Bohemia Crystal, ktorá bola spoločná pre české a slovenské sklárne. 

Za socializmu boli zrekonštruované závody Zlatno, Málinec a Katarínska Huta. Dnes funguje 

len jediná skláreň a to Katarínska Huta. 

Lučenci boli 1.1.1950 zriadené Ipeľské tehelne n.p. Lučenec a pod neho patrili závody 

– Lučenec 01, – Fabianka 02, 
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– Fiľakovo 04, 

– Hajnáčka 05, 

– Jesenské 06, 

– Šafárikovo (Tornaľa) 07, 

– Zvolen 09, 

– Banská Bystrica 10, 

– Prievidza 11, – Nitrianske Pravno 12, 

– Breznička 13, 

– Zelené 14, 

– Poltár I. 15, – Poltár II. 16, 

– Maštinec 17, 

– Tisovec 18, 

– ZPP Lučenec 19, 

– ŤDZ Lučenec 20.  Vo všetkých vymenovaných závodoch bola v jednotlivých päťročniciach 

vykonaná rekonštrukcia alebo výstavba nového závodu. V súčasnosti je v prevádzke len 

závod Lučenec-Fabiánka a závod Breznička. 

V Lučenci bola v 1985 postavená moderná mliekáreň. V súčasnosti zničená. V 1965 bol 

postavený závod ZŤS Lučenec, ktorý patril pod ZŤS n.p. Detva. Závod je   sprivatizovaný a 

napoly zničený. V Lučenci bol po vojne postavený aj ČSAO n.p. Lučenec, pod ktorý patrili 

tiež niektoré závody. 

  

Príspevok od: Ernest Gubran: 
-TEST Žilina, Technicko stavebný podnik 

  

Príspevok od: Jan Zelem 
– TESLA Banská Bystrica, neskôr ZVT B.B. 

– Výskumný ústav výpočtovej techniky Žilina 

  

Príspevok od: Norbert Kamenicky 
  

– Geologický prieskum, Spišská Nová Ves (mal aj pridruženú strojársku výrobu) 

– Železorudné bane, závod Rudňany, okres Spišská Nová Ves 

– Komunálne služby (tie boli asi po celej republike, boli pod nimi kaderníctva, práčovne a 

rôzna remeselná malovýroba) 

– Reštaurácie a jedálne RAJ, Spišská Nová Ves 

– Pozemné stavby Poprad, závod Spišská Nová Ves  (tie boli pravdepodobne po celej 

republike) 

– Bansko montážny závood BMZ, Spišská Nová Ves 

– Dopravný závod spojov, Spišská Nová Ves (garáže a údržba poštových a spojárskych áut) 

– Tatrasvit,  Spišská Nová Ves 

– Štátny plemenársky podnik, Spišská Nová Ves (tuším sa venovali koňom) 

– Piloimpregna, Spišská Nová Ves 

– Stredná priemyselná škola drevárska,  Spišská Nová Ves 

– Stredná priemyselná škola banícka, Spišská Nová Ves 

– Štátne majetky, Spišská Nová Ves (poľnohospodárska výroba) 

– Jenotné roľnícke družstvo JRD  bolo skoro na každej dedine 

– Prekon, Prešov (prešovská konfekcia – výroba odevov) 

– ZSE Krompachy (výroba ističov) 

– ZPA (Závody priemyselnej automatizácie) Prešov 
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TESLY: 

– Tesla Kukučínova, Bratislava – výroba, rádií, kalkulačiek, počítačov PMD80, PP06 

– Tesla VRÚSE (výskumno-realizačný ústav spotrebnej elektroniky) Bratislava 

– Tesla Stropkv (telefóny) 

– Tesla Piešťany (veľmi významný výrobca CVMOS polovodičov, tranzistorov a 

integrovaných obvodov) 

  

  

– „Pošty a spoje“, Spišská Nová Ves (pošty a telefónne ústredne v okrese) 

– „Lokomotívové depo“ (opravovali lokomotívy), Spišská Nová Ves 

– „Cestné stavby“, Spišská Nová Ves  (tie boli pravdepodobne po celej republike) 

– „Konzervárne“,  Spišská Nová Ves 

– „Octáreň“,  Spišská Nová Ves 

– „Areál“, Spišská Nová Ves (prekladisko tovarov pre maloobchodné predajne) 

Pridané 6.12.2017 

Kožiarske závody, Liptovský Mikuláš 

  

Doplňujem zoznam podnikov, ktorý mi bol zaslaný 26.07.2019 

Tehelňa Martin 

Expanditka Košice 

Skláreň Valaská Belá 

Milex Nové Mesto nad Váhom 

Západoslovenské vodárne a kanalizácie v Bratislave, odštepný závot Trenčín 

Výskumný ústav obrábacích strojov – pražská pobočka, pri TOS Trenčín 

Letecké opravovne Trenčín 

Mliekareň v Trenčíne (vybudovaná ešte za 1.SR) 

Pozemné stavby Trnava, mali aj prevádku v Trenčíne 

Pozemné stavby Nitra 

Zlatokov Trenčín 

Tatrasklo Trenčín 

Výskumný ústav ovčiarsky Trenčín 

Komunálne služby Trenčín (predtým Hospodársky podnik) 

Keramoprojekt Trenčín 

Stavoprojekt Trnava (bol aj v Bratislave, asi aj v Košiciach, Poprade? či Prešove?, ateliéry aj 

inde, napr. v Trenčíne) 

Automobilové opravovne Zlatovce (vojenský podnik) 

Ľudotex Trenčín (ľudové družstvá boli zrejme aj iné, napr. invalidov…) 

Kovotex Trenčín 

Paneláreň Nové Mesto nad Váhom 

Pekáreň v Trenčíne 

Bitúnok v Trenčíne (neviem, či bol súčasťou Zsl. mäsopriem.) 

Konzerváreň Nové Zámky 

Konzerváreň Nové Mesto n. V. 

Drôtovňa Hlohovec 

výrobňa sviečok Hlohovci 

Hydináreň Veľké Bierovce (pri Trenčíne, aj prasce tam chovali neskôr) 

Reštaurácie a jedálne Trenčín (tie boli aj inde v štáte, ako už máte spomenuté, 

aj rôzne podniky sietí a služieb vrátane obchodov, tie asi ťažko všetky vymenovať, 

pošty a spoje, 

Cestné stavby,… – niečo tam už máte…, 
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správa štátnych hmotných rezerv s množstvom skladov, 

Civilná obrana (to som už trochu mimo, ale mali prevádzkové priestory, zaradenia a sklady), 

nakoniec aj armáda (terajšia SR už nemá armádu!, z tej nevýrobnej oblasti aj Sväzarm, ) 

Okresné stavebné bytové družstvá (v každom okrese), 

Spotrebné bytové družstvá 

– Jednoty 

a rôzne Výrobné družstvá (v Poprade napr. Inštalatér,Podtatran,Autodružstvo,atď……). 

Pozdravuje Vás A.G. 
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Démonizovanie premiéra Roberta Fica verzus Vyvolený 

hamburger 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/06/07/demonizovanie-premiera-roberta-fica-verzus-vyvoleny-

hamburger/ 
7. júna 2015 13:14, Prečítané 5 124x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len pre pobavenie BoPKoTov a 

členov Vyvoleného hamburgera. 

 

Pretože na Slovenku sa posledné desaťročie už ustálil kolonizačný a degeneračný štandard, 

politiku sledujem už len okrajovo alebo zo zábavy. Ale poslednú dobu ma prekvapilo zvýšené 

mediálne démonizovanie premiéra SR Roberta Fica. Napríklad, v relácii televízie TA3 

(7.6.2015) redaktor obvinil Fica, že sa nevie chovať ako štátnik, dokonca si dovolil ísť do 

Moskvy  na oslavy víťazstva a ešte z mnohých ďalších „zločinov“. 

Pýtam sa, prečo asi tieto obvinenia? 

 

Pamätám si, že keď premiér SR Vladimír Mečiar v 90-tych rokoch nechcel predať 

zahraničným kolonizátorom plynovod, banky, poisťovne…. a dokonca presadil  zákon 

a zákaze predaja strategických podnikov, tak ho médiá Vyvoleného hamburgera začali 

démonizovať – zrazu bol diktátor, korupčník, morálne nízky človek, atď… 

  

Čo strašného asi premiér SR Robert Fico vyviedol, že sa dostal do nemilosti Vyvoleného 

hamburgera? 

Vôbec neviem, ale skúsim aspoň hádať: 

 – chce robiť samostatnú slovenskú politiku? 

– chce znárodniť majetok členom Vyvoleného hamburgera? 

– chce vyhnať zahraničné médiá zo Slovenska? 

– chce vyhnať kolonizátorov zo Slovenska? 

– chce vyhnať Vyvolený hamburger zo Slovenska? 

– chce zničiť Vyvolený hamburger vo svete? 

– nechce základňu NATO na Slovensku? 

– nesúhlasí s politikou koalície zločincov na Ukrajine? 

– po prezidentovi ČR Zemanovi, ako jediný ďalší štátnik ukázal štátnické a ľudské morálne 

kvality a zúčastnil sa osláv 70. výročia oslobodenia v Moskve. Dal tým jasne najavo, že 

nepatrí medzi súčasnú západoeurópsku politickú garnitúru morálnych uchylákov? 

– je proti súčasnej politike koalície zločincov, ktorej cieľom je zničiť Rusko, rozdrobiť ho na 

malé kolónie s druhotriednym obyvateľstvom? 

– chce aby Slovensku vstúpilo do koalície štátov skupiny BRICS? 

– nechce sa podieľať na rozpútaní ďalšieho križiackeho ťaženia na Východ? 

– mal alebo má milostnú aféru s manželkou amerického prezidenta s Michelle LaVaughn 

Robinson Obamovou? 

  

Priznám sa, že neviem, ale nech je to čokoľvek s vymenovaných, hodnotím kroky premiéra 

SR Roberta Fica pozitívne. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/06/07/demonizovanie-premiera-roberta-fica-verzus-vyvoleny-hamburger/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/06/07/demonizovanie-premiera-roberta-fica-verzus-vyvoleny-hamburger/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Karol Ondrias; 
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Za koľko rokov by sme predbehli Švajčiarsko, keby. . . Slovenská 

akadémia vied a reklama: Pomník nešťastia verzus pomník 

degenerácie 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/05/23/za-kolko-rokov-by-sme-predbehli-svajciarsko-keby-slovenska-

akademia-vied-a-reklama-pomnik-nestastia-verzus-pomnik-degeneracie/ 

23. mája 2015 14:34, Prečítané 4 817x, karolondrias, Nezaradené 

 

Najskôr pomník našej degenerácie: Výdavky na reklamu: 
Odhadujem, že výdavky na reklamu boli za socializmu menej ako 1 milión eur ročne. 

V súčasnosti dosiahli viac ako 1000 miliónov eur ročne (obrázok) a stúpajú 4-8% ročne. Od 

dôb socializmu stúpli 1000x a kumulatívne viac ako 10000x. Netreba hádam zdôrazňovať, že 

výdavky na reklama, ktorá nás otravuje a nič hodnotného neprináša, platíme my všetci. Je to 

krásny príklad našej degenerácie po roku 1989. 

  

Reklamu odborne a umelecky charakterizoval svetový odborník na reklamu 

Oliviero Toscani v knihe „Reklama je navoňaná zdochlina“: 
Chcem otvoriť Norimberský proces s reklamou. 

Usvedčujúce dôkazy? 

Zločin mrhania obrovskými sumami 

Zločin sociálnej zbytočnosti 

Zločin klamstva 

Zločin proti inteligencii 

Zločin skrytého presviedčania 

Zločin zbožňovania naivnosti 

Zločin výlučnosti a rasizmu 

Zločin proti občianskemu mieru 

Zločin proti jazyku 

Zločin proti tvorivému mysleniu 

Zločin plagiátorstva 

  

Pomník nášho nešťastia: Výdavky na Slovenskú akadémiu vied (SAV): 
SAV, ako súčasť vedy a techniky na Slovensku, bola postavená na zelenej lúke počas 

komunistického zázraku rozvoja vedy a techniky, bohužiaľ po roku 1989 nastal jej úpadok. 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-

bopkoti/ 

V roku 1989, ročný rozpočet SAV bol ~77 milión eur (môj vypočítaný odhad) a financovanie 

výskumu a vývoja v SR kleslo z 3,88 percenta v roku 1989 na súčasných ~0,7 percenta 

hrubého domáceho produktu (HDP), t.j. pokles viac ako 5x. V súčasnosti pri HDP, ktorý je 

v stálych cenách pravdepodobne už 2x vyšší ako za socializmu, ročný rozpočet SAV je len 

okolo 60 miliónov eur, t. j. stále nižší ako za socializmu, a posledné roky rozpočet nestúpa 

(obrázok). 

  

V skratke: po roku 1989 výdavky na vedu a techniku (to je to, čo potrebujeme na rozvoj) sa 

radikálne znížili, ale výdavky na reklamu (totálne zbytočné výdavky) narástli priam 

astronomicky (pričom TV vzdelanostné vysielanie klesalo) . Ročne narastajú o viac, ako je 

rozpočet SAV. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/05/23/za-kolko-rokov-by-sme-predbehli-svajciarsko-keby-slovenska-akademia-vied-a-reklama-pomnik-nestastia-verzus-pomnik-degeneracie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/05/23/za-kolko-rokov-by-sme-predbehli-svajciarsko-keby-slovenska-akademia-vied-a-reklama-pomnik-nestastia-verzus-pomnik-degeneracie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-bopkoti/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-bopkoti/
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Predstavme si, že by po roku 1989 spoločnosť nezdegenerovala a ročné výdavky na 

reklamu, 1000 miliónov eur, by sme každý rok dávali na vedu a techniku. 

  

Za koľko rokov by sme v takom prípade predbehli Švajčiarsko? 
Skúsim to vypočítať: 

Najskôr by sme skúpili vo svete najlepších odborníkov v oblastiach materiálov, dizajnu, 

cyber-nanotechnológií, molekulárnych, genetických, kvantovo biologických technológií, 

atď… Aby k nám prišli, tak by každý špičkový odborník dostal mesačný plat 50000 eur. Ak 

by svetových odborníkov bolo 100, tak by nás to ročne stálo 60 miliónov eur na platoch. 

Okrem toho, každý z týchto odborníkov by dostal ročne 5 miliónov eur na špičkový výskum 

a na skúpenie-zaplatenie si ďalších odborníkov vo svojej oblasti. Toto by nás ročne stálo 

ďalších 500 miliónov eur. Ostalo by nám ešte ročne 440 miliónov eur. 

Za 400 miliónov ročne, by si špičkoví odborníci budovali špičkové laboratória na Slovensku 

vybavené s najnovšou technikou. 

Ostalo by nám 40 miliónov eur ročne, ktoré by sa dali na vedeckú reklamu nových výrobkov 

na našom trhu. Výskumný ústav by kontroloval a testoval nové výrobky na našom trhu 

a v televízii a na internete by tieto výrobky odborne zhodnocoval. 

  

Za koľko rokov by sme v takomto prípade predbehli Švajčiarsko? 
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Odhadujem to na 20-30 rokov. 

  

Predbehneme alebo aspoň dobehneme niekedy Švajčiarsko? 
Ťažko, bohužiaľ, zatiaľ nie je šanca oddegenerovať našu spoločnosť, pretože bigotní 

demokrati, BoPKoTi, kolonizátori a humanisti všetkého druhu to nedovolia. 

  
Podľa každoročného nárastu výdavkov na reklamu a nezvyšujúceho sa rozpočtu SAV je úplne 

jasné, že náš degeneračný stupeň sa bude stále zvyšovať. Len dúfam, že nedosiahneme 

africký štandard výdavkov na vedu. 

 Karol Ondriaš 

150523 
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Malá prdka – Váhostav; Ale čo s ozajstným smradom? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/04/18/349/ 

18. apríla 2015 11:28, Prečítané 5 492x, karolondrias, Nezaradené 

 

Posledné dni po Slovensku lieta malá prdka – volá sa Váhostav a jeho dlh dodávateľom 105 

miliónov Eur. Všetky naše médiá, mnohí politici a celewriti sa do tejto témy radostne pustili, 

lebo aj na malých prdkách sa dá vybudovať kariéra. Nebudem to rozvádzať, sú o tom plné 

médiá. 

  

Zaujíma ma niečo iné. 

Prečo vážne skutočnosti, ktoré dlhodobo ovplyvňujú život bežného občana a celkový vývoj 

Slovenska je smrteľne zakázané diskutovať a riešiť? 

A prečo naša spoločnosť musí žiť len v mentálnom rozsahu malých prdiek? 

  

Na Slovensku je veľa vážnych skutočností, ktoré, aj napriek smrteľnému zákazu, by sa mali 

riešiť. Ja spomeniem aspoň jednu-dve. 

  

Napríklad webová stránka http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia, zobrazuje 

národný dlh Slovenska (dlh vlády) online. 

Dnes 18. 4. 2015 o 7.00 hod som z nej odpísal niekoľko údajov. 

  

Národný dlh Slovenska (18. 4. 2015) je = 53,39 mld. eur. (18. 12. 2014 dlh bol = 45,7 mld. 

eur). 

Len za 4 mesiace národný dlh narástol o 7,69 mld. eur. 

Len za 4 mesiace národný dlh Slovenska narástol 73-krát viac, ako je dlh Váhostavu. 

Dlh v percentách HDP = 59,16 % HDP (18. 12. 2014 = 58,27 %). 

  

Úroky platené z národného dlhu za rok: 2,41 mld eur (18. 12. 2014 = 2,10 mld. eur). 

Pripomínam, že splácanie dlhu a úrokov ide z našich daní a dlh nám už 25 rokov stále narastá. 

Za rok zaplatíme, my občania, úroky z dlhu, ktoré sú 23-krát vyššie, ako je dlh Váhostavu. 

Za posledné 4 mesiace úroky platené z dlhu za rok sa zvýšili o 310 miliónov eur. 

Len za posledné 4 mesiace sme my občania Slovenska, len na zvýšených úrokoch, zaplatili 3-

krát viac ako je dlh Váhostavu. 

  

Dlh na obyvateľa 9 868 eur (18. 12. 2014 = 8 444 eur). 

Len za 4 mesiace dlh na obyvateľa narástol o 1 424 eur, čo je 71-krát viac, ako je dlh 

Váhostavu na obyvateľa. 

  

Kedy v médiách, parlamente a celewritných diskusiách prekonajú smrteľný zákaz zaoberať sa 

otázkou: kto je, alebo sú, zodpovední za stav, že sme sa stali posledných 25 rokov 

permanentnými platcami dlhov a úrokov, na ktoré si pravdepodobne budeme donekonečna 

požičiavať? Mnohé krajiny Latinskej Ameriky, Blízkeho a Ďalekého východu fungujú 

v tomto demokratickom štandarde splácanie dlhov a úrokov už mnoho desaťročí. Budeme ich 

nasledovať? A dokedy? 

(Pripomínam, že počas 40-ročného komunistického zázraku výstavby Slovenska, 1948-1989, 

národný dlh Slovenska bol nulový.) 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/04/18/349/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia
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V súčasnosti, keď vláda SK musí z výberu našich daní odviesť 41% na splácanie dlhov 

a úrokov je úplne samozrejmé, že nie sú peniaze na rozvoj školstva, vedy a techniky, podpory 

zdravotníctva a sociálnych výhod, tak ako počas komunistického zázraku-socializmu. Kto je 

(sú) za to zodpovedný? 

  

Aby som nezabudol na otázku: 

Prečo vážne skutočnosti, ktoré dlhodobo ovplyvňujú život bežného občana a celkový vývoj 

Slovenska je smrteľne zakázané diskutovať a riešiť? 

Pretože, po prevrate 1989 nám kolonizátori v spolupráci s BoPKoTmi asi určili fungovať len 

v mentálnom rozsahu malých prdiek, a čo aj presne dodržiavame. 

  

  

Váhostav počas komunistického zázraku 1954-1990 a po prevrate 1989 
  

Druhou vážnou skutočnosťou v súvislosti s Váhostavom je porovnanie fungovania Váhostavu 

počas komunistického zázraku (1948-1989) výstavby Slovenska a po prevrate 1989. Je to 

ďalší príklad vážnej skutočnosti, o ktorej je smrteľne zakázané diskutovať, lebo to už nie je 

malá prdka. 

  

Nasledujúci text je skrátene odpísaný z Encyklopédia Slovenska VI. Zväzok, Veda, 1982. 

(Škoda, že encyklopédia nevyšla v roku 1990, text o Váhostave by bol dlhší). 

  

Váhostav bol založený 1954. 

Od 1958 do 1981 vybudoval: 

Vodné dieľa: 

Krpeľany-Sučany-Lipovec, (škoda, že som nezohnal náklady v Kčs na výstavbu). 

Hričov-Mikšová-Považská Bystrica, (škoda, že som nezohnal náklady v Kčs na výstavbu). 

Vodné dielo Liptovská Mara, (škoda, že som nezohnal náklady v Kčs na výstavbu). 

Vodné dielo Čierny Váh, (škoda, že som nezohnal náklady v Kčs na výstavbu). 

Vodné dielo na Dunaji, (škoda, že som nezohnal náklady v Kčs na výstavbu). 

A ďalšie, ktoré by bolo vhodné doplniť… 

  

Závody: 

Závod na výrobu ušľachtilých zliatin ocele v Širokej na Orave, (náklady v Kčs na 

výstavbu=?). 

Závody valivých ložísk v Žiline a v Kysuckom Novom Meste, (náklady v Kčs na 

výstavbu=?). 

Tatru v Čadci, (náklady v Kčs na výstavbu=?). 

Tepláreň v Žiline, (náklady v Kčs na výstavbu=?). 

A ďalšie, ktoré by bolo vhodné doplniť… 

  

Podnik pre zamestnancov do roku 1982 vybudoval 11 rekreačných zariadení. 

  

Na ďalších obrázkoch, na žiadosť BoPKoTov, uvádzam vývoj počtu zamestnancov, mzdy, 

produktivitu práce a hrubú výrobu Váhostavu za 25 rokov socializmu, v rokoch 1954, 1970 

a 1980. Škoda, že som nezohnal údaje z roku 1989. 
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Aby som nezabudol na otázku: 

Ako fungoval Váhostav počas komunistického zázraku (1948-1989), keď sa stále kvalitatívne 

rozrastal a nemal problémy splácať účty dodávateľom? 

Prečo má Váhostav problémy teraz, keď máme stovky analytikov, know-how z celého sveta, 

NATO, Európsku úniu a poradcov a dozorcov z celého sveta? 

Odpoveď nie je zložitá a verím, že aj BoPKoTi to budú určite vedieť. 

  

  

Karol Ondriaš, 

150418 
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Demokratickí zločinci všetkých krajín spojte sa! – Proti oslavám 

70. Výročia víťazstva v Moskve 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/04/03/demokraticki-zlocinci-vsetkych-krajin-spojte-sa-proti-oslavam-

70-vyrocia-vitazstva-v-moskve/ 

3. apríla 2015 07:03, Prečítané 5 127x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len na pobavenie BoPKoTov. 

  

V našej histórii sa periodicky vytvárali podmienky, keď sa koalície zločincov museli spojiť s  

cieľom dobýjať cudzie bohaté mestá alebo územia, drancovať ich, ničiť a zabíjať ich 

obyvateľov. 

  

Spomeniem aspoň pár príkladov: 

– Európski kresťanskí zločinci sa v 11.-13. storočí periodicky spájali do križiackych výprav, 

aby na Blízkom východe dobýjali a rabovali cudzie bohaté územia, ničili ich a zabíjali ich 

obyvateľov. 

– Francúzski zločinci sa spájali s ich vodcom Napoleonom Bonaparte, aby dobýjali a rabovali 

cudzie bohaté územia, ničili ich a zabíjali ich obyvateľov. 

– Európski zločinci sa spájali s ich vodcom Adolfom Hitlerom, aby dobýjali a rabovali cudzie 

bohaté územia, ničili ich a zabíjali ich obyvateľov. 

  

V súčasnej dobe sa vytvorila koalícia demokratických zločincov – imperiálna elita v USA 

a ich súputnikov, ktorá, kde môže, dobýja a rabuje cudzie bohaté územia, ničí ich a zabíja ich 

obyvateľov. Nebudem to rozpisovať, stačí si pozrieť denné správy. 

  

Podobne, ako v dobách križiackych výprav, Napoleona Bonaparte alebo Hitlera, významní 

a bezvýznamní občania museli koalícii zločincov jasne deklarovať, či stoja na jej strane alebo 

sú proti, tak aj dnes, súčasní vodcovia koalície zločincov si kontrolujú lojálnosť svojich 

členov a samozrejme upresňujú zoznam odporcov. Prvý na zozname odporcov je prezident 

Ruskej federácie Vladimír Putin. 

  

Preto súčasná koalícia zločincov bude kontrolovať lojálnosť svojich členov 9. mája 2015 na 

oslavách 70. Výročia osláv víťazstva v 2. Svetovej vojne v Moskve. Každý, kto 

z významných politikov odmietne účasť na oslavách v Moskve, bude jasne deklarovať, že je 

súčasťou koalície zločincov. 

  

Aj na základe vyhodnotenia účasti a neúčasti na oslavách 9. mája v Moskve, sa súčasná 

koalícia zločincov bude rozhodovať a ďalšom postupe ako dobyť, vydrancovať, zničiť a zabiť 

čo najviac obyvateľov Ruskej federácie. 

  

Záverom musím poznamenať, že členovia súčasnej koalície zločincov by nemali zabúdať, že 

aj odporcovia ku súčasnej koalícii zločincov taktiež kontrolujú lojálnosť a nelojálnosť. 

Pripomínam to len preto, lebo naposledy Hitleroví lojálnici na to pozabudli. 

  

Karol Ondrias 150403 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/04/03/demokraticki-zlocinci-vsetkych-krajin-spojte-sa-proti-oslavam-70-vyrocia-vitazstva-v-moskve/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/04/03/demokraticki-zlocinci-vsetkych-krajin-spojte-sa-proti-oslavam-70-vyrocia-vitazstva-v-moskve/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Zločinný podiel cirkvi na deštrukcii slovenskej rodiny? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/02/11/zlocinny-podiel-cirkvi-na-destrukcii-slovenskej-rodiny/ 

11. februára 2015 07:49, Prečítané 10 369x, karolondrias, Nezaradené 

 

Úvodom, ja, Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je 

klamstvo. Nič z toho nie je pravda, je to všetko vymyslené len na pobavenie BoPKoTov. 

Ako militantný ateista a ako militantný komunista som referendum o rodine pokladal za 

ďalšiu mediálnu šaškáreň, ktorá nás bude stáť veľa peňazí a nič nevyrieši. Samozrejme som 

sa ho nezúčastnil a výsledok som privítal. Pozrel som si v TV pár diskusií po referende 

(napríklad diskusiu: politik František Mikloško a novinár Martin Šimečka). Diskusie boli, ako 

vždy sterilné, pretože tam chýbalo to podstatné. 

Prečo sa nediskutovalo o zločinnom príspevku cirkvi na deštrukcii slovenskej rodiny po 

prevrate v roku 1989? 

  

Čo je to rodina a čo rodina potrebuje? 

1.) Keď mladý pár chce založiť rodinu, tak potrebuje byt. Počas komunistického zázraku, 

byty pre mladé rodiny boli relatívne dostupné a mnohé podniky, keď ste sa upísali pracovať v 

podniku 10 rokov, tak vám pridelili 3-izbový byt skoro zadarmo. Počas komunistického 

zázraku sa ročne postavilo a odovzdávalo zhruba 35000 bytov. Zhruba toľko, ako stúpala 

populácia Slovenska. Fakty sú na obrázku 19 v knihe: Víťazstvo „demokracie“ po 25 rokoch. 

Komunistický zázrak vs 

BoPKoTi: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47 

 Ako nediskutovali v TV reláciách (napríklad politik František Mikloško a novinár 

Martin Šimečka), cirkev počas socializmu robila všetko preto, aby odstránila socializmus 

a všetky vymoženosti, ktoré mladým rodinám socializmus zabezpečoval, čo sa jej aj podarilo. 

Veľkou mierou zabezpečila, že väčšina súčasným mladých párov nežije rodinným životom, 

lebo nemá byt. 

Všetky vlády po prevrate 1989 na Slovensku boli buď kresťanské alebo postavené na 

kresťanských princípoch. Prečo tieto kresťanské vlády a cirkev, keď chceli a chcú podporovať 

rodinu, neprideľujú im byty, aspoň tak, ako to robili „zločinní komunisti“? Z toho pre mňa 

jednoznačne vyplýva, že nedávajú mladým rodinám byty preto, lebo chcú ďalej zabezpečovať 

deštrukciu slovenskej rodiny. 

  

2.)Keď mladý pár založí rodinu a má byt, potrebuje ho vybaviť. Počas komunistického 

zázraku – socializmu, mladé rodiny (neviem, či všetky) dostali 30000 Kčs, ako nenávratnú 

mladomanželskú pôžičku, za ktorú si byt úplne zariadili. Táto suma v dnešnej dobe môže byť 

okolo 20000 Eur. 

Všetky vlády po prevrate 1989 na Slovensku boli buď kresťanské alebo postavené na 

kresťanských princípoch. Prečo tieto kresťanské vlády a cirkev, keď chceli a chcú podporovať 

rodinu, nedávali a nedávajú mladým rodinám nenávratné mladomanželské pôžičky, aspoň tak, 

ako to robili „zločinní komunisti“? Myslím si, že nedávajú mladým rodinám nenávratné 

mladomanželské pôžičky preto, lebo chcú ďalej zabezpečovať deštrukciu slovenskej rodiny. 

  

Keď mladý pár založí rodinu, chce mať aj deti. Na to potrebuje vybavený byt, pravidelný a 

dostatočný príjem na dôstojný život celej rodiny, ľahko dostupné a lacné škôlky, materskú 

dovolenku a prídavky na deti. Ako dokumentujú fakty, toto všetko mala mladá rodina 

zabezpečené počas komunistického zázraku za socializmu 1948-1989. Fakty sú napríklad 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/02/11/zlocinny-podiel-cirkvi-na-destrukcii-slovenskej-rodiny/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
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na obrázkoch 31 a 32 v knihe: Víťazstvo „demokracie“ po 25 rokoch. Komunistický zázrak 

vs BoPKoTi: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47 

Ako nediskutovali v TV reláciách (napríklad politik František Mikloško a novinár 

Martin Šimečka), podiel cirkvi na deštrukcii slovenskej rodiny vidieť aj z nárastu populácie, 

miezd, dôchodkov a podpory rodiny na Slovensku pred a po prevrate 1989; Obrázky 51, 33-

36 v knihe: Víťazstvo „demokracie“ po 25 rokoch. Komunistický zázrak vs 

BoPKoTi: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47 

V knižke na Obrázku 51 je zobrazený nárast obyvateľstva Slovenska za posledných 89 

rokov. Z obrázku vidieť, že za posledných 25 rokov, keď všetky vlády po prevrate 1989 na 

Slovensku boli buď kresťanské alebo postavené na kresťanských princípoch, prírastok 

obyvateľstva bol o ~750 000 detí menší, ako za rovnaké obdobie socializmu. Ako 

nediskutovali v TV reláciách (napríklad politik František Mikloško a novinár 

Martin Šimečka), cirkev sa zaslúžila svojim bojom proti „zločinným komunistom“, že za 

posledných 25 rokov sa nenarodilo viac ako trištvrte milióna detí v porovnaní so 

socializmom. Zabezpečili, že zo Slovenska zmizli dve budúce veľké mestá aj s rodinami. 

Prečo zobrali týmto deťom život ešte predtým, ako sa narodili? Kde sú naši cirkevníci, 

bojovníci proti potratom a stavitelia pomníkov „zločinov“ komunizmu, že stratu trištvrte 

milióna životov za 25 rokov na malom Slovensku si ani nevšimli? Rodina bez detí nie je 

rodina, a na zločine nenarodenia viac ako trištvrte milióna detí, t.j. na deštrukcii slovenskej 

rodiny, sa významne podieľala cirkev, vďaka jej neúnavnému boju proti socializmu 

a komunistom. 

Počas komunistického zázraku od roku 1948 do 1989 stúpol počet obyvateľov Slovenska 

o 1,831 mil. t.j. 44,6 tisíc ročne. Komunisti počas 41 rokov zabezpečili, že každý rok museli, 

obrazne povedané, postaviť mesto, ktoré malo 44,6 tisíc ľudí, t. j. ~10 000 rodín so všetkým 

vybavením, ako potraviny, byty, šaty, školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie, zamestnanie, 

dôchodky, dôstojný život, atď… Takto počas komunistického zázraku, obrazne povedané, 

postavili 41 miest. 

  

Všetky vlády po prevrate 1989 na Slovensku boli buď kresťanské alebo postavené na 

kresťanských princípoch. Ako sa nepýtali v TV reláciách (napríklad politik František 

Mikloško a novinár Martin Šimečka), prečo kresťanské vlády a cirkev, keď chceli a chcú 

podporovať rodinu, nepostavia každý rok mesto, ktoré by malo 44,6 tisíc ľudí so všetkým 

vybavením, ako potraviny, byty, šaty, školy, nemocnice, sociálne zabezpečenie, zamestnanie, 

dôstojný život, tak ako to dokázali „zločinní komunisti“? Prečo to neurobia a ďalej 

prispievajú k deštrukcii slovenskej rodiny? A prečo namiesto toho bojujú v referendách? 

  

To podstatné, čo šťastná rodina s deťmi potrebuje, je bezpečný a stabilný príjem, 

fyzická a psychická bezpečnosť: Počas komunistického zázraku, keď sme nepoznali 

nezamestnanosť (Obrázok 45), rodičia vedeli, že celý život budú mať stabilný príjem na 

dôstojný život, na rodinu a výchovu detí a na dôstojný dôchodok. Počas komunistického 

zázraku vedeli, že aj ich detí, deď dorastú budú mať stabilný príjem na dôstojný život a môžu 

si jednoducho založiť šťastnú rodinu. Vedeli, že sa z nich nestanú nezamestnaní, bezdomovci, 

žobráci, zlodeji, narkomani, prostitútky, vyberači odpadkov alebo drotári zarábajúci si ako 

lacná pracovná sila doma alebo v zahraničí. 

Všetky vlády po prevrate 1989 na Slovensku boli buď kresťanské alebo postavené na 

kresťanských princípoch. Prečo tieto kresťanské vlády a cirkev, keď chceli a chcú podporovať 

rodinu, bojovali proti tomu, čo sme tu mali za socializmu. A prečo po roku 1989 tieto vlády 

mnohými zákonmi zabezpečili deštrukciu slovenskej rodiny až do takej miery, že mladé 

budúce rodiny sa obávajú, aby sa z ich ešte nenarodených detí nestali nezamestnaní, 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
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bezdomovci, žobráci, zlodeji, narkomani, prostitútky, vyberači odpadkov alebo drotári-

moderní otroci zarábajúci si ako lacná pracovná sila doma alebo v zahraničí? 

  

Kresťanský strach zo šťastnej a životaschopnej rodiny, ktorú sme tu mali za socializmu, ide až 

tak ďaleko, že vládna koalícia kresťanských strán alebo strán postavených na kresťanských 

princípoch, novelizovala Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011, ktorý hovorí, 

že popieranie, spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov 

režimov založených na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na 

šesť mesiacov až tri roky. 

  

Z toho vyplýva, že nielenže sa nesmieme vrátiť ku komunistickému zázraku socialistickej 

rodiny, ale socialistickou šťastnou a životaschopnou rodinou musíme opovrhovať a pokladať 

ju za zločinnú, ako produkt zločinnej komunistickej a fašistickej ideológie. 

  

Áno, ja súhlasím, že aj týmto zákonom cirkev bude aj ďalej zabezpečovať deštrukciu 

slovenskej rodiny, ktorú vybojovala v roku 1989. A ako vyplýva z ich mnohých cirkevných 

TV diskusií je na to aj právom hrdá. 

  

A keby neboli za referendum, tak by mohli byť aj hrdší. 

  

Karol Ondrias 

150211 
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Prečo mám z neteroristov 1000-krát väčší strach, ako z teroristov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/01/28/preco-mam-z-neteroristov-1000-krat-vacsi-strach-ako-z-

teroristov/ 

28. januára 2015 21:50, Prečítané 5 128x, karolondrias, Nezaradené 

 

Všetky média do mňa stále hučia, že sa mám báť teroristov. A, že keď budem poslúchať, 

tak demokratické, humánne a civilizované štáty ma ochránia od teroristických atentátnikov. 

Aby som vedel, ako sa mám báť teroristov, tak som si teroristov porovnal s  neteroristami. 

Podľa štatistiky UNODC, 

https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 

v roku 2013 bolo v Európe zavraždených 22 000 ľudí. 

Ako píšem v predchádzajúcom blogu, islamskí teroristi za posledných 10 rokov v Európe 

zavraždili 286 ľudí, t.j. priemerne 29 ľudí za rok. To znamená, že šanca, že ma v Európe 

zavraždia neteroristi je 759-krát vyššia, ako, že ma zabijú teroristi. Alebo, ináč povedané, 

keby ma neteroristi zavraždili každý rok, tak teroristi ma zavraždia len raz za 759 rokov. 

  

Podľa štatistiky UNODC, 

https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf 

v roku 2013 bolo na svete zavraždených 437 000 ľudí. Ako píšem v predchádzajúcom blogu, 

islamskí teroristi za posledných 10 rokov v USA a v Európe zavraždili 338 ľudí, t.j. priemerne 

34 ľudí za rok. Z toho zhruba odhadnem, že vo svete to môže byť priemerne 50 útokov ročne. 

To znamená, že šanca, že ma vo svete zavraždia neteroristi je 8 740-krát vyššia, ako, že ma 

zavraždia teroristi. Alebo, ináč povedané, keby ma neteroristi vo svete vraždili každý rok, tak 

teroristi ma zavraždia len raz za 8 740 rokov. 

  

V európskej únii v roku 2012 zomrelo v dôsledku automobilovej nehody 28 100 ľudí. 

http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/trends_figures.pdf 

V porovnaní s vraždami teroristov v Európe mi vychádza, že automobilové nehody zabíjajú 

969-krát účinnejšie ako islamskí teroristi. 

  

Podľa: http://missingchildreneurope.eu/figures, každý rok sa v Európskej únii zaznamená 

zmiznutie až 250 000 detí (1 dieťa každé 2 minúty). Údaj, koľko sa ich nájde a koľko nenájde 

som zatiaľ explicitne nenašiel. Pravdepodobnosť, že sa mi stratí v EU dieťa je 8621-krát 

vyššia, ako, že ho zavraždia teroristi. 

  

Podľa „The Centers for Disease Control and Prevention (CDC)“ http://rt.com/usa/222019-

cdc-heroin-overdose-surge/, v roku 2013 vo svete zomrelo na predávkovanie drogami 43 982 

ľudí. To znamená, že šanca, že dieťa vo svete zomrie na predávkovanie drogami je 880x 

výššia, ako, že ho zavraždia teroristi. Alebo, ináč povedané, keby dieťa zomrelo na 

predávkovanie drogami vo svete každý rok, tak teroristi by ho zavraždili len raz za 880 rokov. 

  

Z vyššie uvedených údajov vyplýva, že pravdepodobnosť, že ma zabijú teroristi je 

bezvýznamne nízka v porovnaní s vraždami, autonehodami, narkomániou atď. Preto sa 

teroristov bojím zhruba 1000-krát menej, ako neteroristov. 

  

Prečo médiá, i napriek týmto štatistickým údajom, neadekvátne prízvukujú, že sa máme 

báť teroristov? 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/01/28/preco-mam-z-neteroristov-1000-krat-vacsi-strach-ako-z-teroristov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/01/28/preco-mam-z-neteroristov-1000-krat-vacsi-strach-ako-z-teroristov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
https://www.unodc.org/documents/gsh/pdfs/2014_GLOBAL_HOMICIDE_BOOK_web.pdf
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/pdf/observatory/trends_figures.pdf
http://missingchildreneurope.eu/figures
http://rt.com/usa/222019-cdc-heroin-overdose-surge/
http://rt.com/usa/222019-cdc-heroin-overdose-surge/
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Na vysvetlenie odpovedi použijem analógiu s pálením bosoriek v Západnej Európe v 12.-18. 

storočí. V tom čase vládcovia a cirkev vlastnila veľké majetky a moc, a mali sa dobre. Naproti 

tomu pospolití ľud sa mal biedne. Aby sa predstavitelia moci a cirkvi mali stále dobre a aby sa 

biedny ľud nebúril, tak vyrobili fenomén bosoriek. Bosorky a bosoráci boli zodpovední za 

všetko zlo a biedu, ktorá pospolitý ľud postihla. Cirkev a mocní za zlo, ktoré bosorky 

a bosoráci páchali, ich upaľovali, a za to im bol pospolitý ľud vďačný. Takto pálením 

bosoriek a bosorákov, mocní a cirkev si zabezpečili svoje mocenské postavenie. Veď kto iný 

jasne pozná bosorky ak nie cirkev a mocní, a vie ich právoplatne odsúdiť a upáliť. 

Upaľovaním bosoriek a bosorákov sa mocní a mocní a cirkev zbavovala aj potenciálnych 

rebelov a nepriateľov. 

  

Keď sa prenesieme do dnešnej doby, tak ~1% obyvateľov sveta vlastní ~50% svetového 

majetku a ich podiel na svetovom majetku sa ďalej zvyšuje. Naproti tomu 70% 

najchudobnejších ľudí sveta, ktorí majú čistý majetok menej ako 10 000 USD, vlastnia menej 

ako 2,9% bohatstva sveta. Tento pomer bohatých a chudobných je už asi podobný, ako  

v stredovekej Európe. 

Preto aj na udržanie tohto stavu dnešní mocní vymysleli teroristov, diktátorov, agresorov 

alebo nedemokratov, ktorých sa máme báť, a pred ktorými, keď budeme poslúchať, nás 

„humánni a demokratickí“ vládcovia ochránia. A samozrejme, za toto všetko im máme byť 

vďačný, a máme byť radi, že súčasní vládcovia existujú. Lebo, kto iný by zistil, kto je 

terorista, agresor, diktátor a kto nás ochráni proti zločinným teroristom, diktátorom, agresormi 

alebo nedemokratmi, ak nie naši mocní a bohatí? 

Aby súčasný systém poslúchania pod strachom fungoval, mocní vyrobili veľa teroristov, 

diktátorov, agresorov a nedemokratov. Podrobnosti, len o tejto téme sú popísané v mnohých 

publikáciách, ale samozrejme sa neobjavia v oficiálnych mienkotvorných médiách. 

Aspoň niečo stručne: Len posledných 50 rokov, USA a ich satelity „vyrábali“, vyzbrojovali a 

cvičili teroristov-Mudžahedínov-Talibáncov-Islámistov. Napríklad, niekoľkoročným 

bombardovaním krajín blízkeho východu, zabíjaním nevinných  ľudí, USA a ich satelity si 

zabezpečili “výrobu“ tisícov teroristov na veľa rokov. Napríklad v súčasnosti až 3 000 

“miernych rebelov” zo Slobodnej sýrskej armády (Free Syrian Army), ktorých vyzbrojili 

USA a ich satelity, prešlo na stranu Islamského štátu 

(ISIS) http://www.almasdarnews.com/article/3000-fsa-fighters-defect-isis-qalamoun-

mountains/. Pretože pre USA a ich satelity počet teroristov nie je nikdy dosť, USA a ich 

satelity sa rozhodli v súčasnosti vyzbrojiť a vycvičiť ďalších 5000 “miernych rebelov” pre 

Slobodnú sýrsku armáda, ktorá má zvrhnúť demokraticky zvoleného prizedenta Sýrie 

Asáda. http://www.informationclearinghouse.info/article40730.htm 

  

Pokiaľ nedôjde k odstráneniu kapitalizmu, tak 1% najbohatších bude ďalej bohatnúť a 

vlastniť stale viac majetku, možno v blízkej budúcnosti až 60-90% majetku sveta. Aby tento 

stav bol udržateľný, tak mocní budú musieť vyrábať úmerne k tomu dostatočné množstvo 

teroristov (IS už nebude stačiť), agresorov (Putin už nebude stačiť), diktátorov (Hussein a 

Kadafi už boli využití, Asad už nebude stačiť) a nedemokratov. 

V stredovekej Európe, cirkev mohla obviniť z čarodejníctva kohokoľvek, kto sa jej znepáčil. 

Podobne je tomu aj v našej modernej dobe, kde z terorizmu sa môže obviniť ktokoľvek, kto sa 

im znepáči, držať bez obvinenia a súdu v tajných väzniciach alebo jednoducho zabiť. 

  

My za toto všetko, mocným tohto sveta sme vďační za ich prácu, lebo len vďaka ním nás 

nezabijú zločinní teroristi, neobsadia zločinní agresori, neovládnu zločinní diktátori a 

nedemokrati. 

Karol Ondriaš; 150128 

http://www.almasdarnews.com/article/3000-fsa-fighters-defect-isis-qalamoun-mountains/
http://www.almasdarnews.com/article/3000-fsa-fighters-defect-isis-qalamoun-mountains/
http://www.informationclearinghouse.info/article40730.htm


 
 

480 
 

 

 

Euroamerickí teroristi verzus islamskí teroristi – výsledky súťaže 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/01/21/euroamericki-teroristi-verzus-islamski-teroristi-vysledky-sutaze/ 

21. januára 2015 08:26, Prečítané 5 240x, karolondrias, Nezaradené 

 

Všimol som si, že posledné dni v médiách rezonuje islamsky terorizmus, 

ale o euroamerickom terorizme nie je ani zmienka. Naplašil som sa: Že by islamskí teroristi 

boli lepší ako my? 

Pretože som športovo založený, hneď som začal pátrať, aké je skóre za posledných 10 rokov. 

  

Počet obetí (počet mŕtvych) islamského terorizmu v Európe za posledných 10 rokov: 
  

Údaje s otáznikom sú teroristické útoky, ktoré nespáchali islamskí teroristi, alebo nie je jasné, 

kto útok spáchal. 

Podľa: http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_the_European_Union 

2.3.2011,         Nemecko,                   2 mŕtvy 

8.7.2012,         Bulharsko,                  7 

15.3.2012,       Francúzsko,                2 

19.3.2012,       Francúzsko,                4 

11.3.2004,       Španielsko,                 191 

7.7.2005,         UK,                             52 

1.5.2007,         Holandsko,                 7 

11.12.2010,     Švédsko,                     1 

24.5. 2014,      Belgicko,                    4 

7.1.2015,         Francúzsko,                12 

9.1.2015,         Francúzsko,                4 

  

Počet obetí islamského terorizmu v Európe za posledných 10 rokov = 286 
  

29.8.2011,      Dánsko,                      1 (?) 

25.11.2004,    Estónsko                     2 (?) 

6.12.2007,       Francúzsko,                1 (?) 

17.6.2009,       Grécko,                       1 (?) 

28.3.2010,       Grécko,                       1 (?) 

24.6.2010,       Grécko,                       1 (?) 

19.7.2010,       Grécko,                       1 (?) 

19.5.2012,       Taliansko,                   1 (?) 

  

Počet obetí islamského terorizmu za posledných 10 rokov v USA: 
Podľa: http://www.thereligionofpeace.com/pages/americanattacks.htm 

  

13.4.2004. =   1 

15.4.2004 =    1 

16.6.2006=     1 

25.6.2006=     1 

28.7.2006=     1 

1.1.2008=       2 

6.7.2008=       1 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/01/21/euroamericki-teroristi-verzus-islamski-teroristi-vysledky-sutaze/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism_in_the_European_Union
http://www.thereligionofpeace.com/pages/americanattacks.htm
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12.2.2009=     1 

12.4.2009=     2 

1.6.2009=       1 

2.11.2009=     1 

5.11.2009=     13 

4.12.2009=     1 

14.4.2010=     5 

30.4.2011=     1 

11.9.2011=     3 

15.1.2012=     1 

7.2.2013=       2 

24.3.2013=     1 

15.4.2013=     3 

19.4.2013=     1 

4.8.2013=       1 

6.3.2014=       2 

27.4.2014=     1 

1.6.2014=       2 

25.6.2014=     1 

25.9.2014=     1 

  

Počet obetí islamského terorizmu v USA za posledných 10 rokov = 52 

Celkový počet obetí islamského terorizmu v Európe a v USA za posledných 10 rokov je 

338 mŕtvych. 
  

  

Počet obetí euroamerického terorizmu za posledných 10 rokov v islamských krajinách: 
  

Glenn Greenwald v článku: 
https://firstlook.org/theintercept/2014/11/06/many-countries-islamic-world-u-s-bombed-

occupied-since-1980/ 

píše, že len USA (niekedy aj s pomocou Európy) po roku 1980 bombardovali alebo 

okupovali, t.j. podnikli teroristické útoky, až v 14-tych moslimských krajinách: Irán (1980, 

1987-1988), Líbya (1980, 1986, 1989, 2011), Libanon (1983), Kuvajt (1991), Irak (1991-

2011, 2014-), Somálsko (1992-1993, 2007-), Bosna (1995), Saudská Arábie (1991, 1996), 

Afganistan (1998, 2001-), Sudán (1998), Kosovo (1999), Jemen (2000, 2002-), Pakistan 

(2004-) a Sýria 2014-. 

  
Koľko obetí týchto teroristických útokoch euroamerikáncov bolo za posledných 10 

rokov? Nie je to jednoduché zistiť, pretože obete teroristických útokov euroamerikáncov sa 

považujú za „zločincov, ľudí necivilizovaných a primitívnych“, ktorých nie je škoda. 

Paradoxne, teroristické útoky euroamerikáncov sú v médiách prezentované ako pozitívne 

zabíjanie v prospech demokracie a civilizácie. Tieto obete sa nesčítavajú a mediálne 

nepropagujú, ako obete islamského terorizmu. 

  

Podľa tajných správ americkej diplomacie a tajných služieb, ktoré odhalila 

WikiLeaks,http://wikileaks.org/, od 1.1.2004 do 31.12.2009, len za 6 rokov, americkí teroristi 

zabili (zapríčinili smrť) 109 032 ľudí v Iraku. Toto je súčet len tých obetí za 6 rokov, 

o ktorých referovali americkí vojaci a ktoré boli oficiálne tajne zaevidované. 60% obetí boli 

civilisti. Rýchlosť zabíjania v Iraku, podľa amerických údajov, bola 31 civilistov denne. V 

http://wikileaks.org/
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Afganistane, podľa odtajnených dokumentov „WikiLeaks – Afghan War Diaries”, za toto 

obdobie 6 rokov, euroamerickí teroristi zapríčinili smrť 20 000 ľudom. 

Podľa http://www.informationclearinghouse.info/ počet obetí od začiatku okupácie v Iraku 

zapríčinené euroamerickými teroristami ku dňu 21.1.2015 je 1 455 590. 

  

Koľko to bolo za posledných desať rokov v ďalších moslimských krajinách? Neviem, ale 

predpokladám, že spolu to bude viac ako 338 000 obetí. Ja, ale pre jednoduchosť a 

porovnanie použijem konzervatívny odhad 338000 obetí, čo je 1000-krát viac ako obetí 

islamského terorizmu v Európe a v USA za posledných 10 rokov. Grafické porovnanie obetí 

je na Obrázku 1). 

  

 

http://www.informationclearinghouse.info/
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Obrázok 1 
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Musím vytknúť našim médiách neobjektívne informovanie o výsledkoch obetí islamského 

a euroamerického terorizmu. Bojím sa, že bežný hltač oficiálnych mediálnych správ môže 

získať nepríjemný pocit, že naša euroamerická civilizácia je v oblasti terorizmu úplne 

neschopná v konkurencii s islamským terorizmom. Bojím sa, že bežný hltač oficiálnych 

mediálnych správ začne pochybovať o večnosti našej demokratickej, čistokrvnej, nadradenej 

a vyvolenej humánnej civilizácii. 

Preto odporúčam, aby denné výsledky súťaže euroamerických a islamských teroristov boli 

denne prezentované v športových správach, ako napríklad: „Včera naši profesionálni 

euroamerickí teroristi dosiahli pekný úspech v islamských krajinách, za 24 hodín tam zabili 

31 ľudí, z toho 4 ženy a 3 deti. Naproti tomu, islamskí teroristi, vďaka našej dobre 

zorganizovanej obrane, nezabili v Európe a v USA nikoho. Aj z tohto výsledku vidieť, že 

naše obrovské investície do profesionálneho tímu euroatlantickych teroristov prinášajú 

zaslúžené ovocie, na ktoré môžeme byť právom hrdý.“ 

Na základe takýchto pravdivých informácií, bežný hltač oficiálnych mediálnych správ 

prestane pochybovať o večnosti našej demokratickej, čistokrvnej, nadradenej a vyvolenej 

humánnej civilizácii. 

  

A aby som bežného hltača oficiálnych mediálnych správ ešte viac upokojil, nižšie sú uvedené 

výsledky verejnej mienky vykonanej „Gallup poll, 

2013 http://www.informationclearinghouse.info/article39075.htm”, 

kde respondenti odpovedali na otázku: Čo si myslíte, ktorá krajina predstavuje najväčšie 

nebezpečenstvo pre svetový mier? 

  

Odpovede: 
United States 24% 

Pakistan 8% 

China 6% 

Afghanistan, Iran, Israel, North Korea, each 5% 

India, Iraq, Japan, each 4% 

Syria 3% 

Russia 2% 

Australia, Germany, Palestinian territories, Saudi Arabia, Somalia, South Korea, UK, each 

1% 

  

  

Karol Ondriaš 

150121 
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Komunistický zázrak v cenách vs BoPKoTi 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/12/18/komunisticky-zazrak-v-cenach-vs-bopkoti/ 

18. decembra 2014 09:49, Prečítané 6 329x, karolondrias, Nezaradené 

 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, 

spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených 

na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri 

roky. 

  

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto 

článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh 

s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo 

úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by 

z toho mohlo vyplývať. 

  

Článok je editovaný z knižky: Komunistický zázrak vs BoPKoTi 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

  
„Zločin“ komunistov v indexe spotrebiteľských cien je ukázaný za Obrázkoch 33 a 

34. Spotrebiteľské ceny počas komunistického zázraku po dobu 40 rokov, v dôsledku 

plánovaného hospodárstva a nízkej infláciu, rástli nevýrazne. Naproti tomu, v porovnaní  so 

spotrebiteľskými cenami, výrazne rástli nominálne mzdy, až 3-krát za 40 rokov (Obrázok 33) 

a nominálne dôchodky, viac ako 4-krát za 40 rokov (Obrázok 34). Po zničení socializmu na 

Slovensku, odstránenia komunistov od moci po roku 1989, sa dostali k moci bojovníci proti 

komunistickej totalite (BoPKoTi). BoPKoTi ihneď začali na Slovensku ničiť všetko čo 

vybudovali komunisti lebo to vraj bolo zlé, a úprimne sa tešili každému Motrokárovi, ktorého 

dotiahli na Slovensko. V súčasnosti už každé malé mestečko sa môže pýšiť aspoň jedným 

vlastným Motrokárom. V niektorých mestečkách za posledných 25 rokov sa vystriedali 

niekoľkí. Ako vidieť z Obrázkov 33 a 34, nominálne mzdy a dôchodky začali prudko rásť, 

keď sa chytili vlády BoPKoTi po roku 1989. Zaujímavé je, že aj spotrebiteľské ceny začali 

prudko rásť, dokonca väčšinou prudšie ako mzdy a dôchodky. Takže z rastu platov alebo 

dôchodkov nič nemáme. Prudký nárast spotrebiteľských cien dokazuje aj znehodnotenie 

úspor. Z obrázkov vidieť fungovanie základného zákona kapitalizmu o využití všetkých 

prostriedkov zabezpečiť si maximálny zisk. Čím budeme mať vyššie platy, alebo dôchodky, 

tým nám kolonizátori zvýšia ceny všetkého, čo potrebujeme pre život. A my musíme opäť 

pracovať na doraz. Skrátka ceny v kapitalizme sa regulujú podľa toho, aká je kúpna sila 

obyvateľstva. Preto aj ja sa snažím, robiť čo najmenej, aby som nezvýšil kúpnu silu 

obyvateľov, lebo viem, že ihneď ako sa zvýši, zvýši sa aj cena bytov, pozemkov, elektriny 

a plynu, atď… 

Čo keby BoPKoTi okrem okydávania socializmu a komunistov zabezpečili, aby naše platy 

a dôchodky rástli 3-4 krát rýchlejšie, ako spotrebiteľské ceny, tak ako to dokázali „zločinní“ 

komunisti za socializmu. Ja nechápem prečo to neurobia, veď majú dostupný svetový 

„novhav“ stovky až tisícky odborníkov v bankovom, poisťovnom, hospodárskom ….. sektore, 

ktorí boli mnohokrát na vedeckých stážach v zahraničí, na mnohých školeniach, za čo aj 

dostávajú adekvátne platy. 

Píšem to preto, lebo stále neverím, že BoPKoTi, ktorí ako bábky Motrokárov odstránili 

komunistov od moci, obrazne nič iné nevedia len: jesť, piť, kakať cikať a súložiť. Verím, že 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/12/18/komunisticky-zazrak-v-cenach-vs-bopkoti/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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keby boli tak dobrí v riadení štátu, ako sú v okydávaní socializmu a komunistov, 

a v prevádzkovaní antikomunistických orgazmov, tak ozaj by sa vyplnili ich sľuby z rokov 

1989-1993, že za päť rokov Slovensko dobehne Rakúsko. Alebo, Obrázky 33 a 34 dokazujú, 

že ozaj nič iné nevedia? Odpoveď neprezradím. 

„Zločin“ komunistov v reálnych príjmoch. Štatistická ročenka SR 2013 uvádza, že index 

reálnych miezd v roku 2012 dosiahol úroveň 111,1 % v porovnaní s rokom 1990. To 

znamená, že priemerná reálna mzda sa za 22 rokov zvýšila o 11,1%. Tento údaj, ktorý sa 

bežne používa pri výchove BoPKoTov, má viac zavádzajúcich faktorov. Neporovnáva vývoj 

reálnej mzdy s rokmi socializmu (1948-1989). V decembri roku 1990 bola reálna mzda už 

o 10% nižšia, ako v roku 1989, priemer za rok 1990 bol o 5-6% nižší, ako v roku 1989. Z toho 

zhruba vyplýva, že za 22 rokov kapitalizmu reálne mzdy významne nestúpli a dôchodky 

a ďalšie sociálne zabezpečenia nedosiahli úroveň socializmu. Ďalším zavádzajúcim údajom 

je, že sa neuvádza medián priemernej mzdy. A nakoniec, do priemernej mzdy sa nepočíta 

„mzda“ bezdomovcov, ani nezamestnaných a ani ľudí, o ktorých sa nič nevie (toto by mali 

tiež prešetriť a prepočítať BoPKoTi). Keby sa aj príjem týchto ľudí započítal do priemernej 

mzdy, tak by „mzda“ nedosahovala úroveň socializmu. Pripomínam, že počas komunistického 

zázraku sme bezdomovcov a nezamestnaných nemali, priemerná mzda bola ozaj priemerná. 

Predstavme si, že na Slovensku by bolo zamestnaných len 100 ľudí s dobrými platmi, 

a ostatní by zamierali hladom kade-tade. Štatistika by uvádzala priemerný plat týchto 100 ľudí 

a neznalý čitateľ by bol presvedčený, ako sa máme dobre. 

Na Obrázku 35 vidieť, že reálne mzdy na Slovensku rástli úmerne s rastom HDP počas 

socializmu a po prevrate roku 1989 významne klesli a nie sú úmerné rastu HDP. Reálne mzdy 

posledné roky mierne prevýšili ich úroveň za socializmu, ale tempo rastu je menšie. Je 

potrebné si uvedomiť, že na obrázku po roku 1989 sú zahrnutí len tí, ktorí sú zamestnaní. 

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v raste reálnych 

miezd by pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na Obrázku 36. Z extrapolácie sa 

dá zhruba vypočítať strata na mzde jedného priemerného pracovníka od roku 1989 do 2007. 

Vychádza to okolo 78000 Sk (v stálych cenách roku 2004). Súhrnné straty 2 miliónov 

pracovníkov na Slovensku sú zhruba 156 miliárd Sk (s.c. 2004). BoPKoTi by mohli vypočítať 

straty za roky 1990-2012 a porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde 

tieto peniaze investovať, keby nedošlo k prevratu  v roku 1989. 

Aby sme sa vyhli zavádzajúcej informácii o priemernej mzde za kapitalizmu, ktorá nesúvisí 

s kvalitou života všetkých občanov, je potrebné porovnať rozdelenie príjmov na člena 

domácnosti (mikrocenzus), nájsť v tomto rozdelení priemer a medián. BoPKoTi určite vedia 

o čom hovorím. Bohužiaľ, mojou neschopnosťou som nedokázal zohnať údaje o čistom 

príjme na člena domácnosti za posledných 12 rokov (je možné, že neexistujú alebo sú tajné). 

Posledné údaje som zohnal z roku 2002 (Obrázok 37). Z obrázku vidieť, že reálne čisté 

príjmy na člena domácnosti, ktoré stúpali počas 40 rokov socializmu, boli v roku 1988 stále 

vyššie, ako po 20 rokoch budovania kapitalizmu, v roku 2002. Predpokladám, že reálne 

príjmy na člena domácnosti (zahrňujúc aj bezdomovcov) za 25 rokov kapitalizmu nedosiahli 

úroveň socializmu. A ak dosiahol, tak rast čistých príjmov bol nižší ako za socializmu. Ale to 

by mohli zistiť a prepočítať BoPKoTi v prestávkach medzi okydávaním socializmu 

a komunistov. 

  

„Zločin“ komunistov – neplatenie kolonizačnej dávky moderným otrokárom 

(Motrokárom) po dobu 40 rokov. Tento zločin je veľmi významný a BoPKoTi to odstránili 

až po prevrate roku 1989. Pretože Slovensko počas komunistického zázraku-socializmu 

nebolo kolonizované, neplatilo ani kolonizačnú dávku Motrokárom. Platenie kolonizačnej 

dávky Slovenska Motrokárom v zahraničí sa dá zhruba odhadnúť z pomeru našich príjmov, 

dôchodkov, sociálneho zabezpečenia ku HDP u nás a v bohatých EU krajinách. HDP u nás je 
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vyšší ku príjmom, alebo inak povedané, za tú istú prácu slovenský Motrok na Slovensku 

dostane často menej ako 50% v porovnaní s jeho kolegom v bohatých EU krajinách alebo vo 

svete. Pretože BoPKoTi nás predali do Motroctva slušilo by sa, keby aspoň vypočítali ročnú 

kolonizačnú dávku Slovenska vyplývajúcu s nižších platov Slovenských motrokov 

v kolonizačných podnikoch na Slovensku, podobne ako napríklad v publikácii [6]. Ďalej by 

mohli vypočítať koľko je to za 25 rokov ich vlády a odhadli, koľko to bude v budúcnosti, 

pokiaľ sa Motroctva nezbavíme. 

Kolonizačná dávka Slovenska súvisí aj s nárastom totálneho zahraničného dlhu Slovenska, 

ako je ukázané na Obrázku 39. Zahraničný dlh Slovenska počas komunistického zázraku bol 

nízky a bol zhruba rovný hodnote, ktorú sme požičali do zahraničia. Po roku 1989, keď sa 

k moci dostali BoPKoTi, začali tak prudko všetko ničiť, že na chod štátu im nestačilo 

predávať náš spoločný majetok (predali zhruba majetok za viac ako 600 mld. Sk) museli si 

začať požičiavať a požičiavajú si doteraz. Zaujímavé, že čím viac sa ukazovala ich 

neschopnosť, tím viac okydávali socializmus a komunistov. Asi pre nich je to priama úmera. 

Keďže zahraničný dlh je výsledok profesionálnej práce BoPKoTov, patrí sa, aby vypočítali, 

koľko sme zaplatili kolonizačnú dávku Motrokárom za posledných 25 rokov, ako úroky  zo 

zahraničného dlhu. Je táto hodnota už vyššia alebo nižšia, ako hodnota všetkého 

sprivatizovaného majetku? BoPKoTi to určite vedia. 

  

Národný dlh Slovenska: 
Vebová stránka 

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia, zobrazuje národný dlh Slovenska 

online. Dňa 18.12.2014 o 8:54 hod slovenského času som z nej odpísal niekoľko údajov 

o našom národnom dlhu. 

Národný dlh Slovenska je 45 690 983 437 = 45,7 mld. Eur 

Úroky za rok: 2 095 796 909 Eur = 2,1 mld. Eur 

Populácia 5 410 836 obyvateľov 

HDP = 78 408 579 466 = 78,4 mld Eur 

Úroky platené za sekundu = 66 Eur 

Dlh na obyvateľa: 8 444 Eur 

Dlh ako % HDP = 58,27% 

  

Ozaj, komu to platíme? A koľko sme na úrokoch zaplatili posledných 25 rokov? Dúfam, že 

aspoň BoPKoTi to vedia, už len kvôli historikom. BoPKoTi určite vedia, ako by sa dalo 

použiť 2,6 mld Eur ročne, keby sme ich nemuseli platiť ako úroky z dlhu. 

  

Ďalej uvádzam, pre porovnanie Národný dlh Slovenska a USA v USD. 
  

Národný dlh Slovenska 18.12.2014, 8:50 Slovenský čas 

56 876 115 633 USD = 56,9 mld. USD 

Úroky za rok: 2 608 848 000 USD = 2,6 mld. USD 

Populácia 5 410 836 obyvateľov 

HDP = 97 603 000 000 = 97,6 mld USD 

Úroky platené za sekundu = 83 USD 

Dlh na obyvateľa: 10 512 USD 

Dlh ako % HDP = 58,27% 

  

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/unitedstates 

National debt of United states, 18.12.2014, 8:42 Slovenský čas 

18 009 606 474 910 USD = 18,01 triliónov USD 

http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/slovakia
http://www.nationaldebtclocks.org/debtclock/unitedstates
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Úroky za rok: 521 976 699 045 USD = 522 mld. USD 

Populácia 318 009 960 obyvateľov 

HDP = 17 294 000 000 000 = 17,29 triliónov USD 

Úroky platené za sekundu = 16 552 USD 

Dlh na obyvateľa: 56 632 USD 

Dlh ako % HDP = 104,14% 

Pre zaujímavosť uvádzam pár údajov z návrhu rozpočtu SR na rok 2015: 
Príjmy štátneho rozpočtu sa rozpočtujú v sume 14 193 391 188 eur. 

Výdavky štátneho rozpočtu sa určujú v sume 16 634 963 231 eur. 

Schodok štátneho rozpočtu sa určuje v sume 2 441 572 043 eur. 

  

Splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2015 sú vo výške 5 846 248 748 Eur (5,8 mld Eur). 

Čo je 41% príjmov štátneho rozpočtu. 

Súhrnne, v roku 2015 z príjmov do štátneho rozpočtu musíme 41% vrátiť ako dlh a úroky. 

Aby štát prežil ďalší rok, ta si v roku 2015 požičiame ďalších 2 441 572 043 Eur. 

Pripomínam, že počas komunistického zázraku rozpočet bol vyvážený, príjem sa rovnal 

výdajom a nikomu sme žiadne úroky neplatili. 

  

„Zločin“ komunizmu – zabránenie kolonizácii Slovenska a Východnej Európy po dobu 

40-70 rokov. Tento „zločin“ komunizmu najlepšie charakterizuje hodnota Dow indexu na 

New Yorskej burze normovaná na infláciu (Obrázok 40 a 41). Z Obrázku 40 vidieť, že v 

roku 1990 v reálnych cenách index Dow dosahoval 30% maximálnej hodnoty roku 2000. 

Ihneď po začatí kolonizácie Slovenska a bývalého socialistického bloku index začal prudko 

stúpať a na začiatku roka 2000 dosiahol maximálnu hodnotu 100%. Je až neuveriteľné, aký 

bohatý bol bývalý socialistický blok. Obrazne sa dá povedať, že podľa Newyorskej burzy bol 

dva-krát bohatší, ako akcie kapitalistického bloku v roku 1990. Samozrejme do bohatstva 

bývalého socialistického bloku je potrebné zarátať aj 400 miliónov občanov, t.j. nás – 

vysokokvalitných motrokov, ktorých kolonizátori po roku 1990 začali vlastniť a využívať. 

Z grafov na Obrázku 40 a 41 je zaujímavý ďalší vývoj reálnej hodnoty indexu Dow, kde 

vidieť, že po roku 2007 index začal prudko klesať a v apríli 2009 dosiahol len 50% úrovni 

rokov 2000 a 2007, a 6.3.2013 stále nedosiahol úroveň roku 2000. 

  

Karol Ondrias 

141218 
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Obrázok 33 
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Obrázok 34 
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Obrázok 35 
  

  

  

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2014/12/Obr-37-Mikrocenzus-1988-2002-141217-150dpi.jpg
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Čistý mesačný príjem na obyvateľa na Slovensku 

(počítané na infláciu, v tisícoch SKK roku 2002)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

Štatistická ročenka SR 1999, Microcensus 2002

Počet domácností (relatívne jednotky normalizované)

2002
1988

 
  

Obrázok 37 
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Obrázok 39 
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Komunistický zázrak v priemysle vs BoPKoTi 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/12/13/komunisticky-zazrak-v-priemysle-vs-bopkoti/ 

Komunistický zázrak v priemysle vs BoPKoTi 

13. decembra 2014 07:07, Prečítané 7 670x, karolondrias, Nezaradené 

 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, 

spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených 

na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri 

roky. 

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto 

článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh 

s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo 

úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by 

z toho mohlo vyplývať. 

Článok je editovaný z knižky: Komunistický zázrak vs BoPKoTi 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

 „Zločin“ komunistov v stavebníctve. Stavebná produkcia na Slovensku v stálych cenách od 

roku 1948 až do 2012 je zobrazená na Obrázku 17. Produkcia bola nízka do roku 1948, ale 

za socializmu, do roku 1989, sa zvýšila na 2041%, a po transformácii na kapitalizmus sa 

dramaticky znížila. Stavebná produkcia v roku 2012 dosahovala len 49% produkcie v roku 

1989. 

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v stavebníctve by 

pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na Obrázku 18. Z tohto sa dá zhruba 

vypočítať strata v stavebníctve od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 2615 mld. Sk (87 mld. 

Eur) v stálych cenách roku 2000. BoPKoTiby mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo 

kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze investovať. Napríklad, keď v roku 2000 stál 3-izbový 

byt 2 milióny Sk, potom straty v stavebníctve sa rovnajú cene 1,3 milióna bytov. 

„Zločin“ komunistov vo výstavbe bytov. Počet odovzdaných bytov sa zvyšoval počas 

socializmu a dramaticky sa znížil po prijatí zákonov kapitalizmu (Obrázok 19).Počet 

odovzdaných bytov v roku 2012 dosahoval iba 46% počtu odovzdaných bytov v roku 1989 

a je porovnateľný s počtom, ktorý sme dosiahli počas socializmu už v roku 1950, t.j. vrátili 

sme sa o 62 rokov späť. Veľkým „zločinom“ komunistov bolo, že dávali byty mladým 

rodinám skoro zadarmo aj z mladomanželskou pôžičku 30000 Kčs, čo pri zohľadnení inflácie 

sa rovná zhruba dnešných 300 000 Sk. Súčasní demokrati toto všetko nahradili 3 miliónovými 

bytmi, na ktoré si vybrané mladé rodiny môžu požičať, podpíšu pôžičku na 30 rokov – t.j. 

podpíšu 30 ročné nevoľníctvo, kde budú splácať byt zhruba polovicou platu. 

Zdá sa, že my väčšina ešte dlho budeme bývať v králikárňach, ktoré postavili „zločinní“ 

komunisti počas komunistického zázraku budovania Slovenska a dali nám ich skoro zadarmo. 

„Zločin“ komunistov v priemysle. Úvodom poznamenávam, že v dôsledku menenia 

parametrov hodnotenie priemyselnej produkcie a HDP posledných 25 rokov, údaje na grafoch 

priemyselnej produkcie a HDP sú najlepším priblížením, ktoré som získal a normoval zo 

Štatistických ročeniek SR. Mojou neschopnosťou alebo nejakou záhadou som v Štatistickej 

ročenke SR 2013 nemohol nájsť vývoj priemyselnej produkcie na Slovensku v stálych cenách 

posledných 25-30 rokov. Preto na Obrázku 20 sú prepočítané a nanormované hodnoty. Čo 

keby si bojovníci proti komunistickej totalite (BoPKoTi) dali prestávku v okydávaní 

socializmu a komunistov a našli presné uvedené údaje. Verím, že BopKoTi nie sú 

vytunelovaní a ľahko aj oni zistia rast priemyselnej produkcie Slovenska za posledných 50-

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/12/13/komunisticky-zazrak-v-priemysle-vs-bopkoti/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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100 rokov? A keď už to budú mať, tak už ľahko vypočítajú, koľko po roku 1989 vyprodukujú 

slovenskí Motroci a koľko na nás zarobia Motrokári. 

Priemyselná produkcia Slovenska od roku 1936 do 2012 v stálych cenách 1995 je 

na Obrázku 20. Z obrázka vidieť, že produkcia bola veľmi nízka do roku 1948 a dramaticky 

rástla počas komunistického zázraku do roku 1989 (zvýšila sa na 3 286%). Po zavedení 

kapitalizmu produkcia klesla, v roku 2004 produkcia dosiahla úroveň roku 1989, neskoršie 

stúpala. Pretože BoPKoTi po roku 1989 vymenili všeľudové vlastníctvo priemyselných 

podnikov za kolonizačné vlastníctvo, stúpanie priemyselnej produkcie po roku 1989 už nie je 

v súlade s čistým príjmom na člena domácnosti, platmi, dôchodkami, sociálnym 

zabezpečením alebo podporou školstva, zdravotníctva alebo vedy. 

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v priemysle by 

pokračoval až do roku 2007, ako je extrapolované na Obrázku 21. Z extrapolácie sa dá 

zhruba vypočítať strata v priemysle od roku 1989 do 2007. Vychádza to na 6291 mld. Sk 

v stálych cenách roku 1995. BopKoTi by mohli vypočítať, koľko rokov by sme nemuseli 

platiť dane, alebo mať dovolenku, keby sme mali tieto peniaze, keby nedošlo k prevratu 

v roku 1989. Napríklad, keď v roku 1995 stál 3-izbový byt 1 milión Sk, potom straty 

v priemysle sa rovnajú cene 6,29 milióna bytov. To znamená, že každý občan SR by dostal 3-

izbový byt zadarmo a ešte by nám ostalo 800000 bytov, z ktorých by sa mohli urobiť 

rekreačné strediská pre deti. Opravujem, keby nedošlo k prevratu v roku 1989, 3-izbový byt 

by stál možno 0,2 milióna Sk, takže každý občan by mal zadarmo 5 bytov. Alebo za tieto 

peniaze by sa dalo postaviť metro v dĺžke 6291 km (pri predpoklade nákladov 1 mld. Sk na 

km v cenách roku 1995). To znamená, že celé Slovensko by bolo prepletené metrom, pričom 

okrajové stanice by boli v Paríži, v Londýne, v Ríme, Kyjeve alebo v Aténach. 

„Zločin“ komunistov v hrubom domácom produkte. Bohužiaľ, v Štatistickej ročenke SR 

2013 som nebol schopný nájsť údaje rastu HDP v stálych cenách za posledných 10-25 rokov, 

aby som doplnil, poprípade poopravil Obrázok 22. Dúfam, že to nie je tajné. Lebo, keby som 

to vedel, tak by som dal do korelácie rast HDP v stálych cenách s rastom dôchodkov, platmi, 

sociálnym zabezpečením a pod. Čo keby si BoPKoTi dali prestávku v okydávaní socializmu 

a komunistov a našli uvedené údaje. Ako som už uviedol, verím, že BopKoTi vedia viac ako 

len jesť, piť, kakať, cikať, súložiť, okydávať socializmus a komunistov, a ľahko zistia alebo 

vypočítajú rast HDP Slovenska za posledných 50-100 rokov? A hneď by mohli vypočítať aj 

koľko vyprodukujú slovenskí Motroci, koľko na nás zarobia Motrokári, ako to koreľuje 

s rastom dôchodkov, platmi, sociálnym zabezpečením a pod. 

Rast HDP Slovenska od roku 1948 až 2007 v stálych cenách je prezentovaný na Obrázku 22. 

HDP bol do roku 1948 nízky a dramaticky stúpal počas komunistického zázraku. Po roku 

1989 klesol a neskoršie začal opäť prudko stúpať. HDP v stálych cenách bol v roku 2007 už 

o 50-70% vyšší, ako v roku 1989. 

„Zločin“ komunistov vo výrobe chladničiek, traktorov, dreva …. Na Obrázkoch 23, 24 

a 25 je ukázaná produkcia chladničiek, traktorov, dreva a výrobkov z dreva počas 

komunistického zázraku v porovnaní s barbarizmom, ktorý nastal po prevrate 1989. Je to len 

pár príkladov mnohých podnikov, ktoré boli vybudované počas komunistického zázraku 

1948-1989 a zničené v rámci kolonizačného protokolu Slovenska po prevrate roku 1989 [6]. 

Pre zaujímavosť, v prílohe na konci knižky, uvádzam zoznam týchto podnikov [z knihy 6]. 

Väčšina podnikov bola po prevrate 1989 zničená alebo predaná skoro zadarmo 

kolonizátorom. Myslím si, že BoPKoTi by mi mohli poslať osud podnikov, ktoré poznajú 

z okolia, vybudovaných počas komunistického zázraku, a ktoré, keď sa dostali k moci, zničili. 

Na ďalších obrázkoch pridávam ešte pár komunistických zázrakov (Obrázky 26-32), aby 

BoPKoTi mali čo okydávať, a sem tam dostať aj antikomunistický orgazmus. Na obrázkoch 

je zobrazený len komunistický zázrak počas socializmu, a prosím BoPKoTov, aby tam 
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dokreslili kapitalistický zázrak, vývoj po roku 1989, keď sa dostali k absolútnej moci, lebo to 

sú ich výsledky. 

Neverím, že by sa zistilo, že BoPKoTi okrem okydávania socializmu a komunistov, ničenia 

všetkého, čo komumisti vybudovali, a okrem ešte piť, jesť, kakať, cikať a súložiť nič iné 

nevedia, a verím, že hodnoty kapitalistického zázraku po roku 1989 do obrázkov ľahko 

dokreslia. Ak nie, tak ozaj žijú len v mentálnom rozsahu piť, jesť, kakať, cikať a súložiť a ešte 

vedia okydávania socializmu a komunistov. Nakoniec poznamenávam, aby si BoPKoTi 

nemýlili napríklad výrobu televízorov počas komunistického zázraku na Slovensku so 

súčasnou výrobou televízorov, kde slovenskí Motroci pracujú na Slovensku v továrňach 

Motrokárov len ako lacná pracovná sila. 

Z mnohých pomníkov našej degenerácie po roku 1989 som v tejto oblasti vybral rozvoj 

energetického priemyslu na Slovensku v % (Obrázok 28). Počas komunistického zázraku od 

roku 1948 do 1989 energetický priemysel vzrástol na 4196%, t. j. 42 – krát za 40 rokov. Toto 

dokázali komunisti bez stáži v USA, alebo v Západnej Európe, bez poradcov všetkého druhu 

zo zahraničia, z finančného sektora a hlavne bez zadlženia. Je potrebné pripomenúť, že to 

bolo v čase, keď západné demokratické krajiny vyhlásili embargo na dovoz nových 

technológií do bývalých socialistických krajín. 

  

Aj v tomto prípade BoPKoTi po roku 1989 postavili krásny pomník našej degenerácie (treba 

uznať, že v tomto sú vynikajúci). Po roku 1989, deti v školách, odborníci v TV-diskusiách, 

BoPKoTi, morálni uchyláci alebo bežní neznalí ľudia, nielenže nesmú byť hrdí na tieto 

komunistické zázraky, ale nesmú o nich nič vedieť. Nesmú nič vedieť o rozvoji priemyslu, 

energetiky, dôchodkového alebo  sociálneho zabezpečenia … atď. 

A to pre BoPKoTov nebolo dosť, išli ešte ďalej. Posunuli nás ešte na vyšší degeneračný 

stupeň tým, že priemyselný, energetický alebo sociálny komunistický zázrak musíme 

pokladať za zločin komunizmu porovnatelný zo zločinmi fašizmu. A kto by vývoj v týchto 

oblastiach počas komunizmu schvaloval a nepokladal to za zločin komunizmu, ten podľa 

Trestného zákona SR (§422d) sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky. 

Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na komunistický zázrak hrdý, 

musíme to považovať za zločin komunizmu, a komunistov, ktorí to riadili za zločincov 

porovnateľných s fašistami. 

Paradoxne, ľudia ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu a komunistov od moci 

a prakticky tým ničili socialistický priemysel a stavebníctvo, po roku 1989 boli 

vyznamenávaní a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom 

odboji č. 219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka 

protikomunistického odboja a pôsobnosť  Ústavu pamäti národa na úseku starostlivosti o 

účastníkov protikomunistického odboja. Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom 

sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný 

organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989. 

Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., 

sú len malou ukážkou, ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ 

Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz prezentovania komunistického zázraku 

automaticky znamená, zákaz prezentovania ako BoPKoTi razantne zničili naše 

poľnohospodárstvo. 

  

No povedzte, nie sme my degenerovaní, patriaci medzi menejcennú rasu? Alebo, že by to boli 

len BoPKoTi? 

Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako len byť hrdí slovenskí 

dlhodobí Motroci? V žiadnom prípade nie. 
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Kvízová otázka pre BoPKoTov: 
Dokázali BoPKoTi profesionálnejšie a razantnejšie zničiť naše stavebníctvo a priemysel v 

porovnaní, keď nás v minulosti oslobodil: 

Attila? 

Kagan Bajan? 

Batuchán? 

Čierny mor? 

Sulejman II.? 

Bethlen? 

Napoleon? 

Hitler? 

Stalin? 

  

Odpoveď je jasná, ja ju neprezradím. 

  

Kvízová atázka pre počítač: 
Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k 51% zničeniu socialistického stavebníctva, k zničeniu 

väčšiny socialistického priemyslu a jeho nahradeniu kolonizačným priemyslom, dal som túto 

otázku počítaču. Dostal som tie isté odpovede, ako v prípade poľnohospodárstva. 

 

Karol Ondriaš, 

člen UV KSS 

141213 
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Hladomor na Ukrajine a výroba morálnych uchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/23/hladomor-na-ukrajine-a-vyroba-moralnych-uchylakov/ 
23. novembra 2014 21:24, Prečítané 6 824x, karolondrias, Nezaradené 

 

Na pozadí, že USA a ich priatelia potrebujú vyriešiť svoju obrovskú a legálne nesplatiteľnú 

zadlženosť, zabezpečiť si aj ďalej nadvládu a zisky, potrebujú sa zbaviť akejkoľvek 

konkurencie už v počiatku. S tým súvisí aj prevrat na Ukrajine a snaha zatiahnuť do vojny 

Rusko proti Ukrajine. 

Na to, aby zločin vyvolávania vojen za účelom zisku prijala čo najširšia verejnosť, je potrebné 

aby v nej bol vždy dostatočný počet morálnych uchylákov, ktorí budú účelovo niekoho 

nenávidieť, ísť proti nemu bojovať a keď treba aj ísť zabiť. Preto tak ako v minulosti aj 

v súčasnosti médiá denne vyrábajú morálnych uchylákov. 

Tomuto slúži aj účelovo vymyslená správa na výrobu morálnych uchylákov, o hladomore na 

Ukrajine, citujem: 

„Ukrajina si v sobotu (22.11.2014) pripomenula obete krutého hladomoru, ktorý krajinu 

postihol v rokoch 1932 a 1933. Neľútostnému vyhladovaniu, ktorému vystavil obyvateľov 

dnešnej Ukrajiny vtedajší diktátor Josif Stalin, podľa kyjevských historikov v priebehu dvoch 

rokov podľahlo vyše 10,5 milióna ľudí.“ 

  

Pretože nechcem patriť medzi veľký počet dobre ukovaných morálnych uchylákov, ktorí sú 

potrební, aby medzinárodné právo bolo už roky nahradené zločineckým právom, pozrel som 

si vývoj populácie na Ukrajine posledných ~100 rokov (Obrázok 01). 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/23/hladomor-na-ukrajine-a-vyroba-moralnych-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Obrázok 01 

 

Z Obrázku 01 vidieť, že v dôsledku 1. Svetovej vojny a následnej občianskej vojny v rokoch 

1914-1920 populácia Ukrajiny klesla z 35 miliónov na 26 miliónov, rozdiel je 9 mil. 

obyvateľov. Zaujímavé je, že počas hladomoru, kde zomrelo vraj 10,5 mil. obyvateľov, 
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populácia Ukrajiny neklesla o 10,5 mil., ale paradoxne stúpla asi o 250000 (1922-1924). 

Z obrázku vidieť ešte ďalší paradox, že populácia Ukrajiny významne klesla po roku 1990, 

keď Ukrajinu oslobodili od komunistickej totality a aj od Rusov, tí istí, ktorí zorganizovali 

prevrat na Ukrajine v 2013. Stúpanie populácie Ukrajiny počas „hladomoru“ naznačuje, že sa 

stále rodilo >2 detí na populáciu žien (čo je podobné, alebo aj viac, ako na Slovensku 

v súčasnosti). 

Pretože ma zaujímalo, či aj na Slovensku nebol hladomor počas vlády „zločinných“ 

komunistov, pozrej som si vývoj populácia na Slovensku za posledných ~100 rokov (Obrázok 

02). 

  

 

 
 

Obrázok 02 
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Z obrázku vidieť, že populácia na Slovensku klesla počas 2. Svetovej vojny (~150000), počas 

komunistického zázraku stúpala, a po roku 1989 zvyšovanie populácie skoro zastalo. 

Posledné roky naša populácia stúpala možno menej ako počas „hladomoru“ na Ukrajine. 

Ja viem, že je ťažko presvedčiť dobre kovaného morálneho uchyláka, ktorý bol kŕmený 

účelovými klamstvami z USA a slobodnej Západnej Európy počas 70 rokov socializmu 

v ZSSR a 40 rokov socializmu na Slovensku. Títo morálni uchyláci splnili svoju úlohu, avšak 

po prevratoch 1989 ich čakajú ešte ďalšie a náročnejšie úlohy (farebné, bezfarebné, 

čiernobiele, jarné, jesenné a zimné revolúcie a oslobodzovacie vojny). 

  

Pre ďalší vývoj Slovenska, by bolo potrebné zistiť, ktoré média sú najaktívnejšie vo výrobe 

slovenských na všetko-použiteľných morálnych uchylákov. 

  

Karol Ondriaš 
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Nežná revolúcia a Pietna spomienka na obete 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/17/nezna-revolucia-a-pietna-spomienka-na-obete/ 
17. novembra 2014 09:48, Prečítané 4 572x, karolondrias, Nezaradené 

 

Práve pozerám na TA3 televízii priamy prenos, ktorý má dolu titulky „Nežná revolúcia, 

Pietna spomienka na obete“. 

Ako vždy, televíziu pozerám bez zvuku, aby ma to nerušilo. 

Vážim si, že naši poprední verejní aj súkromní činitelia si konečne spomenuli aj na obete 

Nežnej revolúcie. Práve vidím, ako kladú vence obetiam. Predsa je ešte nejaká spravodlivosť 

na svete. 

  

Škoda, že som to nepozeral od začiatku, možno by som sa dozvedel aj počty obetí. 

Napríklad: 

  

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku zomrelo na predávkovanie drogami, a čo o tom 

hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku spáchalo sociálnu samovraždu, a čo o tom 

hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku zomrelo na ulici alebo na smetisku ako 

dobytok, a čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku sa muselo živiť odpadkami z košov, a čo o tom 

hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku sa stalo smradľavými  bezdomovcami, túlajúci 

sa medzi nami, kde psychický tlak degenerovaného okolia bol tak silný, že im to poškodilo 

mozog. Čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku vyhodili s práce a museli začať kradnúť, a čo 

o tom hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku vyhodili s práce a stali sa menejcennými – t.j. 

nezamestnanými, a čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku muselo odísť od rodiny do zahraničia, aby 

nejako uživili rodinu? A čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku bolo okradnutých, podvedených nemajúci 

šancu na dôstojný život. A čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku si nemôže založiť rodinu, lebo im to finančné 

prostriedky nedovolia. A čo o tom hovoria ich deti, matky a otcovia? 

Koľko ľudí po Nežnej revolúcii na Slovensku…. 

  

Škoda, že som TA3 nepozeral od začiatku, možno by som sa dozvedel aj počty obetí.  No nič, 

ale aspoň viem, že určitá skupina elitných občanov patriaca medzi morálnych uchylákov sa 

roky nezmenila. 

  

Karol Ondriaš 
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Zločiny bojovníkov proti komunistickej totalite a morálna 

úchylnosť 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/zlociny-bojovnikov-proti-komunistickej-totalite-a-

moralna-uchylnost/ 
16. novembra 2014 14:48, Prečítané 5 466x, karolondrias, Nezaradené 

 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, 

spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených 

na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri 

roky. 

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto 

článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh 

s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo 

úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by 

z toho mohlo vyplývať. 

Úvodom musím povedať, že ma vždy fascinuje komunistická zázrak v rozvoji vzdelania, 

priemyslu, vedy, techniky, životnej úrovni počas socializmu od Slovenska až po Kamčatku. 

Z toho ma najviac fascinuje komunistický zázrak v oblasti humanity a dodržiavania ľudských 

práv, samozrejme v porovnaní, čo bolo predtým a potom. 

Ďalej ma fascinujú zločiny bojovníkov proti komunizmu, socializmu, bojovníkov proti 

„komunistickej totalite“, skrátene zločiny BoPKoTov. Aj to, že za tieto zločiny sú už 25 

rokov oslavovaní. Predpokladám, že sú to ľudia s genetickou poruchou mozgu vytvárajúceho 

morálneho uchyláka. Lebo inak neviem, ako by som si vysvetlil nasledujúce fakty. O tomto je 

tento blog. Odhadujem, že zločiny BoPKoTov by zabrali viac ako 1000 strán dokumentov 

a faktov. Ja, pre krátkosť času uvediem len pár, ktoré si spomeniem, alebo, ktoré rýchlo 

nájdem a nakopírujem. 

1.) Prvé veľké križiacke ťaženie BoPKoTov proti boľševikom-komunistom v Rusku 

zorganizoval v rokoch 1918-1922 minister vojny Anglicka, Winston Churchill. W. Churchill 

bol hlavný podnecovateľ, aby štáty vojensky intervenovali v Rusku a zabíjali boľševikov. 

Týmto sa zaradil medzi dlhý zoznam BoPKoTov, ktorí mali byť súdení z vojnových zločinov 

pred medzinárodným súdom v Norimbergu. Medzi ďalších BoPKoTov v tomto križiackom 

ťažení zabíjania komunistov ďalej patria: Woodrow Wilson -USA, Joseph Pilsudski –  

Poľsko, Eduard Beneš – Československo, Georges Clemenceau – Francúzsko, D. Lloyd 

George – Anglicko. V tomto prípade zohrala zločinnú úlohu aj kresťanská cirkev s jej 

nenávisťou proti komunizmu a ateizmu. Počet obetí BoPKoTov neviem, ale to odhadnem na 

1-3 000 000. 

2.) Hitler boj jeden zo známych BoPKoTov. Ihneď po nástupu k moci v roku 1933 zakázal 

komunistickú stranu. Zatknutých bolo 20000 komunistov a väčšina z nich zavraždená. Na 

ďalších viac ako 100000 komunistov boli uvalené rôzne represie. Všetko sa to dialo pred 

očami okolitých humánnych krajín. BopKoTi v Európe jasali. Súčet obetí BoPKoTov neviem, 

ale to konzervatívne odhadnem na 10-100 000. 

3.) Druhá svetová vojna, bola aj vojnou proti boľševizmu. V koalícii s Hitlerom sa jej 

zúčastnili zhruba BoPKoTi zo všetkých krajín. Dve divízie vojakov tam vyslali aj slovenskí 

BoPKoti. Nemci (BoPKoTi) vo vojne so Sovietskym zväzom strieľali zajatých ruských 

politických komisárov-komunistov na počkanie. Podobne to bolo aj v iných krajinách.  Koľko 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/zlociny-bojovnikov-proti-komunistickej-totalite-a-moralna-uchylnost/
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bolo obetí Hitlera-BoPKoTa a jeho BoPKoTov zo všetkých európskych krajín v rámci boja 

proti boľševizmu. Neviem, ale to konzervatívne odhadnem na 10-20 000 000. 

4.) Po roku 1945 sa do čela BoPKoTov postavili USA. Od vtedy a stále podporujú všetkých 

BoPKoTov na celom svete a aj na Slovensku. Len USA v rámci boja proti komunizmu 

bombardovali mnohé štáty a zabili tam niekoľko miliónov ľudí. Zoznam je možné stiahnuť s 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/09/01/zoznam-obeti-a-cielov-kde-zasahovali-alebo-

bombardovali-usa-po-ii-svetovej-vojne/ 

Napríklad v Indonézii, USA poskytli vojenskej chunte, ktorá zvrhla prezidenta Sukarna 

(1965) zoznam 5000 komunistov, ktorí boli následne zavraždení  spolu asi 100 000 ďalšími 

komunistami. 

Počet obetí BoPKoTov len zhruba odhadujem na 1-10 miliónov. 

 5.) Obete vyčíňania BoPKoTov v bývalom socialistickom bloku, ktorí odstráneniu 

socializmu a komunistov od moci zasvätili celý život, sú obrovské. 

Zločiny aj našich hrdinných BoPKoTov po roku 1989 sú čiastočne publikované v publikácii 

OSN alebo Svetovej banky: 

[1] United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human Development 

Report for Central and Eastern Europe and the CIS. 

[2] Správa Svetovej Banky: World Development Indicators 1999 

[3] Socialist Action Review (December 1999): 10 years after 

1989 http://www.socialistaction.org.uk/b10yrs.htm 

[4] Knižka: Socializmus verzus kapitalizmus: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47 

Citujem z knižky [1, 4]: Publikácia  [1] má 112 strán a popisuje zmeny vo všetkých oblastiach 

života obyvateľov bývalého socialistického bloku po zavedení kapitalizmu. Správa 

dokumentuje, že veľká väčšina zmien v praktickom živote obyvateľov po roku 1989 bola 

negatívna. Podáva dôkazy o všeobecnom až neuveriteľnom úpadku spoločnosti po roku 1989. 

Zaujímavosťou správy je, že z neznámych dôvodov sa v správe nepoužíva slovo socializmus, 

namiesto neho používa frázu „obdobie pred prechodom na trhovú ekonomiku“. Stručne 

opíšem zo správy len zmeny, ktoré viedli k strate ľudských životov. 

Správa uvádza, že od roku 1989 do roku 1999 „zmizlo“ z bývalého socialistického bloku 9,7 

milióna „mužov“. Správa na strane 42 hovorí: „Skoro 5,9 milióna mužov sa stratilo v Ruskej 

federácii, 2,6 milióna na Ukrajine. Spolu v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu je to 9,0 

milióna, a súčet pre všetky krajiny bývalého socialistického bloku je blízko 9,7 miliónov.“ 

Správa doslova hovorí: „Prechod na trhovú ekonomiku bol doslova smrteľný pre veľmi veľa 

ľudí“ (The transition to a market economy has literally been lethal for a great many people). 

Správa analyzuje, že najviac strát na životoch bolo v dôsledku zníženia predpokladanej dĺžky 

života v mladom a strednom veku. Doslova hovorí, že najpoľutovaniahodnejšie je, že trendy v 

znížení dĺžky života znamenali, že niekoľko miliónov ľudí neprežilo roky 1990 – 1999, a že 

títo ľudia by teraz žili, keby očakávaná dĺžka života ostala na úrovni osemdesiatych rokov. 

Ďalšou príčinou strát na životoch bola úmrtnosť (morbidita) v dôsledku nedostatkov 

v zdravotníctve, zvýšenie počtu chorôb ako tuberkulóza, sexuálne prenášané choroby alebo 

HIV/AIDS. Vysoký podiel strát na životoch bol v dôsledku mimoriadneho (správa uvádza 

anglické slovo „extraordinary“) zvýšenia chudoby, kde v niektorých oblastiach viac ako 50% 

domácností malo príjem pod hranicou chudoby. Tá prudko narástla v dôsledku zníženia 

reálnych príjmov a zvýšenia rozdielu príjmov medzi chudobnými a bohatými. Keď použijeme 

hranicu 4 USD na deň ako hranicu chudoby (v parite kúpnej sily USD v roku 1990), potom 

OSN (United Nations Development Programme) odhadla, že vo východnej Európe 

a v bývalých krajinách Sovietskeho zväzu spadali v roku 1988 iba 4% populácie (13,6 milióna 

ľudí) do kategórie chudobných. V roku 1994 to bolo už 32% populácie (119,2 milióna ľudí). 

Správa sucho konštatuje, že masová chudoba bola neznáma pred prechodom na trhovú 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/09/01/zoznam-obeti-a-cielov-kde-zasahovali-alebo-bombardovali-usa-po-ii-svetovej-vojne/
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ekonomiku (t.j. počas socializmu). Úpadok vzdelania a  nezamestnanosť sa takisto podpísali 

na straty na životoch. 

Prechod na kapitalizmus spôsobil obrovské škody na ľuďoch nielen zvýšením chorobnosti, 

úmrtia, znížením dĺžky života, ale aj stratou sociálnych istôt, čo dokazuje rast alkoholizmu, 

dramatický rast narkománie a väčší počet samovrážd. Toto sprevádzal demografický kolaps 

a zvýšenie prípadov samozničujúceho poškodenia, špeciálne u mužov. Ďalším dôkazom 

úpadku ľudského rozvoja po roku 1989 je trvalé znižovanie prirodzeného rastu populácie 

v mnohých krajinách bývalého socialistického bloku. V niektorých krajinách počet potratov 

prevýšil počet živonarodených. 

Human development report 2005, ktorá na strane 23 uvádza. Budem citovať. „Len v 

Rusku v rokoch 1992 a 2001 následkom reforiem zomrelo 7 milióna ľudí.“… . „V 

histórii ľudstva nie je známy precedens takéhoto počtu obetí bez vojny, hladomoru 

alebo epidémie“. 
Paradoxne, populácia Ruskej federácie po odstránení komunistov, od roku 1990 do roku 

2008, klesla o 5 miliónov. Podľa Giovanni Andrea Cornia a Vladimíra Popova, počet obetí 

kapitalistického systému, vďaka zníženiu dĺžky života po roku 1989, sa dá prepočítať ako 

700000 ľudí ročne. http://www.wider.unu.edu/pressrelease/press-release-2001-4.pdf. Pre 

porovnanie, od roku 1941 do roku 1946, počas 2. svetovej vojny, populácia Ruskej federácie 

klesla o 6,5 miliónov. 

  

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich 

celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo 

ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí. 

  

Nasledujúce fakty pre krajiny bývalého socialistického bloku sú z obdobia 1990 – 1998 [3]: 

– Pravdepodobnosť, že 15-ročný mladík na Ukrajine sa dožije 60-tich rokov je po 

transformácii na kapitalizmus len 65%, pričom v roku 1980 pravdepodobnosť bola 72%. 

– Zvýšenie chudoby medzi rokmi 1987 – 1988 a 1993 – 1995 bolo v Poľsku z 2,1% na 14%, 

v Rumunsku z 1,3% na 39%, v pobaltských štátoch z 0,1% na 29%, v Moldavsku z 0,2% na 

66%, v Rusku 2,2% na 44%, na Ukrajine z 1% na 63%, v štátoch Strednej Ázie z 6,5% na 

53%   [16] (obrázok 82 adaptovaný z [18]). 

– 60% deti v Poľsku trpelo rôznymi formami podvýživy po prechode na kapitalizmus. 

– Počet tehotných žien v Rusku, ktoré trpeli chudokrvnosťou, sa medzi rokmi 1989 a 1994 

strojnásobil. 

– 20-50% detí v Moldavsku trpelo v roku 1996 krivicou. 

– V roku 1991 bolo v Rusku spáchaných 39 000 samovrážd, z toho 8 000 žien. V roku 1992 

to už bolo 43 000 samovrážd. 

– Ekonomický rast po transformácii rýchlo spôsobil veľkú nerovnosť v majetku a v príjmoch, 

vytvoril úzku skupinu veľmi bohatých a veľkú skupinu chudobných. 

– Prechod na kapitalistický systém spôsobil reálne veľkú depresiu. 

– Pozícia žien v spoločnosti sa znížila. 

– Masívne zníženie podpory vzdelania. Napríklad v Bulharsku sa znížila podpora vzdelania 

na 50%. 

– Zníženie podpory predškolskej výchovy. 

– Sprava Unicef 1999 hovorí, že od roku 1989 sa zrušilo 14 miliónov miest, kde boli 

zamestnané ženy. Štátom podporovaný servis pre deti sa rozpadol. Očakávaná dĺžka života sa 

pre ženy znížila v 16 z 27 krajín bývalého socialistického bloku. Podiel žien v parlamentoch 

sa znížil s tretiny na 10%. 
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Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich 

celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo 

ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí. 

  

Fakty úpadku až degenerácie spoločnosti na Slovensku ihneď ako sa chopili moci BoPKoTi: 

1. Po roku 1989 počet trestných činov stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala. 

2. Po roku 1989 počet vrážd stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala. 

3. Po roku 1989 počet násilných trestných činov stúpol o viac ako 100% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

4. Po roku 1989 počet objasnených trestných činov klesol o viac ako 100% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

5. Po roku 1989 škody spôsobené kriminalitou stúpli o viac ako 1000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

6. Po roku 1989 počet stratených ľudí stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala. 

7. Po roku 1989 počet vrážd na objednávku stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

8. Po roku 1989 počet obchodov s ľuďmi stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

9. Po roku 1989 počet výpalníkov stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala. 

10. Po roku 1989 počet vykradnutých bánk, obchodov, domov stúpol o viac ako 1000% = 

spoločnosť zdegenerovala. 

11. Po roku 1989 počet bezdomovcov stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

12. Po roku 1989 počet ľudí priživovať sa v odpadkových košoch stúpol o viac ako 100000% 

= spoločnosť zdegenerovala. 

13. Po roku 1989 počet narkomanov stúpol o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala. 

14. Po roku 1989 počet žien alkoholičiek stúpol o viac ako 100% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

15. Po roku 1989 počet nezamestnaných stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

16. Po roku 1989 počet stredoškolákov, ktorí prídu ráno na vyučovanie pod vplyvom alkoholu 

stúpol o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala. 

17. Po roku 1989 počet detí, ktoré po narodení matka hodí do odpadkového koša stúpol o viac 

ako 100% = spoločnosť zdegenerovala. 

18. Po roku 1989 ….. atď. 

  

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich 

celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo 

ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí. 

  

Za posledných 20 rokov socializmu v Rusku 1970-1990 sa zvýšil počet obyvateľov o 18 

miliónov, za 20 rokov kapitalizmu v Rusku 1990-2010 sa znížil o 6 miliónov. Rozdiel 24 

miliónov ľudí je už podobný stratám Ruska v II. Svetovej vojne. 

Podľa správy “E.V. Tiurukanova: Human Trafficking in the Russian Federation,  Inventory 

and Analysis of the Current Situation and Responses (Institute for Urban Economics for the 

UN/IOM Working Group on Trafficking in Human Beings, Moscow, 2006)”: Počet ľudí, s 

ktorými sa obchoduje ročne vo svete je 600-800 tisíc, keď pripočítame obchodovanie s ľuďmi 

aj vo vnútri štátu, je to 2-4 milióna ľudí ročne. 80% obchodu tvoria ženy a deti, 70% z nich sú 

predané do sexpriemyslu. Obchodovanie s ľuďmi v krajinách bývalého socialistického bloku 

je na druhom mieste vo svete, ihneď po krajinách Juhovýchodnej Ázie. V krajinách 
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bývalého socialistického bloku sa ročne “predá” 175 tisíc žien. Z Ruskej federácie je to 

ročne 35-58  tisíc žien. Podľa “Russian Assembly of NGO”(22.3.2006) v Rusku sa predalo do 

sexpriemyslu 500 tisíc žien. Podľa BBC 1.1.2010: Len v Rusku sa ročne otrávi alkoholom 

35000 ľudí, čo je 100 denne. Celkovo ročne zomrie 500 000 ľudí následkom alkoholizmu, čo 

je 1400 denne. Podľa TV BBC 1.4.2010: Len v Rusku je 2,5 milióna heroínových 

narkomanov. Ročne zomrie na predávkovanie heroínom v Rusku 30-40000 ľudí. 

  

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich 

celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo 

ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí. 

  

Adaptované z blogu o Kardinálovi Korcovi. 

Čo vlastne na Slovensku BoPKoTi nenávideli a proti čomu bojovali: 
1.) Proti dodržiavaniu 10. Božích prikázaní, ktoré komunisti zaviedli a praktizovali lepšie, ako 

keď sa dostala po roku 1989 k moci cirkev. 

2.) Že komunisti odstránili tisícročnú zaostalosť Slovenska, a za 40 rokov socializmu 

vybudovali vyspelú krajinu s vysokou životnou úrovňou, s vysokým štandardom civilizácie a 

dodržiavania ľudských práv. 

3.) Že komunisti za socializmu postavili desiatky, stovky až tisíce, škôlok, základných škôl, 

vysokých škôl, nemocníc, bytov, vedeckých ústavov, kultúrnych domov, rekreačných 

stredisiek, pionierskych táborov, priemyselných podnikov a poľnohospodárskych družstiev. 

4.) Že každý získal bezplatné vzdelanie, bezplatnú zdravotnícku starostlivosť, lacné 

ubytovanie, prácu a dôstojnú mzdu a dôstojný dôchodok. 

5.) Že každý mal fyzickú a psychickú bezpečnosť. 

  

Čo vlastne BoPKoTi vybojovali: 
1.) Prestali sa dodržiavať 10. Božích prikázaní. 

2.) Zrušenie dodržiavania ľudských práv. Podľa štúdie OSN, po odstránení komunistov od 

moci, len v rokoch 1989 až 1999 v bývalom socialistickom tábore zahynulo 10 miliónov ľudí. 

3.) Všeobecný morálny úpadok. 

4.) Zavedenie zločinov proti ľudskosti – narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, 

vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, 

exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… 

6.) Zničenie poľnohospodárstva, priemyselných podnikov. Predaj bánk, poisťovní, hotelov, 

námestí… kolonizátorom a skoro všetko, čo malo nejakú hodnotu. Devalváciu kultúry, 

vzdelania, vedy, výskumu… 

7. Zabezpečenie kolonizácie Slovenska. 

  

Uvedomia si slovenskí BoPKoTi, tieto naše 25 ročné celebriti-naši hrdinovia, výsledky ich 

celoživotného boja proti „zločinnému komunizmu“, t.j. 10 miliónov mŕtvych? Asi nie, lebo 

ako pozerám v televízií, naopak, na tieto svoje výsledky sú veľmi hrdí. 

  

No povedzte, nevyplýva z toho, že sme hrdí degeneranti patriaci medzi menejcennú 

rasu? Alebo, že by tam patrili len BoPKoTi? 
  

RNDR. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

141116 
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Komunistický zázrak vo vede a technike vs BoPKoTi 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-bopkoti/ 
16. novembra 2014 09:55, Prečítané 5 585x, karolondrias, Nezaradené 

 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, 

spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených 

na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri 

roky. 

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto 

článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh 

s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo 

úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by 

z toho mohlo vyplývať. 

Článok je editovaný z knižky: Komunistický zázrak vs BoPKoTi 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

„Zločin“ komunistov pri rozvoji vedy a výskumu na Slovensku je veľmi významný, ako 

vidieť z Obrázku 01 a Obrázku 02. Na Obrázku 01 je ukázaný komunistický zázrak nárastu 

pracovníkov vedy a výskumu na Slovensku od roku 1948 (počet prac. bol 3 218) až do roku 

1988 (počet prac. 64 944, nárast na 2018%). Nárast pracovníkov bol v súlade 

s komunistickým zázrakom rozvoja poľnohospodárstva, priemyslu, stavebníctva, vedy 

a techniky. Po roku 1989 sa v bývalom socialistickom bloku dostali k moci bojovníci proti 

komunistickej totalite (BoPKoTi) a došlo k zničeniu Východoeurópskej civilizácie a jej 

následnej kolonizácii. Na Slovensku počet pracovníkov vedy a výskumu prudko klesol po 

roku 1989, a v roku 2012 dosiahol len 28 880 pracovníkov (44% roku 1988). 

  

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/16/komunisticky-zazrak-vo-vede-a-technike-vs-bopkoti/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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Obrázok 01 
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Obrázok 02 
  

Zničenie vedy a vedeckého rozvoja kolonizovanej krajiny patrí medzi základné články 

kolonizačných protokolov. Naši kolonizátori, BoPKoTi a slovenská šľachta majú pravdu. 

Načo je Slovákom vedecké vzdelanie, veda, rozvoj výskumu, veď v rámci kolonizácie 

Slovenska robia a budú aj tak robiť drotárov v zahraničných podnikoch na Slovensku alebo 

v zahraničí. Načo bude našim dievčatám – slúžkam, opatrovateľkám a doprovodkyňám 

všetkého druhu v ďalekom svete vedecké vzdelanie, veda a rozvoj výskumu? Silno 

predpokladám, že vedecké vzdelanie, veda, rozvoj výskumu by bránilo v masovej aktívnej 

účasti na výročných novembrových oslavách antikomunistického orgazmu. 

Výdavky na vedu a výskum počas komunistického zázraku boli okolo 3-4% HDP, 

a v percentách HDP boli porovnateľné s výdavkami vyspelých kapitalistických krajín 

(Obrázku 02). Po roku 1989, v rámci kolonizácia Slovenska a všeobecného úpadku, výdavky 
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začali klesať a v roku 2007 dosiahli len 0,46% HDP. Takéto výdavky na vedu a rozvoj dávajú 

napríklad Brazília alebo Čile. Posledné tri roky výdavky na vedu a výskum trošku vzrástli, 

bolo to hlavne vďaka dotácií z EU. Predpokladám, že v EÚ sa začali báť, že zničenie vedy 

a techniky prekročilo optimálnu hodnotu čo by mohlo negatívne znížiť kvalitu slovenského 

Motroka. Preto potrebovali do nás trošku zainvestovať. 

Treba povedať, že pred nástupom komunistov k moci roku 1948, veda a technika na 

Slovensku prakticky skoro neexistovala. Stačilo 40 rokov socializmu a zo zaostalej 

poľnohospodárskej krajiny komunisti urobili priemyselne, vedecky a technicky vyspelý 

fungujúci štát. Významné zničenie vedy a techniky na Slovensku po roku 1989 je produktom 

úpadku až degenerácie spoločnosti, ktorá nastala ihneď po odstránení komunistov od moci, 

keď na Slovensku po roku 1989 BoPKoTi začali nekompromisne vládnuť a všetko 

komunistické ničiť. Myslím si, že to bol výsledok vysokého mentálneho-degeneračného 

štandardu BoPKoTov. 

Významné zničenie slovenskej vedy a techniky na Slovensku BoPKoTmi je naša tragédia. 

Ale nie najstrašnejšia. Najstrašnejšie na tom je, že za 25 rokov nepretržitého okydávania 

socializmu (napríklad TV-seriál: „Zbohom súdruhovia“ – čo pokladám za jeden z mnohých 

pomníkov morálnej a mentálnej degenerácie kapitalistickej civilizácie), vládnuci BoPKoTi s 

médiami  vychovali novú generáciu BoPKoTov, ktorý komunistický zázrak rozvoja vedy 

a techniky (socializmus a komunistov) musia nenávidieť a okydávať, kde len môžu. 

Učebnicové príklady vidieť aj v diskusiách na blogoch. 

Osobne, vedecky obdivujem médiá, ktoré dokážu vychovať súčasného BoPKoTa, ktorý, 

pozerajúc na obrázok 01 alebo 02, dôjde k presvedčeniu, že komunisti boli neschopní, 

socializmus krachoval a všetko sa zlepšilo, keď nás od zločinného komunizmu oslobodili 

BoPKoTi. Je to krásny učebnicový príklad, keď vytunelovaný mozog prevláda nad faktami. 

Ako učebnicový príklad čerešničky na torte našej degenerácie pokladám novelu Trestného 

zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 z ktorého vyplýva, že komunistická a fašistická 

ideológia a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona ďalej vyplýva, že ak niekto 

povie pravdu o komunistickom zázraku vo vede a technike potrestá sa uväznením na šesť 

mesiacov až tri roky. Z novely zákona ďalej vyplýva, že namiesto toho, aby sme boli na tento 

komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin komunizmu. 

No povedzte, nie sme my hrdí degeneranti patriaci medzi menejcennú rasu? Alebo, že by to 

boli len BoPKoTi? 

Čo hovoria na vývoj slovenskej vedy a techniky médiá? Nič. Všetky verejnoprávne 

a súkromné médiá v rámci profesionálnej informačnej totality slobody slova a demokracie 

majú zakázané prezentovať čokoľvek, čo by socializmus a komunistov ukázalo v pozitívnom 

svetle a BoPKotov, ako bandu ničiteľov. Je to súčasť nášho úpadku a až degenerácie. Predsa 

ich cieľom v tejto oblasti je vychovávať slovenských BoPKoTov, a ako mám možnosť 

poznať, aj ich vychovali. Paradoxom je, že namiesto toho, aby sme sa komunistickým 

rozvojom vzdelania, vedy a techniky chválili, tak ho zatracujeme a BoPKoti to pravidelne 

okydávajú. Takto BoPKoTi robia všetko možné, aby nás ostatní v zahraničí pokladali za 

hlúpy, neschopný a „menejcenný“ národ alebo občanov. 

Kvízová atázka pre BoPKoTov: 
Dokázali BoPKoTi profesionálnejšie a razantnejšie zničiť úroveň našej vedy a techniky v 

porovnaní, keď nás v minulosti oslobodil: 

Attila? 

Kagan Bajan? 

Batuchán? 

Čierny mor? 

Sulejman II.? 

Bethlen? 
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Napoleon? 

Hitler? 

Stalin? 

  

Odpoveď je jasná, ja ju neprezradím. 

  

Kvízová atázka pre počítač: 
  

Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k viac ako 50% zničeniu vedy a techniky na Slovensku, dal 

som túto otázku počítaču, ktorý bol vybavený hypotetickým programom vyhodnocovania 

katastrof na našej planéte posledných 2000 rokov. Počítač chvíľu skúmal Obrázky 01-12 

a potom uviedol odpoveď: 

1.) V roku 1989 vypukla 3. Svetová vojna a Slovensko stratilo 2 milióna obyvateľov. 

Keď som zavrhol túto odpoveď, počítač odpovedal druhou alternatívou. 

2.) V roku 1989 vypukla na Slovensku pandémia moru a zomrelo tam 2 milióny obyvateľov. 

Keď som zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal treťou alternatívou. 

3.) V roku 1989 Slovensko z vonku napadla veľká banda barbarov-lúpežníkov, ktorí, v rámci 

konkurencie, zničili viac ako 50% vedy a techniky. 

Keď som čiastočne prijal túto odpoveď, počítač odpovedal ďalšou, alternatívou: 

4.) V roku 1989 sa na Slovensku dostala k moci banda barbarov-ničiteľov-BoBKoTov, ktorí, 

v rámci mentálneho vyžitia, systematicky zničili viac ako 50% vedy a techniky. 

Keď som predbežne prijal túto alternatívu, spýtal som sa ho, aby menovite dodal zoznam 

barbarov-ničiteľov. 

5.) Počítač mi odpovedal, aby som si prečítal noviny a pozrel televízne archívy z prvých 

rokov od prevratu 17.11.1989, všetci sú tam menovite, mnohí až doteraz. Tvrde jadro tvôria 

stále BoPKoTi. 

  

Nakoniec som chcel dať otázku počítaču: Vyplýva z toho, že sme hrdí degeneranti patriaci 

medzi menejcennú rasu? 

Otázku som nepoložil, lebo som sa bál odpovede. 

  

RNDR. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

141116 
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Komunistický zázrak v poľnohospodárstve vs BoPKoTi 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/14/komunisticky-zazrak-v-polnohospodarstve-vs-bopkoti/ 
14. novembra 2014 20:43, Prečítané 11 764x, karolondrias, Nezaradené 

 

Novelizovaný Trestný zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, 

spochybňovanie, schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených 

na komunistickej či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri 

roky. 

  

Preto ja Karol Ondriaš týmto prehlasujem, že všetko, čo je napísané a zobrazené v tomto 

článku je klamstvo. Článok nie je faktografický, ale je to vymyslený historický príbeh 

s mentálnou zápletkou demokratického antikomunizmu. Záverom, pre istotu, aby to bolo 

úplne jasné, ešte raz odvolávam úplne všetko, čo je ďalej napísané, a ešte aj všetko, čo by 

z toho mohlo vyplývať. 

  
Článok je editovaný z knižky: Komunistický zázrak vs BoPKoTi 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

  

„Zločin“ komunistov na Slovensku v poľnohospodárstve je ukázaný na Obrázku 01. 

Tento zločin komunistov je obzvlášť významný, lebo sa jedná o potravinovú bezpečnosť 

Slovenska. Zločin vidieť z vývoja hrubej domácej produkcie  (HDP) v poľnohospodárstve 

v stálych cenách za socializmu a vývoj po roku 1989, počas vlády Bojovníkov Proti 

Komunistickej Totalite (BoBKoTov). Z obrázku vidieť nárast produkcie za socializmu 

a úpadok za kapitalizmu. Zničenie nášho poľnohospodárstva bol praktický výsledok vedecky 

pripravených krokov kolonizátorov, zväčša z Európskej únie, pri kolonizácii Slovenska. 

V roku 2012 produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách bola už len 50% roku 1989. To 

je za predpokladu, keby produkcia v poľnohospodárstve po roku 1989 nestúpala. Produkcia 

v poľnohospodárstve po roku 1989, namiesto toho, aby išla 23 rokov dopredu, tak  sa vrátila 

55 rokov späť. Z vedeckého skúmania Obrázku 01 jasne vidieť komunistický zázrak počas 

socializmu 1948-1989 a úpadok až degeneráciu, keď sa chytili vlády BoPKoTi. 

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak 

v poľnohospodárstve by pokračoval až do roku 2012, ako je extrapolované na Obrázku 02. 

V roku 2012 reálna produkcia v poľnohospodárstve v stálych cenách by bola už len 39% 

extrapolovaného roku 2012. Z tohto sa dá zhruba vypočítať strata v poľnohospodárstve od 

roku 1989 do 2012. Vychádza to na 47,5 mld. Eur v stálych cenách roku 2000. BoPKoTi by 

mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze 

investovať. 

  
„Zločin“ komunistov v počte dobytka na Slovensku je ukázaný na Obrázku 03.Na obrázku 

je ukázaný počet hovädzieho dobytka na Slovensku za kapitalizmu pred rokom 1948, počas 

socializmu a súčasného kapitalizmu. Počet dobytka stúpal počas socializmu a radikálne klesol 

a klesá počas súčasného kapitalistického zázraku. V roku 2012 počet hovädzieho dobytka bol 

už len 29% počtu v roku 1989. Predpokladám, že toto percento by bolo ešte nižšie, keby sme 

extrapolovali pokračovanie komunistického zázraku až do roku 2012. Predpokladám, že 

zdecimovanie počtu dobytka na Slovensku pripravili kapitalistickí odborníci riadiaci sa 

jediným základným zákonom kapitalizmu – zabezpečenie maximálneho zisku. Oni už dávno 

pred prevratom 1989, vybrali správnych BoPKoTov, ktorí zabezpečenie im maximálneho 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/11/14/komunisticky-zazrak-v-polnohospodarstve-vs-bopkoti/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47
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ziska razantne vykonali s profesionalitou im vlastnov. Dokázali zdecimovať počty dobytka 

účinnejšie, ako počas druhej svetovej vojny Nemci, Červená armáda, slovenskí a ruskí 

partizáni dohromady. Možno teraz máme menej hovädzieho dobytka na obyvateľa, ako za 

čias Márie Terézie. Vrátili sme sa späť o 100 rokov, alebo priamo do feudalizmu. Takto bol 

oslobodený od komunistickéj totality slovenský hovädzí dobytok, len škoda, že 20 miliónov 

hovädzieho dobytka si slobody a demokracie neužilo. 

  
„Zločin“ komunistov v počte ošípaných na Slovensku je ukázaný na Obrázku 04. Počet 

ošípaných stúpal počas komunistického zázraku-socializmu a radikálne klesol a klesá počas 

súčasného kapitalistického barbarizmu. V roku 2012 počet ošípaných bol už len 23% počtu v 

roku 1989. BoPKoTi môžu byť právom hrdí, že zdecimovali stavy dobytka až na úroveň 

kapitalizmu, ktorý sme to mali pred rokom 1948. Aké sú straty v počte ošípaných v eurách, za 

predpokladu, že ich počet by  nestúpal po roku 1989? Z obrázku sa dá vypočítať, že 27,4 

miliónov ošípaných si demokracie a ich oslobodenie od komunistickej totality neužilo. 

Podobne ako v prípade ošípaných to platí aj v prípade oviec, ako je ukázané na Obrázku 05. 

Z obrázku sa dá vypočítať, že v roku 2012 sme mali len 66% počtu oviec v porovnaní 

s rokom 1989 a že 5,3 milióna oviec si demokracie a ich oslobodenie od komunistickej 

totality neužilo. Treba ale pochváliť BoPKoTov, že posledné roky sa im darí zvyšovať stavy 

oviec a treba len dúfať, že to pôjde aj tak ďalej a za niekoľko rokov alebo desaťročí dobehnú 

a aj predbehnú zločinných komunistov. 

  

„Zločin“ komunistov v produkcii a spotrebe mäsa na Slovensku, je súčasťou potravinovej 

bezpečnosti Slovenska. Preto ho naše médiá nesmú prezradiť. Aj im to aj trochu uznávam, 

pretože myslieť na potravinovú bezpečnosť Slovenska počas novembrových osláv 

antikomunistického orgazmu, by mohlo pokaziť akékoľvek jeho vyvrcholenie. Z Obrázku 

06 vidieť „nehorázny zločin komunizmu“, keď produkcia mäsa na Slovensky stúpala až do 

roku 1990 a po prevrate začala závratným demokratickým tempom klesať. Produkcia mäsa na 

Slovensku v roku 2012 dosiahla len 17% socializmu a stále klesá. Predpokladám, že takýmto 

závratným tempom klesala produkcia mäsa na Slovensku naposledy počas hynutia 

dinosaurov. 

V produkcii mäsa počas kapitalistického zázraku sme sa vrátili viac ako 50 rokov dozadu. Je 

možné, že na jedného obyvateľa, dnešná produkcia mäsa už môže byť na úrovni prvých 

Slovanov, ktorí na našom území začali poľnohospodáriť pred viac ako tisíckou rokov. 

Keď extrapolujeme vývoj produkcie mäsa až do roku 2007, dajú sa odhadnúť straty 

v produkcii za obdobie 1990-2007 (Obrázok 07). Strata je 5,9 miliardy kg živej váhy do roku 

2007. Koľko je to do roku 2012? Nech to vypočítajú BoPKoTi. 

  

Klasickým príkladom „zločinu komunistov“, opakovaným asi miliónkrát od prevratu 

1989 bol nedostatok mäsa za socializmu. Týmto príkladom vychovávajú klasickí BoPKoTi 

novú generáciu slovenských ale aj svetových BoPKoTov. Týmto zločinom sa často začínalo 

štandardne tunelovať na Slobodnej Európe alebo Hlasu Ameriky. Doteraz o tom vedia krásne 

básniť nielen štandardne vytunelovaní, ale už aj slabo pritunelovaní počas veľkých a malých 

antikomunistických orgazmov. Tento zločin je ukázaný na Obrázku 8. Spotreba mäsa stúpala 

počas komunistického zázraku a klesá počas kapitalistického barbarizmu, v roku 2012 

dosiahla len 61% socializmu. Samozrejme, tuná je potrebné pochváliť BoPKoTov, že sa 

starajú o naše zdravie a konečne časť obyvatelov nabehla na zdravú bezmäsitú stravu. I keď 

treba dodať, že BoPKoTi to dosiahli modernými metódami, ktoré sa ešte v Západnej Európe 

nepoužívajú. 

Bol nedostatok mäsa za socializmu? Samozrejme, že bol v 50-tich alebo v 60-tich rokoch 

socializmu. Čo sa ale nová generácia BoPKoTov nesmie pýtať, sú otázky. Aká bola a ako sa 
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zvyšovala výroba a spotreba mäsa na obyvateľa za kapitalizmu, napríklad v rokoch 1900-

1948? Bola táto spotreba za kapitalizmu väčšia ako za socializmu? Inými slovami, mohol si 

bežní obyvateľ Slovenska za kapitalizmu dovoliť kúpiť viac a častejšie mäso, ako za 

socializmu? 

K spotrebe mäsa počas socializmu ma viažu dve príhody z USA, z roku 1988, keď som tam 

bol na študijnom pobyte. Za čas som tam žil v spoločnosti, nazvem to Nort-Haven-komúny, 

kde bol poradovník, kto bude kedy variť večeru pre ostatných. Pamätám si, že ja som vždy 

varil večeru s mäsom. Až sa ma všetci začali vypytovať, že či ja doma v Československu 

jedávam každý deň mäso. Viem, že som im odpovedal, že v našej rodine sme jedáva každý 

deň mäso, možno okrem piatku, keď bol pôst. Neviem, či mi uverili. 

Druhá príhoda je spojená z dokumentárnym filmom v TV v USA. Bolo to približne v roku 

1988 alebo na jar 1989. Bol to dokumentárny film o nedostatku potravín v socialistickom 

Československu. Pamätám si ako kamera počas komentára stále zaberala frontu asi 15-30, 

väčšinou mladých ľudí, ktorý stáli v rade pri stene. Dlhý televízny šot bol ukončený pomalým 

otáčaním kamery od ľudí stojacích vo fronte na ulicu. Až vtedy som zistil, že ľudia stáli vo 

fronte na Václavkom námestí v Prahe, a ako som si prečítal zo záberu kamery na „obchod“, 

čakali na žemľu alebo párky, pretože nápis nad okienkom do ulice bol „rýchle občerstvení“. 

  

Ďalší významný „zločin“ komunistov vidieť na Obrázku 09 o produkcii mlieka na 

Slovensku. Produkcia mlieka stúpala počas komunistického zázraku a rapídne poklesla počas 

kapitalistického barbarizmu. V roku 2012 bola už len 47% v porovnaní zo socializmom. To je 

za predpokladu, keby produkcia mlieka po roku 1989 nestúpala. Produkcia mlieka po roku 

1989, namiesto toho, aby išla 23 rokov dopredu, tak  sa vrátila viac ako polstoročie dozadu. 

Pravdepodobne aj v tomto prípade naši BoPKoTi pracovali a stále pracujú profesionálne. 

Straty za roky 1990-2012 sú 19,8 miliárd litrov, čo vychádza 2,6 litra mlieka na obyvateľa 

planéty. 

Podobný trend ako produkcia mlieka má aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na 

obyvateľa, ako vidieť na Obrázku 10. Za socializmu spotreba rapídne stúpala a za 

kapitalizmu ešte rapídnejšie klesala. Aj v tomto parametri sme sa možno vrátili do dôb Márie 

Terézie alebo možno aj do doby príchodu Cyrila a Metóda na územie Slovenska. 

  

„Zločin“ komunistov v produkcii vajec na Slovensku je ukázaný na Obrázku 11. 

Z obrázku vidieť, že produkcia počas socializmu stále stúpala, a keby nedošlo v roku 1989 

k prevratu a demokratickému ničeniu produkcie vajec, tak dnes by sme vajcami mohli kŕmiť 

aj Číňanov. V roku 2012 produkcia vajec bola len 63% produkcie z roku 1989. Keby 

produkcia vajec po roku 1989 ostala na rovnakej úrovni tak strata je 14 miliardy vajec. 

  

Ďalší vzorový príklad „zločinu“ komunistov je ukázaný na Obrázku 12, kde je 

zobrazený rozvoj vinohradníctva na Slovensku počas komunistického zázraku a jeho 

úpadok keď to začali riadiť BoPKoTi. BoPKoTi dokázali zničiť plochu vinohradov až na 

úrove§, ktorú sme mali 1948. Z toho je jasné, že BoPKoti k návratu ku kapitalizmu to mysleli 

ozad dôsledne. 

Štatistické ročenky SR podávajú ešte mnoho ďalších dôkazov o „zločinoch“ komunistov. Ja 

som pre zaujímavosť vybral len pár parametrov. Záujemcovia o ďalšie parametre si môžu 

prezrieť Štatistické ročenky SR.  

 

Pozri Obrázky na konci e-Knižky 
nikdy by som si nepomyslel, že médiá dokážu tak vytunelovať, premyť a degenerovať mozgy 

väčšiny občanov. Média v tomto smere fungujú úplne profesionálne. BoPKoti majú tak 
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vytunelovaní mozog, že Obrázky 01-12 ich vôbec neoslovia, nič z nich nepochopia. Dôkazom 

toho sú aj ich diskusné príspevky. 

Osobne, vedecky obdivujem médiá, ktoré dokážu vychovať súčasného BoPKoTa, ktorý, 

pozerajúc na obrázok 01 alebo 02, dôjde k presvedčeniu, že komunisti boli neschopný, 

socializmus krachoval a všetko sa zlepšili keď nás od zločinného komunizmu oslobodili 

BoPKoTi. Je to krásny učebnicový príklad, keď vytunelovaný mozog prevláda nad faktami. 

Čo hovoria na vývoj slovenského poľnohospodárstva médiá? Nič. Všetky verejnoprávne 

a súkromné médiá v rámci profesionálnej informačnej totality slobody slova a demokracie 

majú zakázané prezentovať čokoľvek, čo by socializmus a komunistov ukázalo v pozitívnom 

svetle a BoPKotov ako bandu ničiteľov. Je to súčasť našej mediálnej degenerácie. Predsa ich 

cieľom v tejto oblasti je vychovávať slovenských BoPKoTov, a ako mám možnosť poznať, aj 

ich vychovali. Paradoxom je, že namiesto toho, aby sme sa komunistickým 

poľnohospodárstvom chválili, tak ho zatracujeme a BoPKoti to pravidelne okydávajú. Takto 

BoPKoTi robia všetko možné, aby nás ostatní v zahraničí pokladali za hlúpy, neschopný a 

„menejcenný“ národ alebo občanov. 

  

Čo hovoria na vývoj poľnohospodárstva BoPKoTi? 
– Väčšina nič, lebo o nej vďaka slobode slova a degeneračnom štandarde médií nevedia. So 

svojímí vytunelovanými mozgami dokola opakujú, ako bolo za komunistov zle, ako sme boli 

zaostali a ako konečne po odstránení mkomunistov od moci, atď….. 

– Tá skupina BoPKoTov, ktorá a poľnohospodárstve niečo vie, je presvedčená, že za úpadok 

poľnohospodárstva sú zodpovední komunisti, lebo sú tam stále aj po roku 1989. Je to fráza, 

ktorá sa používa aj v iných prípadoch pri tunelovaní a premývaní mozgov BoPKoTov. 

– Najmúdrejší BoPKoTi argumentujú, že poľnohospodárstvo je primitívne odvetvie 

ekonomiky s malou pridanou hodnotou a nie je veľmi dôležité. Vraj je potrebné rozvýjať 

priemysel, nanotechnológie, atď…, a poľnohospodárke výrobky je výhodnejšie lacno dovážať 

zo zahraničia. 

  

Pretože ma zaujímalo, či to je pravda, pozrel som si obrázky, aký názor majú na to 

v technicky najvyspelejšej krajine – USA a v komunistickej Číne, kde sa nedostali k moci 

BoPKoTi. Z Obrázku 13a Obrázku 14 vidieť, že produkcia všetkých druhov mäsa od roku 

1980 až do 2007 stúpala a konzumácia sa menila málo. Je možné, že v USA odborníci na 

poľnohospodárstvo sú hlúpi, a zaoberajú sa produkciou v poľnohospodárstve, s primitívnym 

odvetvím ekonomiky s malou pridanou hodnotou. Ako to je v komunistickej Číne? 

Z Obrázku 15a Obrázku 16 vidieť, že produkcia, a konzumácia všetkých druhov mäsa od 

roku 1981 až do 1996 stúpala. Predpokladám, že to bude tým, že sa tam k moci nedostali 

BoPKoTi. 
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Obrázok 13 
Produkcia rôznych druhov mäsa v USA od 1980 do 2007. 

  

  

 
Obrázok 14 
Konzumácia rôznych druhov mäsa v USA od 1980 do 2007. 
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Obrázok 15 
Produkcia rôznych druhov mäsa v komunistickej Číne 1984-1996. 

  

  

 
Obrázok 16 
Konzumácia rôznych druhov mäsa v komunistickej Číne 1981-1996. 

  

Kvízová atázka pre BoPKoTov: 
  

Dokázali BoPKoTi profesionálnejšie a razantnejšie zničiť naše poľnohospodárstvo v 

porovnaní, keď nás v minulosti oslobodil: 

Attila? 

Kagan Bajan? 

Batuchán? 



 
 

521 
 

Čierny mor? 

Sulejman II.? 

Bethlen? 

Napoleon? 

Hitler? 

Stalin? 

  

Odpoveď je jasná, ja ju neprezradím. 

  

  

Kvízová atázka pre počítač: 
  

Pretože ma zaujímalo, prečo došlo k 50% zničeniu socialistického poľnohospodárstva, dal 

som túto otázku počítaču, ktorý bol vybavený hypotetickým programom vyhodnocovania 

katastrof na našej planéte posledných 2000 rokov. Počítač chvílu skúmal Obrazky 01-12 

a potom uviedol odpoveď: 

1.) V roku 1989 vypukla 3. Svetová vojna a Slovensko stratilo 2 milióna obyvateľov. 

Keď som zavrhol túto odpoveď, počítač odpovedal druhou alternatívou. 

2.) V roku 1989 vypukla na Slovensku pandémia moru a zomrelo tam 2 milióny obyvateľov. 

Keď som zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal treťou alternatívou. 

3.) V roku 1989 Slovensko z vonku napadla veľká banda barbarov-lúpežníkov, ktorí, v rámci 

konkurencie, zničili 50% poľnohospodárstva. 

Keď som čiastočne zavrhol aj túto odpoveď, počítač odpovedal ďalšou, alternatívou: 

4.) V roku 1989 sa na Slovensku dostala k moci banda barbarov-ničiteľov-BoBKoTov, ktorí, 

v rámci mentálneho vyžitia, systematicky zničili 50% poľnohospodárstva. 

Keď som predbežne prijal túto alternatívu, spýtal som sa ho, aby menovite dodal zoznam 

barbarov-ničiteľov. 

5.) Počítač mi odpovedal, aby som si prečítal noviny a pozrel televízne archívy z prvých 

rokov od prevratu 17.11.1989, všetci sú tam menovite, mnohí až doteraz. Tvrde jadro tvôria 

stále BoPKoTi. 

  

BoPKoTovské poľnohospodárstvo – záver 

  
Po odstránení komunistov od moci, po prevrate v roku 1989, BoPKoTi postavili na Slonensku 

veľa pomníkov našej degenerácie. Jedným z nich je aj zničenie poľnohospodárstva, čo nemá 

v našich dejinách obdobu. Ale to ich ešte neuspokojilo, chceli sa vyžiť v ďalších a ďalších 

antikomunistických orgazmoch. Preto k zničeniu poľnohospodárstva, ako čerešničku na torte, 

pridali novelu Trestného zákon SR (§422d) s účinnosťou od 1.9.2011 z ktorého vyplýva, že 

komunistická a fašistická ideológia a prax sú rovnaké a rovnako zločinné. Z novely zákona 

ďalej vyplýva, že ak niekto povie pravdu o komunistickom zázraku v poľnohospodárstve 

potrestá sa uväznením na šesť mesiacov až tri roky. Z novely zákona ďalej vyplýva, že 

namiesto toho, aby sme boli na komunistický zázrak hrdý, musíme to považovať za zločin 

komunizmu. 

Paradoxne, ľudia ktorí aktívne bojovali za odstránenie socializmu a komunistov od moci 

a prakticky tým ničili socialistické poľnohospodárstvo po roku 1989 boli vyznamenávaní 

a rôzne odmeňovaní. BoPKoTi k tomu prijali aj Zákon o protikomunistickom odboji č. 

219/2006 Z. z., ktorý ustanovuje podmienky priznania postavenia účastníka 

protikomunistického odboja a pôsobnosť  Ústavu pamäti národa na úseku starostlivosti o 

účastníkov protikomunistického odboja. Zákon hovorí, že pod protikomunistickým odbojom 
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sa rozumie aktívny odpor občanov proti komunistickému režimu prejavený či prejavovaný 

organizovane alebo individuálne v období od 6. októbra 1944 do 17. novembra 1989. 

Paragraf §422d Trestného zákona SR a Zákon o protikomunistickom odboji č. 219/2006 Z. z., 

sú len malou ukážkou, ako funguje súčasný profesionálny totalitný systém, ako základ 

Motroctva. Je potrebné si uvedomiť, že zákaz prezentovania komunistického zázraku 

automaticky znamená, zákaz prezentovania ako BoPKoTi razantne zničili naše 

poľnohospodárstvo. 

  

No povedzte, nie sme my degenerovaní, patriaci medzi menejcennú rasu? Alebo, že by to boli 

len BoPKoTi? 

Môžeme s týmto degeneračným stupňom dosiahnuť niečo viac, ako len byť hrdí slovenskí 

dlhodobí Motroci? V žiadnom prípade nie. 

  

RNDR. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

141114 
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Dokáže koalícia „demokratov“ zariadiť, že sa Slovania budú 

vzájomne zabíjať? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/09/03/dokaze-koalicia-demokratov-zariadit-ze-sa-slovania-budu-

vzajomne-zabijat/ 
3. septembra 2014 18:28, Prečítané 4 879x, karolondrias, Nezaradené 

 

Práve som na CNN dopozeral prejav ich súčasného hovorcu B. Obamu v Estónsku (3.9.2014, 

okolo 15.00 h). Vo svojom prejave sa vyjadril veľmi jasne: Urobíme všetko, čo bude v našej 

moci, aby sa Slovania vzájomne zabíjali. Sľúbil poslucháčom, že po vstupe do NATO budú 

môcť aj oni pod ochranou NATO zabíjať Slovanov. 

Aspoň sa mi to zdalo, že to takto medzi riadkami myslel. 

Samozrejme, že to nepovedal takto priamo, ale to zabalil, ako vždy, do sľubov demokracie, 

humanity, vojenskej pomoci, materiálnej a morálnej podpory súčasného režimu v Kyjeve 

alebo každého, kto je ochotný bojovať proti Putinovi a ruskému imperializmu (t.j. zabíjať 

Slovanov). Obvinil Rusko z vojenskej agresie na Ukrajine, z vojenskej podpory rebelov a zo 

všetkého možného, čo USA už praktizujú verejne v priamom prenose už desiatky rokov. 

  

Koalícia „demokratov“ po vyhraní studenej vojny v roku 1990, rozbila Východoeurópsky 

socialistický blok, zničila východoeurópsku civilizáciu a krajiny kolonizovala. 

Po čase sa Rusko postavilo proti a začalo viesť vlastnú konkurenčnú politiku. Aktivovalo sa v 

založení krajín BRICS, ich Rozvojovej banky, spolupracuje aktívne s Čínou, začína s Kubou, 

snaží sa o oslabenie doláru a posilňuje ekonomicky a vojensky… 

  

Jednou zo stratégii maximálneho zisku koalície zločincov je aj vytvorenie podmienok,aby sa 

neposlušné národy navzájom zabíjali, ako to zariadili napríklad v Indočíne, na Blízkom 

východe, v Afrike, na Balkáne, a v súčasnosti v Iraku, v Líbyi, v Afganistane a v Sýrii. 

  

Po dlhoročnom úsilí zariadili aj vzájomné zabíjanie Slovanov na Ukrajine. Chvála bohu, že je 

to zatiaľ len v malom rozsahu, lebo Rusko sa nedalo vlákať do konfliktu, ktorý podľa plánu 

mal vyústiť do vojny vo východnej slovanskej Európe. 

Ale koalícia zločincov sa stále nevzdáva a stále prináša ďalšie „pravdy“, aby vyrobila 

dostatočný počet morálnych uchylákov, ktorí majú nenávidieť Putina a „imperiálnu, 

zločinnú“ politiku Ruska na Ukrajine a v okolí, a tým zabezpečiť vzájomné zabíjanie 

Slovanov. 

  

Pozrel som si, aké stanovisko v tejto otázke zaujali naše masmédia. 

Myslím si, a treba to vedecky preskúmať, že overiteľné fakty dokazujú , že všetky médiá 

zaujali jednoznačný postoj v súlade s agendou koalície zločincov. Už mesiace vyrábajú 

morálnych uchylákov, ktorí majú veriť vykonštruovaným „pravdám“,  súhlasiť a podporiť 

akékoľvek vzájomné zabíjanie Slovanov na Východe, s ktorým prichádza teraz, alebo príde 

v budúcnosti koalícia zločincov. 

  

Pri vyrábaní morálnych uchylákov používajú veľa trikov: 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/09/03/dokaze-koalicia-demokratov-zariadit-ze-sa-slovania-budu-vzajomne-zabijat/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/09/03/dokaze-koalicia-demokratov-zariadit-ze-sa-slovania-budu-vzajomne-zabijat/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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napríklad, že do nadpisu článku sa dá správa, ktorá je zavádzajúca, a ktorá nie je v súlade 

s ďalším textom. Pretože väčšina číta len nadpisy, takýto postup vyrábania uchylákov je 

účinný. Takže nadpisy článkov: 

– Putin: Ak by som chcel, zaberiem Kyjev do dvoch týždňov. 

– Hanbím sa, že Putin je môj prezident, hovorí zadržaný aktivista. 

– Povstalci dobili Novoazovsk, podľa Kyjeva ide o ruský vpád. 

– Rusko vedie na Ukrajine vojenskú ofenzívu, tvrdí USA. 

– Ruskí vojaci prenikli na juhovýchod Ukrajiny, tvrdí Kyjev. 

V podobnom duchu vyrábajú morálnych uchylákov ďalšie „naše“ denníky a všetky „naše“ 

televízie. 

  

Kedy v rámci odkazu SNP vyženieme majiteľov médií zo Slovensku, ktorí nám už 

zabezpečili vysoký kolonizačný a degeneračný štandard, a teraz vytvárajú podmienky, aby 

sme sa my Slovania vzájomne zabíjali? 

  

Karol Ondrias 

140903 
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Koalícia zločincov verzus Putin 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/08/10/koalicia-zlocincov-verzus-putin/ 
10. augusta 2014 11:43, Prečítané 8 196x, karolondrias, Nezaradené 

 

Tento blog píšem aj napriek tomu, že si myslím, že každý, kto má aspoň trošku zdravého 

rozumu to už dávno vie. 

Posledných 50 rokov v dôsledku globalizácie sa globalizoval aj kapitalizmus a vznikla veľká 

globálna koalícia zločincov pod vedením najmocnejšej demokratickej krajiny. Táto globálna 

koalícia si mnohými zločineckými akciami posledných 50 rokov vynútila medzinárodný 

rešpekt a zaviedla nové zločinecké právo, ktorému sa musí každý podriadiť, pokiaľ nechce 

znášať následky. Toto nové zločinecké právo plne nahradilo medzinárodné právo. 

Táto koalícia zločincov, v rámci možností, predstavuje taktiež globálnu profesionálnu 

teroristickú organizáciu, ktorá terorizuje celý svet, a ktorá paradoxne, bojuje proti 

primitívnemu a relatívne bezvýznamnému terorizmu, ktorý často podporuje a ktorý vzniká 

hlavne zo zúfalstva a beznádeje. Je potrebné povedať, že nie všetky krajiny vstúpili do 

zločineckej koalície dobrovoľne, ale treba pripomenúť, že demokraticky, lebo o tom rozhodli 

ich demokraticky zvolení predstavitelia. 

  

Posledných 50 rokov len USA s podporou členov koalície bombardovala a zdevastovala 

všetko, čo sa jej postavilo na odpor, t.j. nechceli dobrovoľne platiť výpalné, odovzdať 

suroviny, lacnú pracovnú silu alebo majetok. Zoznam niektorých zločinov je na stránke: 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obeti-zlocinov-USA-po-1945-

130901.pdf 

  

Spomeniem stručne, skôr obrazne, aspoň niektoré príklady nového zločineckého práva, ktoré 

nahradilo medzinárodné právo.: 

V roku 1994 vláda USA oficiálne pozvala predstaviteľov oficiálnej vlády Afganistanu – 

Taliban  na oficiálnu návštevu do Washingtonu, kde od nich žiadala, aby jej predali koridor 

územia zo severu na juh, kde si americké firmy postavia ropovod, ktorým bude bezpečne tiecť 

ropa z ich demokraticky dobitých naftových polí z okolia Kaspického mora. Predstavitelia 

Talibanu povedali nie, a boli za to potrestaní už viac ako desaťročným masakrom 

a devastáciou Afganistanu. 

Irak, je krajina, ktorá má pravdepodobne druhé najväčšie zásoby ropy na svete.V roku 1973 

Irak znárodnil majetok západných naftových firiem a vyplatil im majetok. Tým sa mohol 

samostatne rozvíjať. Niekedy v rokoch ~2003-2005 mali skončiť sankcie OSN v Iraku, 

a vedelo sa, že kontrakty na ťažbu ropy v Iraku mali Rusi (kontrakt až za 40 mld. dolárov), 

Francúzi a Číňania. Žiadni Američania. Globálna zločinecká koalícia, aby sa zmocnila 

naftových polí Iraku, začala vojnu v Iraku a masaker v Iraku trvá doteraz. Štandardne tomu 

predchádzali obvinenia, že predstavitelia Iraku majú zbrane hromadného ničenia, chemické 

zbrane a ďalšie všeobecné frázy na výchovu dostatočne veľkej populácia morálnych 

uchylákov, ktorí majú takéto zločiny morálne podporiť.  

Práve dnes 8.8.2014, USA opäť začali bombardovať Irak, tentoraz Sunitov a nie Šítov. 

Bombardujú, vraj aby ochránili amerických občanov v Iraku. Samozrejme, že jeden 

z hlavných dôvodov bombardovania ISIS-Sunitov je, že ak by ISIS ovládli Irak, tak USA 

a ich koalícia by prišli opäť o druhé zásoby ropy na svete. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/08/10/koalicia-zlocincov-verzus-putin/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obeti-zlocinov-USA-po-1945-130901.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obeti-zlocinov-USA-po-1945-130901.pdf
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Vodca Líbye Muammar al-Kaddáfí chcel použiť zdroje z predaja ropy  na zjednotenie Afriky, 

chcel zaviesť v Afrike jednotnú menu zlatý dinár a zabrániť, aby Afrika nevyvážala len 

suroviny, ale budovala si vlastný priemysel, atď… Pre zločineckú koalíciu sú tieto myšlienky 

rovnako nebezpečné, ako myšlienky marxizmu, a preto Kaddáfi bol odstránený a z Líbyi 

ostali len trosky. 

  

Zhruba posledných 30 rokov sa vo väčšej miere presadzuje aj modernejší postup tvorby 

maximálneho zisku, akumulácia kapitálu a moci. Koalícia zločincov vyberie krajinu bohatú 

na suroviny, geopolitickú polohu alebo lacnú pracovnú silu, a keď to nejde dobrovoľne, zničí 

ju bombardovaním, alebo embargom, alebo tam rozpúta večnú občiansku, národnostnú alebo 

náboženskú vojnu. V krajine potom všetko hodnotné lacno skúpi. Krajina, ktorá je takto 

zdevastovaná, sa začne obnovovať,  kde obnovu riadi koalícia zločincov a dáva si za to 

zaplatiť. Pre koalíciu zločincov by boli ideálne, keby tento kolobeh bol večný. 

  

Ako každý vie, učebnicový príklad fungovania globálnej zločineckej organizácie vidieť aj na 

jej súčasnom pôsobení na Ukrajine a smerom k Rusku. Keď v 90-tich rokoch minulého 

storočia Rusko bolo dezorganizované a zločinecká koalícia sa pripravovala ho celé rozbiť 

a následne skúpiť aj s obyvateľmi za cenu šrotu, objavil sa tam Vladimír Vladimírovič Putin 

(samozrejme aj iní). Ruská federácia sa skonsolidovala štátne, ekonomicky a vojensky 

a začína opäť hrať významnú úlohu v svetovom biznise a neprijala praktiky zločineckej 

koalície, čo je jej neodpustiteľný „zločin“. Dokonca ďalšie krajiny (napr. BRICS) odmietajú 

vstup do koalície zločincov. 

Aby koalícia zločincov v súčasnosti neutrpela porážku, ale fungovala úspešne čo najdlhšie, 

musí získať obrovské zásoby ruských surovín, vody, lesov, pôdy, okolité moria a lacných 144 

miliónov obyvateľov, skrátka musí sa zbaviť nepriateľa a mať z neho zisk. Ako každý vie, 

v rámci tejto stratégie, len USA oficiálne vynaložili 5 miliárd dolárov na destabilizáciu 

Ukrajiny, zorganizovali tam začiatkom roku 2014 prevrat s cieľom vyprovokovať Rusko do 

vojny s Ukrajinou, kde by aj EU utrpela ekonomické straty. Pretože zločinecká koalícia trpí 

stále historickou záťažou, a stala sa opäť obeťou vlastnej propagandy, t.j. že považuje 

Východoeurópanov a Rusov za barbarov a menejcennú rasu, podcenili postup Vladimíra 

Putina, celého Ruska a aj krajín, ktoré nepatria do koalície zločincov. Výsledkom tejto 

historickej záťaže je, že Rusko získalo bez jediného výstrelu späť Krym a nedalo sa 

vyprovokovať do vojny s Ukrajinou. 

Na základe overiteľných faktov uverejnených v ruskej štátnej televízie alebo na www.rt.com 

v konfrontácii s vyhláseniami prezidenta USA Obamu, predstaviteľov pentagónu a ďalších 

koaličných spojencov – bez prezentácie faktov, predpokladám, že vláda v Kyjeve samostatne 

alebo v koordinácii s koalíciou zločincov zorganizovala zostrelenie civilného lietadla nad 

východnou Ukrajinou a obvinila zo zostrelenia ruských „teroristov“ a tým aj Vladimíra 

Putina. Pretože fakty sú neúprosné, a koalícia zločincov nepresvedčila rozumnú verejnosť 

o zločinnom Putinovi, ktorý by mal byť priamo alebo nepriamo zodpovedný za zostrelenie 

lietadla, prišlo sa na sankcie. 

Koalícia globálnych zločincov uvalila sankcie na Rusko, pretože vraj Rusko podporuje 

povstalcov na východe Ukrajiny, ktorí si na tomto území, obývané väčšinou Rusmi, vytvorili 

štát nezávislí od Ukrajiny, kde v Kyjeve vládne nelegitímna vláda. Paradoxne, USA a ostatní 

členovia koalície podporovali rebelov, povstalcov, diktátorov a kolaborantov verejne 

zbraňami, bombardovaním, prevratmi a bohvie viac ako 50 rokov. V súčasnosti vojensky 

a morálne podporujú, okrem iného, izraelský anti-holokást v Gaze. 

Prečo civilizovaný svet, EU a rôzne medzinárodné humanistické organizácie, neuvalili 

sankcie na USA a ich koaličných spojencov keď podporovali verejne zbraňami rebelov…..? 

Veď mali možnosť ich uvaliť aspoň 50-krát za posledných 50 rokov? Prečo mnohí 



 
 

527 
 

všadeprítomní humanisti a demokrati a mediálne celebrity všetkého druhu neprotestovali proti 

zločinom a nežiadali sankcie, alebo aspoň vysvetlenie? Pretože sú súčasťou koalície 

zločincov zahrňujúc aj mnohé médiá. 

  

Aby som nezabudol. Vždy som chcel vedieť zoznam súčasných členov zločineckej koalície. 

Vďaka uvaleniu sankcií na Rusko, a štáty, ktoré to podporili, som si tento zoznam urobil. 

Teraz už len musím nejako zistiť, kto je v koalícii dobrovoľne a kto z demokratického 

strachu. 

  

Karol Ondriaš, 

140810 
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Oslavy 70. Výročia vylodenia spojencov v Normandii a prdnutie 

do šerbla 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/06/08/oslavy-70-vyrocia-vylodenia-spojencov-v-normandii-a-

prdnutie-do-serbla/ 
8. júna 2014 14:27, Prečítané 4 888x, karolondrias, Nezaradené 

 

Z knihy Vytunelovaní, Str. 211: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47 

 

Časť hypotetického rozhovoru účastníkov osláv vylodenia spojencov v Normandii: 

 

 M1: „Už ste pripravili nové seriály o Druhej svetovej vojne pre TV stanice v bývalom 

socialistickom bloku?“ 

M2: „Áno, podľa plánu, máme pripravené ďalšie anglické a americké historické televízne 

dokumenty pre slovenských vytunelovaných. Čo sa týka Druhej svetovej vojny, produkujeme 

asi tak jeden seriál každý mesiac. Samozrejme skoro denne vysielame pre šťastne 

vytunelovaných a morálne úchylných o Stalinovi, Leninovi a boľševikoch.“ 

M1: „Darí sa?“ 

M2: „Ale darí, je to jednoduché. I keď sme Štvrté križiacke ťaženie na východ v 40-tich 

rokoch minulého storočia prehrali, súčasní víťazi píšu dejiny. Teraz ich vlastne ani nepíšu, 

skôr ich interpretujú vo filmoch, televíznych dokumentoch a vedeckých diskusiách.“ 

M1: „Mať správny názor na priebeh a výsledok Druhej svetovej vojny je dôležité pre stabilitu 

systému a pre náš imidž elitnej AS civilizácie.“ 

M3: „Stále ma máta, ako mohli takí nekultúrni divosi, menejcenné národy z východu vyhrať 

Druhú svetovú vojnu. Predsa my sme už niekoľko storočí najvyspelejšia civilizácia na svete. 

Stačí si pozrieť, čo sme dosiahli v technike, v umení. Aj táto party civilizovanej korporácie 

má všetky znaky vyspelej civilizácie. Nie je tu nikto opitý, nikto nehuláka, obsluha je 

dôstojná, servírky sú pekne vymaľované. Takto to má byť v civilizovanom svete. 

M2: „Naša prehra v Druhej svetovej vojne nie je problém. My sme už väčšinu presvedčili, že 

to bolo len preto, že vojnový terén v tak zaostalom štáte, ako bolo Rusko, bol neregulárny. 

Buď bolo samé blato a naša vyspelá pancierová armáda sa nemohla dobre presúvať. Alebo 

blato zamrzlo a našej vyspelej pancierovej armáde zamrzol olej a niekedy aj vodič.“ 

M1: „Slovanom a ďalším východným polodivochom to nevadilo?“ 

M2: „Oni boli tak primitívni a väčšinou opití nahnaní divosi, že si ani nevšimli neregulárne 

podmienky.“ 

M3: „Takže nás porazili opití nahnaní divosi. Keď si predstavím, že za pár rokov by sa na nás 

vyvalili divosi, ktorí majú zakázané piť, tak neviem, ako by to opäť skončilo.“ 

M2: „My by sme mali bojovať len proti civilizovaným národom. Divosi by sa mali vykántriť 

medzi sebou.“ 

M1: „Takže vy ste presvedčený, že naša 500 ročná civilizačná elitnosť neutrpela prestíž 

prehrou pri Štvrtom križiackom ťažení?“ 

M2: „Vôbec nie. Veď sme im ukázali ako vieme bojovať a víťaziť.“ 

M3: „Kde?“ 

M1: „No predsa pri vylodení v Normandii.“   

M3: „Komu sme to ukázali?“ 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/06/08/oslavy-70-vyrocia-vylodenia-spojencov-v-normandii-a-prdnutie-do-serbla/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/06/08/oslavy-70-vyrocia-vylodenia-spojencov-v-normandii-a-prdnutie-do-serbla/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47
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M2: „Predsa naším súčasným obdivovateľom. Točíme o tom dokumentárne filmy pre 

spektrum, jeden za mesiac. Robíme pompézne oslavy, pozrite sa okolo. Je to nevyhnutný 

vklad do kultúry našej civilizácie. Výsledkami sa môžeme právom pýšiť.“ 

M1: „Najdôležitejšie je, že naši miláčikovia, naši milí šťastne vytunelovaní, naši 

obdivovatelia si nesmú uvedomiť, že naše vylodenie v Normandii bolo len prdnutie do šerbľa 

v porovnaním s bojmi Červenej armády s nemeckým vojskom  na východnom fronte.“ 

M3: „Ako to teraz chápu vytunelovaní?“ 

M1: „Čo presne.“ 

M3: „Príspevok bojov na východnom fronte a vylodenie v Normandii na porážke nemeckého 

nacizmu?“ 

M2: „Asi tak 50 na 50. To zatiaľ stačí. Počkáme pár rokov, pokiaľ vymrú poslední priami 

účastníci bojov na východnom a západnom fronte a potom z prdnutia do šerbľa urobíme 

záchranu európskej a svetovej civilizácie. A celý náš svet si nás bude ešte viac vážiť, 

napodobňovať nás a hlavne obdivovať.“ 

  

Karol Ondriaš 

Vytunelovaní 

140609 
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Poznanie, veda a technika v EÚ a v komunistickej Číne 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/04/21/poznanie-veda-a-technika-v-eu-a-v-komunistickej-cine/ 
21. apríla 2014 20:00, Prečítané 4 115x, karolondrias, Nezaradené 

 

Poznanie, veda a technika boli po celú dlhú históriu človečenstva ťahúni civilizácie, kvality 

života, humanity a stability. Dokonca aj vojenskí dobyvatelia museli podporovať rozvoj 

poznania, vedy a techniky, aby si udržali politické a vojenské postavenie. 

Obrázky: Blog Pravda 140421 obrazky 

 Ako vyzerá rozvoj poznania, vedy a techniky v Európskej únii (EÚ) v porovnaní so svetom? 

Jeden z indikátorov rozvoja poznania, vedy a techniky je aj počet vedeckých prác (Obrázok č. 

1). Podľa „Science and Engineering Indicators 2014“ svetová proporcia vedeckých prác 

v USA, EÚ a Japonska posledných 10 rokov klesá. Naproti tomu proporcia prác 

z komunistickej Číny stúpala za toto obdobie viac ako 15% 

ročne. go.nature.com/wfptv8; http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-

1.14695 

Počet podaných patentov v komunistickej Číne stále stúpa (16% zvýšenie za rok 2013) a 

v roku 2013 predstihla Nemecko a dostala sa na tretie miesto vo svete za USA a Japonskom 

(Obrázok č. 2). 

 Posledné desiatky rokov vďaka výborne fungujúcej ekonomike a humánnemu politickému 

systému komunistická Čína prudko zvyšovala investície do rozvoja vedy a techniky. V roku 

2012 to bolo 1,98% HDP, čím predstihla 28 krajín EÚ, ktoré spolu investovali 1,96% 

(Obrázok č. 3). Komunistická Čína postupne plánuje zvýšiť výdavky na rozvoj vedy  a 

techniky na 2,5% do roku 2020. Posledných desať rokov komunistická Čína zvyšovala 

výdavky na vedu a techniku 20% ročne, totálne zvýšenie bolo desaťnásobné. V rokoch 1998-

2006 počet študentov v Čine rástol o 40% ročne (Obrázok č. 4). 

  

A ako je to na Slovensku? 

Ako dokazujú overiteľné štatistické údaje, počas socializmu na Slovensku nastal 

komunistický zázrak rozvoja vzdelania, vedy a techniky. Po prevrate v roku 1989, v rámci 

všeobecného úpadku a až degenerácie spoločnosti, nastal aj úpadok vzdelania, vedy 

a techniky, ako je to napríklad zhrnuté v publikácii: Socializmus verzus kapitalizmus po 20 

rokoch (Str. 62-64. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=17 

  

Prečo je to tak? 

Asi to súvisí s naším súčasným všeobecným degeneračným štandardom. 

  

Karol Ondrias 

140421 

          

Obrázok č. 1. http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695 

Obrázok č. 2.http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-march-2014-1.14894 

Obrázok č. 3.  http://www.nature.com/news/china-tops-europe-in-rd-intensity-1.14476 

Obrázok č. 4.http://www.nature.com/news/2011/110420/full/472276a/box/1.html 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/04/21/poznanie-veda-a-technika-v-eu-a-v-komunistickej-cine/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2014/04/Blog-Pravda-140421-obrazky.pdf
http://go.nature.com/wfptv8
http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695
http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=17
http://www.nature.com/news/seven-days-7-13-february-2014-1.14695
http://www.nature.com/news/seven-days-14-20-march-2014-1.14894
http://www.nature.com/news/china-tops-europe-in-rd-intensity-1.14476
http://www.nature.com/news/2011/110420/full/472276a/box/1.html
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Prečo najväčšia teroristická organizácia zúri nad udalosťami na 

Kryme? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/03/05/preco-najvacsia-teroristicka-organizacia-zuri-nad-

udalostami-na-kryme/ 
5. marca 2014 05:13, Prečítané 8 471x, karolondrias, Nezaradené 

 

Predstavitelia USA, Obama, Kerry, Albright… zúria, donekonečna opakujú, že Rusko na 

Kryme porušilo medzinárodné právo, porušuje ľudské práva, okupuje Krym, sú to okupanti, 

atď… Hillary porovnala Putima ku Hitlerovi, čo je vyjadrenie morálne chorého človeka. 

  

Dôvod? USA si za posledné desiatky rokov zvykli, že majú absolútnu moc, čo sa im zaľúbi to 

urobia, a všetci z oprávneného strachu budú držať hubu a krok. Vo svojej ideológii 

demokratického terorizmu, posledných 50 rokov bombardovali desiatky štátov a zabili tam 

10-16 miliónov ľudí. 

A zrazu „nejaký“ Putim povie nie. To by rozzúrilo aj obyčajných medzinárodných lúpežníkov 

a nieto Vyvoleného hamburgera. 

Je tu ešte jeden dôvod prečo USA a ich posluhovači zúria na udalosťami na Kryme. 

1. Keď Rusko „vtrhlo“ na Krym, obyvatelia ich vítali. Keď vojaci USA vtrhli na územie 

suverénneho štátu, tak ich nikdy nikto nevítal, väčšinou na nich strieľali. 

2.   Keď Rusko „vtrhlo“ na Krym, nepadol ani jeden výstrel, nikto nebol zabitý a ani zranený. 

Keď vojaci USA niekde v trhli, tak niekoľko mesiacov, v prípade Vietnamu, Kambodže 

a Laosu až niekoľko rokov strieľali a bombardovali väčšinou civilné obyvateľstvo a zabili pri 

tom niekoľko miliónov ľudí. 

(3.3.2014 „,Ruskí“ vojaci alebo obrancovia Kryme vystrelili raz do vzduchu, čo bol ich 

najväčší zločin, ktorý CNN, BBC a mnohé svetové média stále dokola opakujú. CIA a FBI 

doteraz nezistili, či niekto vystrelil od radosti alebo od strachu). 

3. Keď Rusko „vtrhlo“ na Krym, tak krajinu stabilizovalo a zabezpečilo bezpečnosť 

a prosperitu jej obyvateľov, a myslím si na dlhú dobu. Keď vojaci USA vtrhli na územie 

suverénneho štátu, tak tam nastal rozvrat, zabíjanie, chaos, zníženie bezpečnosti 

a dodržiavania ľudských práv. Stačí si porovnať Irak, Líbyu alebo Afganistan. 

  

V súvislosti s udalosťami na Kryme najrozšírenejšie svetové „demokratické“ média CNN, 

BBC… sa predbiehajú vo výrobe morálnych uchylákov. S ich primitívneho vysielania je mi 

jasné, že silno predpokladajú, že už nás všetkých vychovali fungovať len v mentálnom 

rozsahu: jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. 

  

Ja predpokladám, že je ešte stále dosť ľudí, ktorí dokážu rozpoznať pravdu od výroby 

uchylákov. 

  

Karol Ondriaš 

140305 
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Je herec Milan Kňažko zrelý na prezidenta, alebo pred súd za 

vlastizradu? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/03/01/je-herec-milan-knazko-zrely-na-prezidenta-alebo-pred-

sud-za-vlastizradu/ 
1. marca 2014 04:52, Prečítané 9 801x, karolondrias, Nezaradené 

 

Na TA3 som útržkovite zachytil časť správy, že až 20% občanov podporuje herca Milana 

Kňažka. Pretože predtým v kuchyni v rozhlase hovorili niečo o vlastizrade, v duchu sa mi to 

zlialo na správu, že 20% občanov chce súdiť herca Kňažka za vlastizradu? 

A tak som v duchu rozmýšľal, že či sa ozaj dopustil vlastizrady, a koľko asi môže za 

vlastizradu dostať. 

 Úvodom je potrebné povedať, že herec Milan Kňažko patril v roku 1989 a 1990 

k najaktívnejším bojovníkom proti „komunistickej totalite, za slobodu a demokraciu“. 

Výsledkom aj jeho boja, ktorým sa stále hrdí, je, že bol zničený komunistický zázrak 

všestranného rozvoja Slovenska a dodržiavanie ľudských práv. Následkom toho, mnoho ľudí 

zomrelo na smetisku, bolo zavraždených, spáchalo sociálnu samovraždu alebo sa živí ako 

dobytok z odpadkových košov. Slovensko stratilo vojenskú, potravinovú a ekonomickú 

bezpečnosť. Stalo sa hračkou-kolóniou s lacnou pracovnou silou, kde spoločnosť všeobecne 

upadla a v mnohých parametroch doslova zdegenerovala. Nebudem to rozvádzať, média 

o tom denne podávajú dôkazy.   

  

Rýchlo som si pozrel Trestný zákon SR a našiel som nasledovné paragrafy, o ktorých si 

myslím, že by sa mohli brať do úvahy v prípade herca Milana Kňažka. 

  

§ 311 Vlastizrada 

Občan Slovenskej republiky, ktorý v spojení s cudzou mocou alebo s cudzím činiteľom 

spácha trestný čin úkladov proti Slovenskej republike, teroru, záškodníctva alebo sabotáže, 

potrestá sa odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia 

slobody na doživotie. 

 § 312 Úklady proti Slovenskej republike 

(1) Kto sa násilím alebo hrozbou násilia pokúsi 

a) zmeniť ústavné zriadenie, porušiť samostatnosť alebo zvrchovanosť Slovenskej republiky, 

alebo 

b) porušiť územnú celistvosť Slovenskej republiky, 

potrestá sa odňatím slobody na desať rokov až dvanásť rokov. 

(2) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa potrestá, kto spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb, 

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, 

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, 

d) ako verejný činiteľ, alebo 

e) za krízovej situácie. 

  

Teror Záškodníctvo 

§ 315 

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky 
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a) vydá skupinu osôb do nebezpečenstva smrti, ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do 

nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar, povodeň alebo poruchu, či 

haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, 

rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo nebezpečenstvo zvýši, 

alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, alebo 

b) dopustí sa iného podobného nebezpečného konania, 

potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov. 

(2) Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním väčšiu škodu, 

b) závažnejším spôsobom konania, alebo 

c) na chránenej osobe. 

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, 

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, alebo 

c) ako člen nebezpečného zoskupenia. 

(4) Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, alebo 

b) za krízovej situácie. 

  

§ 316 

(1) Kto v úmysle uvedenom v § 315 ods. 1 cudziu alebo vlastnú vec zničí, poškodí alebo 

urobí neupotrebiteľnou, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na desať rokov až dvadsaťpäť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 za krízovej situácie. 

  

§ 317 Sabotáž 

(1) Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky 

zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného 

konania preto, aby 

a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo 

ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo 

b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú 

závažnú škodu, 

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, 

b) a spôsobí ním väčšiu škodu, alebo 

c) závažnejším spôsobom konania. 

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb, 

b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok, 

c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

d) za krízovej situácie. 

  

Trestné činy proti bezpečnosti republiky 
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§ 318 Vyzvedačstvo 

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na 

ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo 

združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú 

podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju cudzej moci 

alebo cudziemu činiteľovi, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce takú utajovanú 

skutočnosť, alebo kto takú utajovanú skutočnosť cudzej moci úmyselne vyzradí, potrestá sa 

odňatím slobody na štyri roky až desať rokov. 

(2) Odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) ako člen organizácie, ktorej cieľom je vyzvedať utajované skutočnosti, alebo 

b) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené. 

(3) Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na 

doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 za krízovej situácie. 

Ohrozenie utajovanej skutočnosti 

§ 319 

(1) Kto vyzvedá skutočnosť utajovanú na ochranu záujmov Slovenskej republiky alebo na 

ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej organizácie, nadnárodnej organizácie alebo 

združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa Slovenská republika zaviazala, označenú 

podľa zákona stupňom utajenia Prísne tajné alebo Tajné, s cieľom vyzradiť ju nepovolanej 

osobe, alebo kto s takým cieľom zbiera údaje obsahujúce utajovanú skutočnosť, alebo kto 

takú utajovanú skutočnosť nepovolanej osobe úmyselne vyzradí, potrestá sa odňatím slobody 

na šesť mesiacov až tri roky. 

(2) Kto utajovanú skutočnosť uvedenú v odseku 1 vyzvedá s úmyslom vyzradiť ju do cudziny 

alebo kto takú utajovanú skutočnosť úmyselne do cudziny vyzradí, potrestá sa odňatím 

slobody na jeden rok až päť rokov. 

(3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v 

odseku 1 alebo 2 

a) hoci mu bolo uchovávanie utajovanej skutočnosti osobitne uložené, alebo 

b) za krízovej situácie. 

  

§ 320 

Kto z nedbanlivosti spôsobí vyzradenie skutočnosti utajovanej na ochranu 

záujmov Slovenskej republiky alebo na ochranu záujmov iného štátu, medzinárodnej 

organizácie, nadnárodnej organizácie alebo združenia štátov, na ochranu záujmov ktorých sa 

Slovenská republika zaviazala, označenú podľa zákona stupňom utajenie Prísne tajné alebo 

Tajné, nepovolanej osobe, alebo spôsobí stratu listiny alebo veci obsahujúcej takú utajovanú 

skutočnosť, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 

  

§ 340 

Neoznámenie trestného činu 

(1) Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon 

ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z 

trestných činov korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin 

alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému 

zboru, alebo namiesto toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, 

a ak ide o osobu vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru 

väzenskej a justičnej stráže, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. 
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(2) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 , nie je trestný, ak nemohol oznámenie urobiť bez 

toho, že by seba alebo blízku osobu uviedol do nebezpečenstva smrti, ublíženia na zdraví, inej 

závažnej ujmy alebo trestného stíhania. 

(3) Kto spácha čin uvedený v odseku 1 , nie je trestný, ak by oznámením trestného činu 

porušil 

a) spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, ktorá mu bola zverená ústne alebo 

písomne pod podmienkou mlčanlivosti ako osobe poverenej pastoračnou činnosťou, alebo 

b) zákonom uznanú povinnosť mlčanlivosti. 

  

§ 154 

Účasť na samovražde 

(1) Kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde pomáha, ak došlo aspoň k 

pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky. 

  

Ublíženie na zdraví 

§ 155 

(1) Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví, potrestá sa odňatím slobody na štyri 

roky až desať rokov. 

(3) Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin 

uvedený v odseku 1 

a) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo 

b) za krízovej situácie. 

  

No, a keď som mal už zvýraznené časti odsekov, o ktorých si myslím, že by sa mohol na ne 

žalobca oprieť, tak som sa z plnej správy dozvedel, že 20% občanov podporuje herca Milana 

Kňažka za prezidenta. 

  

Takže, uvidíme nabudúce. 

  

P.S. 

Pre veľký záujem diskutujúcich, aj v tom to roku je vypísaná súťaž o „Najkrajší 

antikomunistický orgazmus 2014“. 

  

Karol Ondriaš 

140301 
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Stratí „menejcenná“ slovanská rasa Ukrajinu? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/02/20/strati-menejcenna-slovanska-rasa-ukrajinu/ 
20. februára 2014 19:18, Prečítané 13 238x, karolondrias, Nezaradené 

 

Pred tisíc rokmi Frankovia chytali Slovanov, ktorí pracovali ako otroci v ich baniach až do 

smrti. Toto zotročenie Slovanov bolo tak časté a dlhé, že slovo Slovan „Slav“ sa stalo 

synonymum pre slovo otrok „slave“ skoro vo všetkých západoeurópskych 

jazykoch. http://www.informationclearinghouse.info/article37765.htm 

Anglické slovo pre otroka „slave“ je odvodené od latinského slova „sclacus“, ktoré pôvodne 

znamenalo „Slavic“ , mienené slovanský (Slovan). 

Podobne nemecké slovo pre otroka „Sklave“ bolo odvodene od slova Slovan;   

Podobne holandské slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne dánske slovo pre otroka „slave“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne švédske slovo pre otroka „slaaf“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne welšské slovo pre otroka „slaf“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne bretónske slovo pre otroka „sklav“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne francúzske slovo pre otroka „esclave“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne španielske slovo pre otroka „esclavo“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne portugálske slovo pre otroka „escravo“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne talianske slovo pre otroka „schiavo“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne albánske slovo pre otroka „skllaf“ bolo odvodene od slova Slovan;  

Podobne v modernej gréčtine slovo pre otroka „sklavos“ bolo odvodene od slova Slovan;  

  

Fráza, čo Slovan to otrok, sa za tísíc-päťsto rokov dostala hlboko do povedomia 

Západoeurópanov, a nemôžu sa je stále zbaviť. A ani sa jej dobrovoľne nezbavia. 

  

Východná Európa Slovanov bola až do boľševickej revolúcie 1917 v Rusku zaostalou 

západoeurópskou kolóniou. Len v Rusku, v roku 1914, otrokárom zo západu patrilo 90% 

baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 

28% textilného priemyslu a 42% cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho 

Ruska vedeli zabezpečiť, že v roku 1913 len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo 

oveľa menej ako v Anglicku v polovici 18 storočia. V roku 1913 očakávaná dĺžka života pri 

narodení v Rusku bola okolo 35 rokov. Pre porovnanie, v Holandsku 60 rokov.  V USA 50 

rokov. V Rakúsku 57 rokov. Vo Švédsku 55 rokov. V Číne 30 rokov. Detská úmrtnosť v roku 

1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. Produkcia na jedného obyvateľa 

v Rusku bola v roku 1913 len  4,7% USA, 7% Anglicka, 8% Nemecka. Priemerný príjem na 

jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s príjmom v roku 1686 v 

Anglicku. 

  

Východoeurópania sa oslobodili od západného otroctva až keď sa komunisti dostali k moci 

v Rusku v roku 1917 a napríklad u nás 1948. Bol to komunistický zázrak všestranného 

rozvoja Východnej Európy. Tento zázrak bol v rokoch 1989-1990 odstránený, 

východoeurópska civilizácia bola zničená a opäť začalo platiť, čo Slovan to otrok. Veľká 

väčšina to pocítila na vlastnej koži. 

  

Bývalý Sovietsky zväz a tým aj Ukrajina boli za socializmu podľa správy OSN o kvalite 

života na 33. mieste vo svete (Československo na 28.). Po odstránení komunizmu na Ukrajine 
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nastal podobný úpadok ako počas vojny. Podľa správy OSN, Transition 1999, len v rokoch 

1989-1999 zahynulo na Ukrajine 2.6 milióna ľudí a nastal všeobecný úpadok a rozvrat 

spoločnosti spojený s mafiou, drogami, alkoholizmom, nezamestnanosťou, predajom ľudí. Pol 

milióna až milión dievčat z bývalého socialistického tábora pracuje v sexpriemysle na celom 

svete, … atď… 

V roku 2011, podľa správy OSN „Human development report“, Ukrajina v kvalite života bola 

až na 76 mieste: Prepadli sa skoro medzi rozvojové krajiny. Pre porovnanie Kuba bola na 51. 

mieste a Mexiko na 57. mieste. Počas posledných 20 rokov socializmu počet obyvateľov 

Ukrajiny sa zvýšil okolo 5 miliónov a počet obyvateľov za posledných 20 kapitalistických 

rokov sa znížil zhruba o 5 miliónov. Celkové straty 10 miliónov ľudí, čo je možno viac ako 

počas 2. Svetovej vojny. Ďalší výsledok – veľa Ukrajincov pracuje ako moderní otroci 

v Západnej Európe. 

  

Netreba zabudnúť, že toto všetko si Ukrajinci vybojovali na „barikádach“ v rokoch 1989-

1991 za veľkej podpory a jasotu Západnej Európy. 

  

Súčasný problém je, že kolonizácia Ukrajiny nie je úplne dokonalá. Otrokári zo západu 

nemajú právo skupovať ukrajinskú pôdu a mať voľnú ruku v ukrajinskej ekonomike, politike 

atď…  (aspoň podľa mojich znalosti). A toto je hlavný dôvod súčasných protestov v Kyjeve. 

  

Naivní hlupáci „menejcennej“ slovanskej rasy na barikádach v Kyjeve bojujú v súčasnosti za 

záujmy moderných otrokárov zo západnej Európy, z USA a bohvie odkiaľ ešte. Podobne 

bojovali v rokoch 1989-1991. Teraz bojujú za to, aby otrokári získali úplné „legálne“ právo 

na ukrajinskú pôdy, priemysel, suroviny, vodu a 50 miliónov, už nie tradičných, ale 

moderných otrokov. 

Naivní hlupáci „menejcennej“ slovanskej rasy na barikádach v Kyjeve nevedia, že sú len 

produktom už veľakrát odskúšanej šokovej terapie, ako je vysvetlené v dodatku nižšie. 

  

Západné televízne stanice spolu „s našimi“, ako nástroj moderného nevoľníctva, 24 hodín 

denne profesionálne kalia uchylákov nielen na Ukrajine, ale aj u nás a na celom svete. 

Koľko našich naivných dobre zakalených hlupákov podporuje boj „menejcennej“ slovanskej 

rasy na barikádach v Kyjeve za plnú a modernú vlastnú kolonizáciu? 

  

Záver: 

Stratí „menejcenná“ slovanská rasa Ukrajinu? 

Ak sme len menejcenná rasa, tak určite áno. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

  

Dodatok: 

  

Šoková terapia, ktorá sa použila po roku 1989 u nás, v súčasnosti na Ukrajine a používa sa 

všeobecne pri kolonizácii „menejcenných“ rás. 

  

Šokovú doktrínu vymysleli a používali v minulosti veľkí dobyvatelia, despotickí vládcovia 

alebo šéfovia veľkých mafií ako Kortez, Alexander Veľký, Hitler. Šibenice boli vždy na 

námestiach a  vzbúrených otrokov ukrižovali vedľa hlavnej cesty. Šokovú terapiu 20. storočia 

ako súčasť demokracie za účelom totálneho vykorisťovania rozpracoval ekonóm Milton 

Friedman, za čo mu bola udelená aj Nobelova cena. Milton Friedman povedal: „Len kríza 
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vyprodukuje reálnu zmenu“. V dobe krízy sa spoločnosť chytí myšlienky, ktorá je poruke. 

Ako dokumentuje Naomi Klein, čím väčšia katastrofa, tým väčší zisk pre nadnárodné 

korporácie. Citujem z jej práce: „CIA na základe výskumov ešte z 50-tich rokov zistila, že 

keď väzňa podrobíme šoku, extrémnemu mentálnemu poníženiu a fyzickému teroru, tak 

z dospelého sa stane dieťa a môžete s ním robiť čo chcete, ako s dieťaťom. Na základe toho 

v rokoch 1963 a 1983 vytvorila manuály, podľa ktorých postupovali napríklad aj vo 

väzniciach Abu Ghraib v Iraku, na Quantanamo Bay a všade inde. 

„Friedmanova „Chicago“ škola zistila, že šoková terapia, podobne ako na jednotlivca, 

účinkuje aj na spoločnosť. Friedman aplikoval šokovú terapiu na ekonomiku sveta, aby si 

kolonizátori zaistili väčšie zisky, ešte väčšiu ekonomickú a politickú moc, v čom mu CIA 

úspešne pomáhala. Chcel presadiť, aby štát nezasahoval a nereguloval voľný trh, ale aby 

voľný trh, ktorý ovládali vykorisťovatelia, reguloval a ovládal štát. Takáto koncepcia voľného 

trhu v praxi prinášala nezamestnanosť a väčšie vykorisťovanie. Ľudia s tým nesúhlasili, búrili 

sa a štrajkovali. Preto Friednman a jeho „Chicago“ škola zaviedli šokovú doktrínu, vystavili 

celú spoločnosť šoku. Počas týchto šokov spoločnosť nevedela správne zareagovať a prijala 

mnohé zásady voľného trhu a obmedzených zásahov štátu do ekonomiky a biznisu. 

Vymenujem aspoň niektoré masakre, ktoré boli súčasťou šokovej doktríny: Pinočetove 

masakry boli prvé ostré laboratórium ekonómov „Chicago“ školy na spoločnosť v Čile, 

kolaps Sovietskeho zväzu a celého východného socialistického bloku, zničenie WTC 9/11, 

Quantanamo bay, vojna v Afganistane a v Iraku. Výsledkom týchto katastrofických udalostí, 

a tým navodených reforiem, boli a sú extrémne zisky pre veľké korporácie. Dokonca 

prinášajú zisk aj z kultúry, armády a z vojny. Terorizovanie spoločnosti a dostanie ju do šoku 

bol základ pre reformy super voľného trhu. Milton Friedman, Friedrich von Hayek, ich spolu-

študenti a žiaci, napríklad Donald Rumsfeld a George Shultz patrili do ‘Chicago School of 

Economics.’ Boli nástrojom Wall Street pri dobýjaní ekonomík sveta.” Friedmanove reformy 

skúšali najskôr v latinskoamerických krajinách. Pretože už v 50-tych rokoch 20. storočia tam 

mali vplyv domáci ružoví ekonómovia, ktorí presadzovali silnejšiu ruku štátu. Samozrejme za 

takých podmienok kolonizátori nemohli tieto krajiny drancovať až na doraz. Preto „Chicago“ 

škola presadzovala voľný trh bez zásahu štátu v praxi. Škola dala plné štipendiá pre študentov 

z týchto krajín, aby študovali ekonómiu v Chicagu a neskoršie, keď sa vrátili späť, pomáhali 

presadiť voľný trh doma. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=mdownload&id=16


 
 

539 
 

 

 

Je Štefan Hríb morálne chorý? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/02/18/je-stefan-hrib-moralne-chory/ 
18. februára 2014 22:17, Prečítané 13 878x, karolondrias, Nezaradené 

 

Niekedy si zo zvedavosti pozriem, či náhodou v TV relácii Pod lampou nekalia uchylákov, 

a či si do zbierky nepridám nejaký nový antikomunistický orgazmus. Teraz naposledy 

(začiatok februára 2014) som zachytil pár viet, kde niekto po česky hovoril o význame Jána 

Palacha, ktorý sa upálil na protest proti okupácii Československa vojskami Varšavskej 

zmluvy v roku 1968. Celá relácia bola vlastne kydanie hnoja na socializmus a komunistov, 

kde Palach bol dôkazový materiál. Proste sa štandardne kalili uchyláci. 

  

Priznám sa, reláciu som nedopozeral, lebo štandardné kalenie uchylákov viem už naspamäť. 

V relácii som stále čakal, či spomenú aj iné upálenia. Silno predpokladám, že nespomenuli. 

Link na reláciu: http://video.tyzden.sk/redakcia/2014/01/31/pod-lampou-o-palachovej-obeti-

cast-2/ 

  

Po roku 1989, po odstránení komunistov od moci a nástupe kapitalizmu sa v Českej republike 

na protest proti neľudskosti a zločinnosti kapitalizmu upálilo postupne až 18 ľudí (len pokiaľ 

ja viem). Fascinuje ma, že toto nebolo spomenuté v relácii Pod lampou a v mnohých 

reláciách, keď sa hovorilo o upálení Palacha a štandardne kydalo na socializmus a 

komunistov. 

  

Aké mali osudy, dôvody a mená ľudia, ktorí sa upálili alebo chceli upáliť  na protest proti 

zločinom kapitalizmu? Prečo o nich nikto nič nevie? 

Vie o nich niečo Štefan Hríb? 

Zavolá do relácie Pod lampou matky, otcov alebo deti týchto 18 upálených? 

Predpokladám, že nie. Myslím si, že profesionálna totalita a morálny úpadok v ktorom žijeme 

to nedovolí. 

   

Je Štefan Hríb morálne chorý? 

Neviem, ale choďte sa opýtať 18 upálených proti zločinom kapitalizmu, tí to určite budú 

vedieť. 

  

Karol Ondriaš 

140218 
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Ďakujeme Ti súdruh Vasiľ Biľak 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/02/12/dakujeme-ti-sudruh-vasil-bilak/ 
12. februára 2014 16:04, Prečítané 7 948x, karolondrias, Nezaradené 

 

S hlbokou úctou to hovorím za seba a myslím si, že aj za mnohých komunistov. 

Ďakujeme Ti súdruh Biľak za to, že si úspešne urobil všetko preto, aby už v roku 1968 na 

Slovensku nebol odstránený socializmus a nenastalo zničenie Slovenska, jeho kolonizácia 

a vytvorenie z jej veľkej časti obyvateľov len lacnú pracovnú silu „menejcennej rasy“ 

fungujúcu len v primitívnom v mentálnom rozsahu. 

 Ďakujeme Ti za to, že si sa významne zaslúžil, že ešte 20 rokov, až do roku 1989 sa na 

Slovensku: 

1.) Počas komunistického zázraku humanity za 20 rokov (1968-1990) mohol narásť počet 

obyvateľov Slovenska o 758 000. Väčšina z týchto ľudí by mu mali tiež poďakovať, že žijú 

(po roku 1989, po odstránení komunistov od moci, za 24 rokov (1990-2013) počet obyvateľov 

stúpol len o 100 000). 

 2.) Počas komunistického zázraku humanity sa ešte 20 rokov (1968-1990) ďalej úspešne 

rozvíjalo poľnohospodárstvo, priemysel, vzdelanie, veda, technika, kultúra. (Štatistické 

dôkazy: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47) 

3.) Počas komunistického zázraku humanity sa ešte 20 rokov (1968-1990) ďalej odstraňovala 

tisícročná zaostalosť Slovenska, ďalej sa budovala vyspelá krajina s vysokou životnou 

úrovňou, s vysokým štandardom civilizácie a dodržiavania ľudských práv.  

4.) Počas komunistického zázraku humanity sa ešte 20 rokov (1968-1990) ďalej stavali 

desiatky, stovky až tisíce, škôlok, základných škôl, vysokých škôl, nemocníc, bytov, 

vedeckých ústavov, kultúrnych domov, rekreačných stredisiek, pionierskych táborov, 

priemyselných podnikov a poľnohospodárskych družstiev. 

5.) Počas komunistického zázraku humanity ešte 20 rokov (1968-1990) bolo ďalej bezplatné 

vzdelanie, bezplatná zdravotnícku starostlivosť, lacné byty pre všetkých, práca a dôstojná 

mzda a dôstojný dôchodok. 

6.) Počas komunistického zázraku humanity ešte 20 rokov (1968-1990) každý mal fyzickú 

a psychickú bezpečnosť. 

7.) Počas komunistického zázraku humanity ešte 20 rokov (1968-1990) sme nepoznali zločin 

proti ľudskosti – bezdomovcov, žijúcich ako dobytok a zomierajúcich na ulici alebo na 

smetisku. 

8.) Počas komunistického zázraku humanity ešte 20 rokov (1968-1990) sme nepoznali zločin 

proti ľudskosti – nezamestnanosť, státisíce našich obyvateľov žijúcich ako menejcenní ľudia, 

len ako ľudský zdroj, čo je to isté ako bol konský zdroj) lacnej pracovnej sily. 

9.) Počas komunistického zázraku humanity ešte 20 rokov (1968-1990) sme nepoznali tisíce 

ľudí, ktorí zo zúfalstva spáchali sociálnu samovraždu. 

10.) Počas komunistického zázraku humanity ešte 20 rokov (1968-1990) sme nepoznali 

ďalšie hrozné zločiny proti ľudskosti – drogy a narkomanov. Po roku 1989 tu máme stá 

tisícky narkomanov (14% populácie? = 756 tisíc?), stovky až tisícky mŕtvych na 

predávkovanie drogami, predaj ľudí, vraždy na objednávku, tisícky ľudí, ktorí sa prehrabávajú 

v odpadkoch, žobrákov, výpalníkov, dílerov drog, detskú prostitúciu, vykorisťovanie, 

devalváciu kultúry, vzdelania, vedy, výskumu, ekonomickú, kultúrnu a mentálnu 

kolonizáciu…atď… 

11.) Počas komunistického zázraku humanity ešte 20 rokov (1968-1990) spoločnosť 

nezaznamenala úpadok alebo degeneráciu ako po roku 1989: 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/02/12/dakujeme-ti-sudruh-vasil-bilak/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Ja viem súdruh Biľak, že televízne, rozhlasové a printové média, ako poslušní sluhovia našich 

kolonizátorov, medzinárodných teroristických organizácií a našich bánd kriminálnikov už 24 

rokov kydajú hnoj na Teba, na komunistov a socializmus. Veď ani iné nevedia, denno-denne 

kalia morálnych uchylákov. 

My vieme, že nič z komunistického zázraku humanity a rozvoja Slovenska, ktorého si aj ty 

bol tvorcom, nesmú uverejniť, pretože by sa ukázala neschopnosť kapitalizmu, úpadok 

 a nehumánnosť jeho vlád po roku 1989. 

  

Nakoniec aspoň jeden fakt, ktorý súčasné médiá pri kalení uchylákov už 24 rokov nesmú 

povedať: 

Socialistické Československo vstupom do vojenského paktu Varšavskej zmluvy podpísalo aj 

jej článok 23, kde sa zhruba hovorí, že ak v niektorej krajine z Varšavskej zmluvy bude 

ohrozený socializmus, ostatné krajiny Varšavskej zmluvy vojensky zasiahnu na obranu 

socializmu. 

Podobný článok dohody mali a asi ešte majú aj krajiny NATO. 

  

Karol Ondriaš 

Člen ÚV KSS 

140212 
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Je Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec našou morálnou 

autoritou alebo vzorom morálne chorého človeka? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/19/je-jeho-eminencia-jan-chryzostom-korec-nasou-moralnou-

autoritou-alebo-vzorom-moralne-choreho-cloveka/ 
19. januára 2014 06:17, Prečítané 5 685x, karolondrias, Nezaradené 

 

Čo hovoria fakty? 

Na úvod aspoň pár jeho názorov na socializmus, komunizmus, komunistov, ateistov…: 

… Ateistický režim komunizmu zaviedol otrasný systém života. Väznice sa naplnili jeho tzv. 

nepriateľmi i priateľmi. 

… Ťažko v krátkosti vyrátať všetky zločiny a ohavné neľudskosti, ktorých sa komunizmus 

dopustil. Cirkvi vzali všetko – školy, semináre, tlač, všetok majetok a úplne si ju podrobili. 

… Stovky veriacich, kňazov, biskupov uväznili. 

… Roku 1960, keď aj mňa odsúdili na 12 rokov, našiel som vo väzení vo Valdiciach 200 

kňazov, šiestich biskupov a mnoho veriacich laikov. 

… kňazi prežili kruté spôsoby vyšetrovania, často celé mesiace pod zemou v pivniciach. 

… v povojnovom Česko-Slovensku triumfovalo otvorené násilie a červený teror pri zavádzaní 

komunistického teroru… 

… zločinný systém komunizmu a jeho násilná ateizácia života… 

… o zločinoch komunizmu sa vedelo dávno pred zločinmi nacizmu… 

… prvotná totalitná obluda – boľševický Sovietsky zväz  i jeho česko-slovenský 

komunistický satelit, 

…Kresťanských mučeníkov pribíjal na kríz predovšetkým  ateistický komunizmus… 

… Počet obetí komunizmu sa blíži k hranici 100 miliónov mŕtvych… 

  

Myslím si, že z uvedených názorov je zrejmé, že Jeho Eminencia kardinál Korec, ako bigotne 

veriaci v Boha, chorobne nenávidel Československý socializmus, Sovietsky zväz, komunistov 

a ateistov. Celý život zasvätil tomu, aby to odstránil. 

  

Čo vlastne kardinál Korec, nenávidel a proti čomu bojoval: 

1.) Proti dodržiavaniu 10. Božích prikázaní, ktoré komunisti zaviedli a praktizovali lepšie, ako 

keď sa dostala po roku 1989 k moci cirkev. 

2.) Že komunisti odstránili tisícročnú zaostalosť Slovenska, a za 40 rokov socializmu 

vybudovali vyspelú krajinu s vysokou životnou úrovňou, s vysokým štandardom civilizácie a 

dodržiavania ľudských práv.  

3.) Že komunisti za socializmu postavili desiatky, stovky až tisíce, škôlok, základných škôl, 

vysokých škôl, nemocníc, bytov, vedeckých ústavov, kultúrnych domov, rekreačných 

stredisiek, pionierskych táborov, priemyselných podnikov a poľnohospodárskych družstiev. 

4.) Že každý získal bezplatné vzdelanie, bezplatnú zdravotnícku starostlivosť, lacné 

ubytovanie, prácu a dôstojnú mzdu a dôstojný dôchodok. 

5.) Že každý mal fyzickú a psychickú bezpečnosť. 

  

Čo vlastne kardinál Korec vybojoval: 

1.) Prestali sa dodržiavať 10. Božích prikázaní. 

2.) Zrušenie dodržiavania ľudských práv. Podľa štúdie OSN, po odstránení komunistov od 

moci, len v rokoch 1989 až 1999 v bývalom socialistickom tábore zahynulo 10 miliónov ľudí. 

3.) Všeobecný morálny úpadok. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/19/je-jeho-eminencia-jan-chryzostom-korec-nasou-moralnou-autoritou-alebo-vzorom-moralne-choreho-cloveka/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/19/je-jeho-eminencia-jan-chryzostom-korec-nasou-moralnou-autoritou-alebo-vzorom-moralne-choreho-cloveka/
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4.) Zavedenie zločinov proti ľudskosti – narkomániu, žobrákov, bezdomovcov, korupciu, 

vykorisťovanie, výpalníctvo, predaj ľudí, detskú prostitúciu, vraždy na objednávku, 

exekútorov, nevoľníctvo, stratu sociálnych istôt a fyzickej bezpečnosti, vysťahovalectvo… 

6.) Zničenie poľnohospodárstva, priemyselných podnikov. Predaj bánk, poisťovní, hotelov, 

námestí… kolonizátorom a skoro všetko, čo malo nejakú hodnotu. Devalváciu kultúry, 

vzdelania, vedy, výskumu… 

7. Zabezpečenie kolonizácie Slovenska. 

  

Kardinál Korec sa často kriticky vyjadril o súčasnej spoločnosti, len vždy zabudol dodať, že 

celý život za to bojoval.   

  

Po roku 1989, boli to hlavne vysokí predstavitelia cirkvi, ktorí v médiách počas 

antikomunistických orgazmov dookola rozprávali o zločinoch komunizmu. 

Myslím si, že nesmieme zabúdať, že kardinál Korec a jemu podobní ( napríklad Mikloško….) 

sú členmi organizácie, ktorá keď vládla na Slovensku v rokoch 1939-1945 (kléro-fašistický 

režim), tak poslala na smrť bez súdu, bez obvinenia okolo 60000-70000 spoluobčanov. Bola 

to najzločineckejšia organizácia, ktorá vládla na území Slovenska od čias Džingischána. 

 Koľko nevinných ľudí poslali na smrť slovenskí komunisti počas 40 rokov, keď vládli 

absolútnou mocou? Troch, desať alebo sto? Keď porovnám zločinný kléro-fašistický 

a komunistický systém, tak mi vychádza, že kléro-fašistický systém bol až 100 000 krát 

zločinnejší, ako komunistický. K tomu treba ešte dodať, že Slovensko má len jedného 

medzinárodne uznávaného oficiálneho vojnového zločinca. Zaujímavé je, že to nie je 

komunista, ale katolícky kňaz Dr. Tiso.   

  

Prečo má taký veľký význam celebrovať kardinála Korca, disidentov a jemu podobných? 

  

Myslím si, že keď veľké kolonizačné a teroristické organizácie na západe chceli kolonizovať 

socialistické Slovensko, zničiť našu kultúru, vzdelanie, vedu a techniku, priemysel, 

poľnohospodárstvo – čo sa im aj po roku 1989 podarilo, keď nám chceli zobrať všetko 

hodnotné čo tu máme – čo sa im aj po roku 1989 podarilo, keď z nás chceli urobiť lacnú 

pracovnú silu, slúžky a poskokov všetkého druhu na večné časy  – čo sa im aj po roku 1989 

podarilo, tak sa obrátili hlavne (alebo aj) na slovenskú cirkev, ktorá im v tom výdatne 

pomohla. 

Slovenská cirkev zohrala významne negatívnu úlohu pri kolonizácii Slovenska. Aj na ňu sa 

významne obracali kolonizátori počas socializmu, keď nám chceli všetko zobrať. 

  

Myslím si, že preto má veľký význam celebrovať kardinála Korca, disidentov a jemu 

podobných. Pre istotu. Čo keď ich a im podobných ešte v budúcnosti budú potrebovať. 

  

A nakoniec 2 otázky: 

  

1.) Dostal by Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec, a jemu podobní, trest smrti alebo 

doživotie, keby  v päťdesiatich rokoch v USA bol pilierom tzv. tajnej cirkvi, ktorá okrem 

iného, by chcela odstrániť kapitalistov od moci a nastoliť komunizmus v USA. 

Moja odpoveď: áno – ale hlavne, bolo by to demokratické.  

  

2.) Dostal by Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec, a jemu podobní, trest smrti alebo 

doživotie, keby  v dnes 19.1.2014 v USA bol pilierom tzv. tajnej cirkvi (al Káida), ktorá 

okrem iného, by chcela odstrániť kapitalistov od moci a nastoliť komunizmus v USA. 
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Moja odpoveď: Rozhodne by trest bol vyšší ako 12 rokov nepodmienečne, asi aj trest smrti – 

ale hlavne, bolo by to demokratické.  

  

Myslím si, že pokiaľ na Slovensku budeme mať takéto celebrity, tak sa dostaneme tam, kde 

sme, a ďalej sa nepohneme. 

  

Skoro som zabudol: 

Je Jeho Eminencia Ján Chryzostom Korec našou morálnou autoritou alebo vzorom morálne 

chorého človeka? 

Myslím si, že odpoveď je jednoznačná. Ja ju neprezradím. 

  

Karol Ondriaš 

140119 
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Dokáže Marxizmus zvíťaziť nad súčasným globálne súkromným 

fašizmom predtým, ako fašizmus rozpúta III. svetovú vojnu? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/12/dokaze-marxizmus-zvitazit-nad-sucasnym-globalne-

sukromnym-fasizmom-predtym-ako-fasizmus-rozputa-iii-svetovu-vojnu/ 
12. januára 2014 14:22, Prečítané 5 966x, karolondrias, Nezaradené 

 

Asi bude musieť, lebo je to jediná alternatíva, ktorá to dokáže. 

Dôkazy o súčasnom globálnom fašizme podáva napríklad Juraj Janošovský v 

článku: Kapitalizmus metastázoval do globálneho fašizmu 

http://www.noveslovo.sk/prispevok-v-

blogu/Vybrane_poznamky_k_aktualnemu_stavu_globalneho_fasizmu 

 I keď treba dodať, že v súčasnom štádiu globálny fašizmus ešte nie je úplne jednotný a rôzne 

odnože súťažia medzi sebou o maximálnu moc. Ďalších dôkazov o tejto už kapitalisticky-

demokratickej axióme je veľa, a denne sa s nimi stretávame v bežnom živote a v mediálnych 

správach. Z množstva dôkazov, o fungovaní súkromno-fašistického systému (anglosion?), kde 

najvýznamnejšiu zložku tvorí elita USA, spomeniem napríklad: 

1.) Zoznam štátov (uvedený nižšie), ktoré demokratické USA a ich priatelia bombardovali po 

Druhej svetovej vojne, pretože nedodržiavali „ľudské práva” a zabili pri tom niekoľko 

miliónov ľudí. Keby sme na predstaviteľov štátov, ktorí bombardovanie nariadili použili tie 

isté kritéria ako na nacistických zločincov v Norimbergu, tak každý by musel dostať trest 

smrti (podľa Noama Chomského) a nie byť demokratickým oslávencom alebo nositeľom 

Nobelovej ceny za mier. Nikto s predstaviteľov demokratických vlád sveta sa neopovážil 

poukázať na tieto zločiny a žiadal ich vyšetrenie. 

2.) Zoznam plánovaných alebo s účasťou demokratických USA vykonaných atentátov na 

prominentné osoby, ktoré „nedodržiavali ľudské práva“ (uvedený nižšie). 

3.) Zoznam priateľských diktátorov USA (uvedený nižšie). 

4.) Zákon Patriot Act, prijatý v USA v roku 2001, dovoľuje bezpečnostným zložkách USA 

kohokoľvek vo svete sledovať, uniesť, mučiť, zabiť alebo väzniť bez súdu v známych alebo 

tajných väzniciach. Nikto s predstaviteľov demokratických vlád sveta sa neopovážil poukázať 

na tieto zločiny a žiadal ich vyšetrenie. 

5.) USA a ich priatelia po 2. svetovej vojne podporovali asi všetky represívne režimy, ako 

napríklad v Saudskej Arábii, Indonézii alebo v Hondurase a zároveň odstraňovali progresívne 

vlády a ekonomicky ničili štáty, ktoré sa snažili o nezávislosť, ako napríklad 

Východoeurópske socialistické štáty, Čile, Irák, Líbya, Irán, Kuba, Sýria, Egypt, africké 

a latinsko-americké štáty..atď.    

6.) Teroristické činy súkromno-fašistickej elity zahrňuje aj súčasná podpora džíhádistov 

v Sýrii, Líbyi, Rusku …. 

7.) Všadeprítomné odpočúvanie a kontrola činnosti, už skoro každého na planéte, je vďaka 

Edwardovi Snowdenovi  v súčasnosti všeobecne známa (za čo mu paradoxne hrozí v USA 

vysoký trest). A to ešte nevieme všetko, čo súkromno-fašistický systém zahŕňa. 

  

Nevyhnutnou súčasťou súkromno-fašistického systému je aj ovládanie mienkotvorných 

médií, ktoré vychovávajú generáciu, ktorá má tento systém podporovať. Má podporovať 

záujmy globálnej súkromno-fašistickej elity a nenávidieť všetko, čo bráni rozvoju globálneho 

fašizmu, hlavne marxizmus, socializmus a komunistov. 

  

Jeden príklad za všetky: 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/12/dokaze-marxizmus-zvitazit-nad-sucasnym-globalne-sukromnym-fasizmom-predtym-ako-fasizmus-rozputa-iii-svetovu-vojnu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/12/dokaze-marxizmus-zvitazit-nad-sucasnym-globalne-sukromnym-fasizmom-predtym-ako-fasizmus-rozputa-iii-svetovu-vojnu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Vybrane_poznamky_k_aktualnemu_stavu_globalneho_fasizmu
http://www.noveslovo.sk/prispevok-v-blogu/Vybrane_poznamky_k_aktualnemu_stavu_globalneho_fasizmu
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V roku 1989 všetky média v USA a vo svete opakovane podávali správy o masakre 

mierumilovných študentov tankami a vojakmi na Námestí nebeského pokoja (Tien an-men) 

v Pekingu 4.6.1989. Zdôrazňovali masaker študentov, ktorí chceli „odstrániť komunistickú 

totalitu, chceli slobodu a dodržiavanie ľudských práv“. Referovali o námestí, kde bolo 

zmasakrovaných niekoľko tisíc študentov „zločinnou komunistickou totalitou“. Táto správa sa 

opakovala v médiách celého sveta 22 rokov a opakovali ju skoro všetci demokratickí 

vysokopostavení politickí, mediálni a ekonomickí predstavitelia. Týmto nás kŕmili 22 rokov 

a predpokladám, že týmto vychovali a 22 rokov kalili stovky-miliónov morálnych uchylákov, 

ktorí na povel by boli použitelní na zabíjanie komunistov. 

Keby nie Wikileaks tak „masakrom“ kalia uchylákov doteraz. 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-

inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-cables.html 

Na základe tajných depeší z veľvyslanectva USA v Pekingu, ktoré odhalili Wikileaks, 

a publikoval The Daily Telegraph 4.6.2011, vyšlo najavo, že na Námestí nebeského pokoja v 

Pekingu dňa 4. Júna 1989 nedošlo k žiadnemu masakru. Masaker bol účelovo vymyslený. 

Nasledujúce fakty dokazujú profesionálnu totalitu globálneho súkromno-fašistického 

systému. V čase „masakry“ na námestí v Pekingu tam bolo niekoľko tisíc študentov, veľa 

zahraničných novinárov, pracovníkov veľvyslanectiev a bežných zahraničných zvedavcov. 

Podobne, ako pracovníci veľvyslanectva USA v Pekingu informovali vládu v USA o pravde 

na Námestí nebeského pokoja, tak isto aj iní pracovníci veľvyslanectiev informovali svoje 

vlády, že na námestí k žiadnemu masakru nedošlo. 

Skutočnosť, že nikto z priamych účastníkov nemohol povedať svoj názor na „masaker“ 

v svetových mienkotvorných masmédiách po dobu 22 rokov, a dokonca, že žiadny 

predstaviteľ vlád sveta oficiálne sa neopovážil povedať pravdu o „masakre“ na námestí 

v Pekingu dokazuje neuveriteľnú absolútnu globálnu moc, strach a profesionalitu fašistickej 

totality v ktorej žijeme. http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/238-

chemorho.html 

  

Myslím si, že súkromný globálny fašizmus ešte neovláda všetko, alebo nie je ešte zjednotene 

globálny.  Napríklad, Čína, Rusko, Irán, Sýria… stále odolávajú a veľmi pravdepodobne aj 

odolajú. Preto sú vystavené stále útokom globálnych fašistov, kde napríklad o Rusku pri 

kalení uchylákov sa používajú správy: 

Prebraté z: http://www.zvedavec.org/komentare_5756.htm 

http://vineyardsaker.blogspot.sk/2013/10/1993-2013-is-twenty-years-long-pas-de.html 

Berezovskij coby „pronásledovaný“ podnikatel 

Politkovskaja „zavražděna hrdlořezy KGB“ 

Chodorkovskij uvězněn kvůli své lásce ke „svobodě“ 

Ruská „agrese“ proti Gruzii 

Ruské „genocidní“ války proti Čečencům 

„Nepokojné kundičky“ coby „vězni svědomí“ 

Litviněnko „zavražděn Putinem“ 

Ruští homosexuálové „pronásledováni“ a „týráni“ státem 

Magnickij a následný „zákon Magnického“ 

Snowden jako „zrádce ukrývající se v Rusku“ 

„Ukradené volby“ do Dumy a na post prezidenta 

„Bílá revoluce“ na náměstní Bolotnaja 

„Nový Sacharov“ – Aleksej Navalnyj 

Ruská „podpora Assada“, (chemického) „řezníka z Damašku“ 

Neustálé zasahování Ruska „do ukrajinských záležitostí“ 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-cables.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/238-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/238-chemorho.html
http://www.zvedavec.org/komentare_5756.htm
http://vineyardsaker.blogspot.sk/2013/10/1993-2013-is-twenty-years-long-pas-de.html
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„Naprostá kontrola“ Kremlu nad ruskými médii 

  

Najnovšie správy o prepustení Chodorkovskeho po amnestii z ruského väzenia: 

Chodorkovskij bol politický väzeň, 

Chodorkovskij je disident, 

Chodorkovskij vyhlásil, že bude bojovať za prepustenie politických väzňov v Rusku. 

V podobnom duchu sú správy aj o ďalšej kriminálničke J. Tymošenkovej na Ukrajine. 

Je možné, že ako vždy, kriminálnici aj teraz tvoria významný pilier súčasného globálneho 

fašizmu. 

  

Súčasný fašizmus je založený na neobmedzene veľkom finančnom súkromnom kapitále, 

ktorý fašistom zabezpečuje absolútnu moc. K tomu je potrebná všeobecná privatizácia, 

pretože všetko čo je súkromné sa dá kúpiť za peniaze. Potom je možné, že napríklad v roku 

2013 bolo na svete 1426 dolárových miliardárov majúcich majetok 5,4 triliónov dolárov 

(podľa Forbes), čo je o 18% viac ako mali pred rokom. 

  

Po 2. Svetovej vojne v ceste absolútneho privatizovania fašizmu stál marxizmus (socializmus 

a komunisti), pretože marxizmus hlása všeľudové vlastníctvo výrobných prostriedkov a tým 

aj kapitálu. Po odstránení marxizmu v bývalom socialistickom bloku po roku 1989, súkromný 

fašizmus zaznamenal veľký rozmach. Je možné, že v konkurenčnom boji o suroviny, ľudské 

zdroje a životný priestor nebude váhať vyvolať aj väčšie vojny, ako vyvolal doteraz. 

  

Marxizmus je jediná alternatíva, ktorá dokáže odstrániť súčasný globálny súkromný fašizmus. 

Preto všetky globálne médiá už dlhodobo šíria filozofiu „vedeckého antikomunizmu“. 

Napríklad na Slovensku väčšina súčasnej mladšej generácie je už odchovaná výlučne na 

antikomunistických orgazmoch. 

  

Dokáže Marxizmus zvíťaziť nad súčasným globálne súkromným fašizmom? 

Pokiaľ sú ľudia poučiteľní, tak áno. A poikiaľ nie, tak si musia počkať až po III. Svetovej 

vojne. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

140112 

   

Zoznam štátov, ktoré USA a ich priatelia bombardovali po druhej svetovej vojne, pretože 

nedodržiavali „ľudské 

práva”. http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47 

 „Naším prvým cieľom je zabrániť opätovnému objaveniu sa nového súpera, či už na území 

bývalého Sovietskeho zväzu alebo inde, ktorý by predstavoval ohrozenie poriadku, predtým 

nastoleného Sovietskym zväzom… musíme zdôvodniť dostatočne jasne záujmy vyspelých 

priemyselných štátov, aby sme ich odradili od spochybnenia nášho vedúceho postavenia 

alebo snahy odstrániť nastolený politický a ekonomický poriadok…“ 

Plánovacia smernica Pentagónu pre daňové roky 1994–1999, New York Times 8. marca 

1992, str.14 

 Čína                           1945-46; 

Kórea a Čína             1950-53; 

Guatemala                      1954; 

Indonézia                        1958; 

Kuba                          1959-60; 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
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Guatemala                      1960; 

Kongo                              1964; 

Peru                                1965; 

Laos                           1964-73; 

Vietnam                     1961-73; 

Kambodža                  1969-70; 

Guatemala                 1967-69; 

Grenada                          1983; 

Libanon                 1983, 1984; 

Líbya                     1986, 2011; 

Salvádor                        1980s; 

Nikaragua                     1980s; 

Panama                           1989; 

Irak                 1991-99, 2001-; 

Kuvajt                             1991; 

Somálsko                         1993; 

Bosna                    1994, 1995; 

Sudán                              1998; 

Afganistan           1998, 2001-; 

Juhoslávia                       1999. 

       

Zoznam plánovaných alebo s účasťou USA vykonaných atentátov na prominentné osoby, 

ktoré „nedodržiavali ľudské práva“. Zoznam z knihy Williama Bluma [5] predkladám tak, ako 

som ho stiahol z internetu (http://members.aol.com/bblum6/assass.htm). Pre jednoduchosť ho 

nechávam v angličtine. 

 1949 – Kim Koo, Korean opposition leader 

1950s – CIA/Neo–Nazi hit list of numerous political figures in West Germany 

1950s – Chou En –lai, Prime minister of China, several attempts on his life 

1950s – Sukarno, President of Indonesia 

1951 – Kim Il Sung, Premier of North Korea 

1950s (mid) – Claro M. Recto, Philippines opposition leader 

1955 – Jawaharlal Nehru, Prime Minister of India 

1957 – Gamal Abdul Nasser, President of Egypt 

1959 – Norodom Sihanouk, leader of Cambodia 

1960 – Brig. Gen. Abdul Karim Kassem, leader of Iraq 

1950s-70s  – José Figueres, President of Costa Rica, two attempts on his life 

1961 – Francois „Papa Doc“ Duvalier, leader of Haiti 

1961 – Patrice Lumumba, Prime Minister of the Congo (Zaire) 

1961 – Gen. Rafael Trujillo, leader of Dominican Republic 

1963 – Ngo Dinh Diem, President of South Vietnam 

1960s – Fidel Castro, President of Cuba, many attempts on his life 

1960s – Raúl Castro, high official in government of Cuba 

1965 – Francisco Caamaño, Dominican Republic opposition leader 

1965-6 – Charles de Gaulle, President of France 

1967 – Che Guevara, Cuban leader 

1970 – Salvador Allende, President of Chile 

1970 – Gen. Rene Schneider, Commander –in –Chief of Army, Chile 

1970s, 1981  – General Omar Torrijos, leader of Panama 

1972 – General Manuel Noriega, Chief of Panama Intelligence 

1975 – Mobutu Sese Seko, President of Zaire 

http://members.aol.com/bblum6/assass.htm
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1976 – Michael Manley, Prime Minister of Jamaica 

1980-1986 – Muammar Qaddafi, leader of Libya, several plots and attempts upon his life 

1982 – Ayatollah Khomeini, leader of Iran 

1983 – Gen. Ahmed Dlimi, Moroccan Army commander 

1983 – Miguel d’Escoto, Foreign Minister of Nicaragua 

1984 – The nine comandantes of the Sandinista National Directorate 

1985 – Sheikh Mohammed Hussein Fadlallah, Lebanese Shiite leader (80 people killed in the 

attempt) 

1991 – Saddam Hussein, leader of Iraq 

  

Prikladám zoznam priateľských diktátorov USA, ktorým USA so spojencami pomohli k moci, 

verejne alebo neverejne ich podporovali alebo v tichosti tolerovali, lebo boli alebo sú 

súčasťou záujmov USA v našom demokratickom svete. Zoznam je pre jednoduchosť v 

angličtine. 

  

Abacha, General Sani ———————— Nigeria 

Amin, Idi —————————————           Uganda 

Banzer, Colonel Hugo ————————            Bolivia 

Batista, Fulgencio —————————–           Cuba 

Bolkiah, Sir Hassanal ————————-           Brunei 

Botha, P.W. ————————————            South Africa 

Branco, General Humberto —————— Brazil 

Cedras, Raoul ———————————-           Haiti 

Cerezo, Vinicio ——————————–           Guatemala 

Chiang Kai-Shek ——————————            Taiwan 

Cordova, Roberto Suazo ——————— Honduras 

Christiani, Alfredo —————————-            El Salvador 

Diem, Ngo Dihn —————————— Vietnam 

Doe, General Samuel ————————-            Liberia 

Duvalier, Francois —————————- Haiti 

Duvalier, Jean Claude————————-            Haiti 

Fahd bin’Abdul-‚Aziz, King ——————            Saudi Arabia 

Franco, General Francisco ——————- Spain 

Hitler, Adolf ———————————–            Germany 

Hussan II—————————————-           Morocco 

Marcos, Ferdinand —————————-            Philippines 

Martinez, General Maximiliano Hernandez El Salvador 

Mobutu Sese Seko —————————- Zaire 

Noriega, General Manuel ——————– Panama 

Ozal, Turgut ———————————–            Turkey 

Pahlevi, Shah Mohammed Reza ———— Iran 

Papadopoulos, George ———————– Greece 

Park Chung Hee —————————— South Korea 

Pinochet, General Augusto —————— Chile 

Pol Pot——————————————-           Cambodia 

Rabuka, General Sitiveni ———————           Fiji 

Montt, General Efrain Rios ——————            Guatemala 

Salassie, Halie ———————————           Ethiopia 

Salazar, Antonio de Oliveira —————- Portugal 

Somoza, Anastasio Jr. ————————            Nicaragua 
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Somoza, Anastasio, Sr. ———————–            Nicaragua 

Smith, Ian ————————————–            Rhodesia 

Stroessner, Alfredo ————————— Paraguay 

Suharto, General —————————— Indonesia 

Trujillo, Rafael Leonidas ——————– Dominican Rep. 

Videla, General Jorge Rafael —————- Argentina 

Zia Ul-Haq, Mohammed —————–      Pakistan 
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Poškodzuje náboženstvo vývoj mozgu dieťaťa? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2014/01/05/poskodzuje-nabozenstvo-vyvoj-mozgu-dietata/ 
5. januára 2014 05:26, Prečítané 6 278x, karolondrias, Nezaradené 

 

Na základe faktov, ktoré uvediem nižšie si myslím, že áno, i keď som nenašiel žiadnu 

vedeckú štúdiu, ktorá by to skúmala. Ale predpokladám, že takéto štúdie existujú, alebo budú 

existovať. 

Myslím si, že každý, kto verí v 21. storočí, v pravdy svätých kníh, vykladačov kariet, snov, … 

atď., nemá mozgový hardvér a softvér zabezpečujúci reálne myslenie, kritické myslenie 

a reflexiu. Keď niekto nemá kritické myslenie pri čítaní Biblie, nemá to ani v akejkoľvek 

činnosti poznania. Otázkou ostáva, či sa dá náboženskou výchovou dieťaťa poškodiť alebo 

modulovať vývoj mozgového hardvéru a softvéru, ktoré by viedli k obmedzenie alebo strate 

reálneho myslenia, kritického myslenia a reflexie, čo má významné negatívne následky pre 

život a rozvoj spoločnosti. 

To sa dá zistiť jednoducho. Stačí urobiť koreláciu medzi počtom detí učiace sa pravdy 

náboženstva na základných školách, alebo dokonca už aj v škôlkach, a vývojom spoločnosti. 

Takúto koreláciu som si zhruba urobil a môže si ju urobiť každý, kto má internet. Zistil som, 

že spoločnosť v štátoch, kde väčšina detí povinne, alebo „dobrovoľne“ sa učí veriť 

v náboženské pravdy zaostáva za spoločnosťami, kde to tak nie je. Markantne to vidieť 

u štátov, kde je náboženská výchova až 100% povinná. Takáto spoločnosť zaostáva vo vývoji 

technológii, patentov, rozvoji vedy a techniky alebo v životnej úrovni. Jej občania často 

používajú mobil, televízor, počítač a majú cez plece prevesený kalašnikov, ktoré nevedia 

vyrobiť. Paradoxne ich vyrábajú tam, kde významná časť detí neabsolvovala náboženskú 

výchovu. Frustrácia ľudí v takejto náboženskej spoločnosti ide až tak ďaleko, že zabíjajú 

neznámych ľudí, ktorí nemali náboženskú výchovu, alebo ju mali odlišnú.  Denne sa o tom 

presviedčame v správach. 

Platí to aj pre Slovensko a Rakúsko? 

Dá sa to taktiež jednoducho zistiť koreláciou počtu detí v náboženskej výchove a životnej 

úrovni (aj podľa krajov), počtu násilných trestných činov.. atď. Divím sa, že to cirkev ešte 

neurobila, aby podporila náboženskú výchovu na školách z peňazí daňových poplatníkov.   

Dá sa zistiť na Slovensku, či vôbec a koľkým deťom sa poškodil vývoj mozgu náboženskou 

výchovou, kde došlo k obmedzenie vývoja mozgového hardvéru a softvéru, ktoré zabezpečujú 

reálne myslenie, kritické myslenie a reflexiu? 

Po zničení východoeurópskej civilizácie a jej následnej kolonizácii po roku 1989, kolonizátori 

začali vychovávať aj slovenských motrokov. Snažili sa maximálne zničiť naše 

poľnohospodárstvo, priemysel, školstvo, vedu, techniku, kultúru a morálku. V niečom sa im 

to podarilo viac a v niečom menej. V kolonizácii našli na Slovensko spojencov, zahŕňajúc aj 

cirkev. 

Zahŕňa našu kolonizáciu aj náboženská výchova detí? 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

140105 
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Je 17. november deň morálnych uchylákov? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/11/17/je-17-november-den-moralnych-uchylakov/ 
17. novembra 2013 14:32, Prečítané 4 631x, karolondrias, Nezaradené 

 

Pozerám si správy na rt.com, potom čo som si pozrel vysielanie čínskej komunistickej 

televízia na english.cntv.cn. A vtedy som si uvedomil, že veď je 17. november,  deň výročia 

zničenia východoeurópskej civilizácie zahrňujúc aj Slovensko, a jej následnej kolonizácie a 

úpadku. 

Rýchlo som prepol na slovenské televízne kanály, aby som zachytil aspoň jeden 

antikomunistický orgazmus,  alebo nejakú diskusiu našich celebrít, o ktorých si myslím, že 

dokazujú ich všeobecný morálny úpadok spolu s majiteľmi televízií. 

Televízie ma opäť nesklamali. Prvý kanál, ktorý som prepol bola TA3. Počúvam 

diskusiu, ktorá je v tóne všetkých našich celebrít, ktoré opäť prezentovali svoj názor na 

„zamatovú revolúciu 1989 a  oslobodenie nás od komunistickej totality“. Prezentovali svoju 

hrdosť, že boli pri tom a prispeli, aby „nenávidený komunistický režim“ padol a konečne 

nastala sloboda a demokracia. Počul som to za posledné dni mnohokrát a za posledné roky už 

tisíc krát. 

Nebudem rozoberať ich táraniny, halucinácie a klamstvá. Zaujíma ma niečo iné. 

 

Zaujíma ma, či si naše novembrové celebrity uvedomia nasledujúce fakty-zločiny a ich podiel 

na nich: 

 

Počas komunistického zázraku humanity za 24 rokov narástol počet obyvateľov o 1 milión, 

po roku 1989 okolo 100 000, ak vôbec. Je to podobné, ako keby ste postavili 900 000 detí 

k múru a zastrelili. Koľko detí pripadá na jedného disidenta alebo novembrovú celebritu?    

 Počas komunistického zázraku humanity sme nepoznali bezdomovcov. Od roku 1989 doteraz 

sme tu mali tisícky bezdomovcov, ktorí žijú ako dobytok a mnohí zomreli na ulici alebo na 

smetisku. Koľko živých a mŕtvych bezdomovcov pripadá na jedného disidenta alebo 

novembrovú celebritu?    

Počas komunistického zázraku humanity sme nepoznali nezamestnanosť. Od roku 1989 

doteraz sme tu mali stovky tisíc nezamestnaných, ktorí žijú ako menejcenní ľudia, len ako 

ľudský zdroj lacnej pracovnej sily. Koľko nezamestnaných pripadá na jedného disidenta alebo 

novembrovú celebritu?    

Po roku 1989, tisícky ľudí zo zúfalstva spáchali sociálnu samovraždu. Koľko samovrážd 

pripadá na jedného disidenta alebo novembrovú celebritu?    

 Počas komunistického zázraku humanity sme nepoznali drogy a narkomanov. Po roku 1989 

tu máme stá tisícky narkomanov (14% populácie = 756 tisíc), stovky až tisícky mŕtvych na 

predávkovanie drogami, predaj ľudí, vraždy na objednávku, tisícky ľudí, ktorí sa prehrabávajú 

v odpadkoch, atď….  Koľko ich pripadá na jedného disidenta alebo novembrovú celebritu?    

 Uvedomujú si naše novembrové celebrity tieto fakty? 

  

Podľa prejavov v televízii, si myslím, že si to neuvedomujú, a ani o tom nevedia. Alebo aj 

o tom vedia, ale týchto ľudí pokladajú za dobytok alebo menejcennú rasu a preto im to vôbec 

nevadí. Alebo je tu aj možnosť, že za trafiky a niekedy aj s trafikantkami sa im ich táraniny 

stále dobre vyplácajú. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., Člen ÚV KSS, 131117 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/11/17/je-17-november-den-moralnych-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Výzva na revolúciu! ? Kde, kedy a ako? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/09/30/vyzva-na-revoluciu-kde-kedy-a-ako/ 
30. septembra 2013 08:22, Prečítané 5 813x, karolondrias, Nezaradené 
 

Krásne, národné, bojovné, revolučné heslá sa šíria médiami. 

Napríklad: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d-RaJfLU3zw 

Takéto výzvy majú len jeden háčik, možno dva, a vlastne veľa háčikov a jeden veľký hák. 

  

Pisatelia takýchto výziev si neuvedomujú fakt, že situácia na Slovensku je výsledkom 

kolonizácie bývalého socialistického bloku, ktorú si naši buditelia, národovci, kresťania, 

disidenti, a všetci bojovníci proti komunistickej totalite vyštrngali na námestiach v roku 1989, 

keď počet antikomunistických orgazmov dosahoval až 21 za hodinu. 

Zničili si samy najväčšie a najúspešnejšie slovanské impérium v histórii. 

  

Zahraničné korporácie na Slovensku vytvárajú viac ako 90% vývozu a viac ako 90% zisku. 

Všetko hodnotné, čo tu máme patrí motrokárom a keď si zmyslia, tak im bude patriť aj všetko 

ostatné, samozrejme včítane občanov. Nie je jednoduché sa diplomaticky k tomu postaviť. 

  

Posledné roky, krajiny, ktoré si mysleli, že môžu ísť vlastnou cestou a neplatiť kolonizačnú 

dávku, ako napríklad: bývalý socialistický blok, Irak, Afganistan a Líbya boli zničené; Sýria 

sa zatiaľ drží a možno vydrží aj Irán. Rusko a Čína sú dostatočne vojensky silné, aby mohli 

ísť vlastnou cestou. 

Keby Slovensko malo 2 miliónovú moderne vyzbrojenú armádu, zbrane hromadného ničenia, 

jadrové ponorky a kozmické zbrane, a priateľstvo so Sovietskym zväzom na večné časy, tak 

takéto výzvy by mohli splniť svoj cieľ. 

  

Kolonizátori a veľké štátne teroristické organizácie kontrolujú aj maličké Slovensko. Vlády, 

ktoré im vyhovujú podporujú a ktoré nie, tie zatracujú. Majú na to na Slovensku dostatok 

mediálnych sluhov. 

Bohužiaľ, skôr sa mi zdá, že rôznym bandám slovenských kriminálnikov, zahraničným 

kolonizátorom a veľkým medzinárodným teroristickým organizáciám nejde po ruke ficova 

vláda, a preto v rámci kalenia uchylákov a kolonizačnej stability Slovenska vymysleli fintu 

pre buditeľov, národovcov, kresťanov, prevrátených disidentov, a bojovníkov proti 

komunistickej totalite v podobe rôznych výziev. 

  

Samozrejme som za to, aby sa to na Slovensku veľa zlepšilo, lebo je čo zlepšovať, a preto 

som aj v KSS a podporujem jej program. Program je jednoduchý, odstrániť kapitalizmus 

a nastoliť socializmus. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc., 

Člen ÚV KSS 

160930 
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Zoznam obetí a cieľov, kde zasahovali alebo bombardovali USA 

po II. Svetovej vojne 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/09/01/zoznam-obeti-a-cielov-kde-zasahovali-alebo-

bombardovali-usa-po-ii-svetovej-vojne/ 
1. septembra 2013 07:38, Prečítané 6 674x, karolondrias, Nezaradené 

 

Vždy ma fascinuje koľko morálnych uhylákov vyrobili cudzie, pred rokom 1989, a „naše“ 

média po roku 1989, keď kolonizátori zničili Východoeurópsku civilizáciu a úspešne ju 

rekolonizovali. 

Dobre zakalený morálny uchylák-antikomunista vie detailne odsudzovať vojenské 

intervencie-zločiny  Sovietskeho zväzu-komunizmu, ktoré možno okrem Afganistanu, 

v porovnaní s USA, boli neuveriteľne humánne (morálny uchylák je základným pilierov 

zločinov kapitalizmu). 

Pretože dobre zakalený morálny uchylák nepozná zločiny kapitalizmu a už vôbec ich nevie 

porovnať, pripájam zoznam zločinov USA-kapitalizmu po 2. Svetovej vojne. 

Zoznam obeti zlocinov USA po 1945 130901 

  

 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/09/01/zoznam-obeti-a-cielov-kde-zasahovali-alebo-bombardovali-usa-po-ii-svetovej-vojne/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/09/01/zoznam-obeti-a-cielov-kde-zasahovali-alebo-bombardovali-usa-po-ii-svetovej-vojne/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/09/Zoznam-obeti-zlocinov-USA-po-1945-130901.pdf
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Počet obetí vojenských intervencií: 

Sovietsky zväz:  od 0,3-1 milión (len môj odhad) 

USA: od 10,8 milión do 16,8 milióna 

  

Počet obetí vojenských intervencií Sovietskeho zväzu-komunizmu po 2. Svetovej vojne bol 

menej ako 5% obetí USA-kapitalizmu.. 

  

Je úplne jasné, že aby to motrokári vyrovnali aspoň na 1:1 musia kaliť uchylákov 24 hodín 

denne. 

  

Nech žije Socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen UV KSS 

130827 

  

P.S. Prosím diskutujúcich aspoň o dva antikomunistické orgazmy do súťaže o biele tričko 

s modrým nápisom na chrbte: „Mal som antikomunistický orgazmus!“ 
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Demokraticky zvolení zločinci idú opäť zabíjať – tentoraz v Sýrii 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/08/27/demokraticky-zvoleni-zlocinci-idu-opat-zabijat-tentoraz-v-

syrii/ 
27. augusta 2013 19:17, Prečítané 4 595x, karolondrias, Nezaradené 
 

USA a ich „priatelia“ už nemôžu vydržať abstinenčné príznaky z nebombardovania 

a z nezabíjania. 

Abstinenčné príznaky prezentujú denne v médiách: USA prezident Obama ústami hovorcu 

prehlásil (bez uvedenia dôkazov), že sú jasné fakty, že vládne vojská použili chemické zbrane 

v Sýrii. Minister zahraničia USA Kerry vyhlásil (bez uvedenia dôkazov), že Sýrsky prezident 

Assad zahladil dôkazy o tom, že použil v Sýrii chemické zbrane. Zdôraznil, že idú 

bombardovať Sýriu, pretože sa sýrska vláda dopustila nesporných vojnových zločinov 

(dôkazy zločinov neuviedol). 

Francúsky prezident Francoise Hollande vyhlásil, že Francúzsko je pripravené potrestať tých, 

ktorí sú za masakrom v Sýrii a verí (bez uvedenia dôkazov), že to bola Sýrska vláda. 

Minister zahraničných veci William Hague odsúdil Assadovu vládu a prehlásil, že k nej vedú 

všetky fakty (bez uvedenia dôkazov). 

  

Dalo by sa veľa diskutovať o dôkazoch a nedôkazoch. Ja ale chcem poukázať na niečo iné: 

 1. Uvedené vyhlásenia demokraticky zvolených politikov týchto veľkých imperialistických 

štátov sú jasných dôkazom, že v mene geopolitických záujmov chcú zabíjať nevinných ľudí a 

zničiť Sýriu, a je im jedno, koľko to bude stáť. 

 2. Ak USA a ich „spojenci“ budú bombardovať Sýriu, tak aj predstavitelia týchto vyhlásení 

by mali byť súdení ako vojnoví zločinci. 

 3. Je úplne isté, že za vojnové zločiny nebudú súdení, ako už mnohokrát neboli súdení 

predtým. 

 4. Všetci demokraticky zvolení politickí predstavitelia v demokratických štátoch budú držať 

„hubu a krok“. 

  

Z uvedeného vyplývajú nasledovné fakty: 

1. Že kapitalistický systém demokraticky vyberá vojnových zločincov do najvyšších 

mocenských funkcií. Mechanizmus je tak jasný, že je to zbytočné aj popisovať.   

 2. Že vojnové zločiny sú neoddeliteľným atribútom spojenia kapitalizmu a demokracie. 

  

Záhadou ostávajú dve skutočnosti: 

 1. Žiadna politická strana na Slovensku, okrem Komunistickej strany Slovenska, neodsúdila 

zločiny USA a ich „priateľov“ pri bombardovaní nezávislých štátov v minulosti a neodsúdi 

ani zločiny USA v Sýrii. 

 2. Podľa strán, ktoré ľudia na Slovensku volia, vyplýva, že im zločiny USA a ich „priateľov“ 

nevadia. Zrejme si už na kapitalistickú demokraciu zvykli. 

  

A nakoniec otázka: 

 Dokedy budeme proti týmto široko-propagovaným vojnovým zločinom úplne bezmocní? 

  

Nech žije Socializmus!  

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.; Člen UV KSS; 130827 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/08/27/demokraticky-zvoleni-zlocinci-idu-opat-zabijat-tentoraz-v-syrii/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/08/27/demokraticky-zvoleni-zlocinci-idu-opat-zabijat-tentoraz-v-syrii/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
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Náš kolonizačný manuál 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/07/27/nas-kolonizacny-manual/ 
27. júla 2013 13:27, Prečítané 4 000x, karolondrias, Nezaradené 

 

Ani neviem odkiaľ sa mi dostal do počítača starší manuál kolonizácie a manipulácie ľudského 

ducha východu, čiže aj nás, ktorý sa už úspešne mnoho rokov aplikuje. Ani neviem, či 

nasledovný manuál je pravý, ale podľa výsledkov predpokladám, že sa ním riadili zahraničné 

masmédiá, ako Slobodná Európa, Hlas Ameriky… a riadia naše-cudzie súčasné masmédiá. 

Manuál TM-SW7905.1, ako súčasť kolonizačného štandardu je starší, presný ale stručný. 

Myslím si, že naše masmédiá po prevrate 1989 (STV, Markíza, TA3, Sme, Jojka, Tojka…) 

dostali a mnohé stále používajú modernejšiu rozpracovanejšiu verziu manuálu, pričom často 

o tom ani nevedia. Nemusia vedieť, stačí, keď sú na to právom hrdí. 

TOP SECRET, Silent Weapons for Quiet Wars, Operations Research Technical Manual TM-

SW7905.1 

http://www.lawfulpath.com/ref/sw4qw/index.shtml#one 
  

Karol Ondrias, 

130727 
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Prečo som komunista – video 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/07/05/preco-som-komunista-video/ 
5. júla 2013 17:17, Prečítané 5 421x, karolondrias, Nezaradené 

 

Vždy ma poteší, keď v rozhovoroch s komunistami z Indie, Japonska, Nikaraguy, USA, JAR 

alebo Laosu zistím, že máme rovnaký pohľad na svet. Že máme podobnú vnútornú hrdosť, 

spolupatričnosť a dobrý pocit z toho, že sme komunisti. 

Prečo som komunista? Našťastie J.B. dal na internet moju odpoveď: 

https://www.youtube.com/watch?v=gjsbr6yVdvM 
  

P.S.: Prosil by som v diskusii o aspoň jeden antikomunistický orgazmus, ktorý by sme mohli 

zaradiť do súťaže. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

130705 
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Rozdiel medzi zázrakmi v Bratislave a v Šanghaji 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/06/13/rozdiel-medzi-zazrakmi-v-bratislave-a-v-sanghaji/ 
13. júna 2013 19:25, Prečítané 3 384x, karolondrias, Nezaradené 

 

Ja, ako militantný ateista v zázraky samozrejme neverím. Vlastne som neveril. Až doteraz, 

keď som si uvedomil zázrak, ktorý sa udial posledných 20 rokov v Šanghaji – 

v komunistickej Číne v porovnaní so zázrakmi v Bratislave alebo v ktoromkoľvek 

slovenskom meste. 

  

Najskôr o zázraku v Šanghaji:    

  

Na fotografiách Šanghaj 1990 2010 obr vidieť, ako vyzeral Šanghaj v roku 1990, v čase keď 

na Slovensku odstránili socializmus a „zločinných komunistov“ od moci.  A ako vyzeral o 20 

rokov, v roku 2010, keď sa tam stále nepodarilo zničiť socializmus a odstaviť komunistov od 

moci. 
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Na ďalších obrázkoch sú porovnané fotografie Šanghaja v roku 1989 Šanghaj v roku 

1989 a v súčasnosti Šanghaj v sucasnosti 2010-2013. 

  

Šanghaj v roku 2015 je na Obrázku nižšie. 
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Aby som nezabudol. Prečo zázrak za posledných 23 rokov v Šanghaji bol úplne iný ako 

v Bratislave a na Slovensku? 

 Myslím si, že je to preto, lebo v Šanghaji nemali Kňažka, Havela, Miklošku, Búdaja, Lasicu, 

Carnogurskeho, Leška, Hríba, Srholca, Korca …………….. atď… 

  

Karol Ondriaš 

Člen ÚV KSS 

130613 
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Rozhovor komunistu s politickým väzňom (video) 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/05/28/rozhovor-komunistu-s-politickym-vaznom-video/ 
28. mája 2013 21:24, Prečítané 6 228x, karolondrias, Nezaradené 

 

Konečne po rokoch výziev, ja Karol Ondriaš člen ÚV KSS, som sa mohol porozprávať 

s politickým väzňom Františkom Bednárom a zaznamenať to na video. Dohodli sme sa, že on 

dá otázku mne a ja odpoviem, a potom ja dám otázku jemu a on odpovie. Internetové rádio 

Slobodný vysielač v Banskej Bystrici sa podujal, že poskytne priestor na diskusiu a Norbert 

Lichtner to moderoval. Z dôvodu, že videokamera nezachytila hlasy telefonujúcich, ja som 

tieto hluché časti z vidia vymazal. Ale kompletné audio je na: 

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-24_21-00_informacna-

vojna-bednar-ondrias-kohn.mp3 

(Po odvysielanií relácie som dostal takýto pekný list od pána Bednára:  Bednar Katyn list 

130529) 

  

V prvej časti videa http://youtu.be/kudxFc90jh8 sme diskutovali témy: 

1.) Zločiny Stalina alebo zachránil Stalin  Židov a Slovanov? 

2.) Pakt Molotov-Ribbentrop – najgeniálnejší politický ťah Stalina alebo ďalší jeho zločin? 

3.) Zločiny Stalina v Gulagoch v porovnaní so zločinmi klérofašistického režimu na 

Slovensku. 

4.) Zločiny Pol Pota alebo zločiny USA v Kambodži? 

5.) Zločiny nemeckých nacistov alebo ruských žido-bolševikov v Katyni? 

6.) Parcelovanie Poľska medzi nemeckými nacistami a ruskými boľševikmi a skutočnosť. 

7.) Prečo Sovietsky zväz vojensky napadol Fínsko? 

  

V druhej časti videa http://youtu.be/unOsgqWre8g sme diskutovali témy: 

1.) Zločiny komunizmu alebo komunistický zázrak rozvoja Slovenska. 

2.) Zločiny komunizmu alebo obdobie dodržiavania ľudských práv počas socializmu. 

  

V tretej časti videa http://youtu.be/UEUt_lfTKag sme diskutovali témy: 

1.) Čo robiť? Komunistický názor a ostatné názory. 

  

Neviem, či František Bednár je typický politický väzeň, lebo podľa jeho odpovedí 

v rozhovore publikovanom na 

http://www.scribd.com/doc/84750589/František-Bednar-Ľudova-strana-naše-Slovensko 

hovorí, citujem: 

„Založili sme preto protištátnu skupinu, s ktorou sme chceli prebrať tento národ 

z ľahostajnosti a zbabelosti. Keďže sme žili pod Vysokými Tatrami a ryba smrdí od hlavy, 

chceli sme pripraviť atentát na generálneho tajomníka ÚV KSČ G. Husáka a na ideologického 

tajomníka Vasila Biľaka. V auguste v roku 1983 som sa pokúsil kontaktovať s RFE z bývalej 

Juhoslávie so zámerom spojiť sa so spravodajskými službami západných štátov, respektíve s 

inými organizáciami bývalých emigrantov a následne podľa ich požiadaviek mala skupina 

aktívne pôsobiť na území bývalej ČSSR na úseku spravodajstva, monitorovania pohybu 

sovietskych vojenských transportov, v prípade potreby tiež prevádzať sabotáže, a ak by bol 

druhou stranou nami navrhnutý plán spáchať atentát na generálneho tajomníka ÚV KSČ 

Gustáva Husáka a tajomníka ÚV KSČ Vasila Biľaka akceptovaný, pripraviť a realizovať túto 

diverznú akciu na prístupovej ceste k rezidenčnému sídlu ÚV KSČ v Belianských Tatrách. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/05/28/rozhovor-komunistu-s-politickym-vaznom-video/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-24_21-00_informacna-vojna-bednar-ondrias-kohn.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-24_21-00_informacna-vojna-bednar-ondrias-kohn.mp3
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/05/Bednar-Katyn-list-1305291.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/05/Bednar-Katyn-list-1305291.pdf
http://youtu.be/kudxFc90jh8
http://youtu.be/unOsgqWre8g
http://youtu.be/UEUt_lfTKag
http://www.scribd.com/doc/84750589/Franti%C5%A1ek-Bednar-%C4%BDudova-strana-na%C5%A1e-Slovensko
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Naša skupina v roku 1980 ukoristila zo skladu vtedajšieho Zväzu pre spoluprácu s armádou 

(Zväzarm) viacero zbraní a munície. Dôkazom našej spoľahlivosti a lojálnosti vo veci 

nadviazania kontaktu malo byť zaslanie balíka s nefunkčným nástražným výbušným 

systémom na adresu vedúceho tajomníka OV KSS v Poprade v roku 1982. 6. februára 1984 

došlo pre chybu a zlyhanie jedného z členov skupiny, u ktorého sa pri domovej prehliadke 

našli zbrane a chemikálie použité pri výrobe výbušniny, k môjmu zatknutiu ŠtB. Pri 

vyšetrovaní som zobral všetko na seba aby som neohrozil ostatných. 7.8.1984 ma KS Košice 

odsúdil na 14 rokov odňatia slobody nepodmienečne.“ 

  

Po oboznámení sa s antikomunistickým odbojom politického väzňa Františka Bednára, som si 

uvedomil, že mal vlastne šťastie, že ho súdili „zločinní komunisti“, lebo za podobný odboj by 

v demokratickej USA dostal pravdepodobne doživotie alebo trest smrti, a bolo by to 

demokratické. 

A ešte posledná otázka, o ktorej sme v Slobodnom vysielači zabudli diskutovať: Koľko máme 

u nás podobných politických väzňov, ktorí nám už 23 rokov v médiách rozprávajú 

o zločinoch komunizmu, ako nevinne trpeli v komunistických žalároch za činy, za ktoré by 

dostali v USA možno menší alebo väčší trest, možno doživotie alebo trest smrti? Neviem, len 

si myslím, že takéto rozsudky v USA by každý bral ako demokratické, a nikto by 

protagonistov trestných činov proti štátoprávnemu usporiadaniu USA nevyužíval na zničenie 

amerického kapitalizmu. 

Na záver pripájam link na moje dve predchádzajúce vystúpenie v internetovom rádiu 

Slobodný vysielač:Slobodný vysielač Banská Bystrica 19.04.2013; Karol Ondriaš a Július 

Kubík 

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-04-19_20-03_informacna-

vojna-ondrias-kubik-bednar.mp3 

Slobodný vysielač Banská Bystrica 13.03.2013; Karol Ondriaš 

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-03-13_21-00_informacna-

vojna-ondrias.mp3 

  

Karol Ondriaš 

Člen ÚV KSS 

130528 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-04-19_20-03_informacna-vojna-ondrias-kubik-bednar.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-04-19_20-03_informacna-vojna-ondrias-kubik-bednar.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-03-13_21-00_informacna-vojna-ondrias.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-03-13_21-00_informacna-vojna-ondrias.mp3
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1. Máj 2013 – Sviatok práce v Bratislave 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/05/02/1-maj-sviatok-prace-v-bratislave/ 
2. mája 2013 08:02, Prečítané 4 215x, karolondrias, Nezaradené 
 

Ako každý rok sa všetci komunisti a iní ľavicoví sympatizanti zišli v Bratislave na Námestí 

SNP, aby si uctili sviatok pracujúcich, demonštrovali svoju nespokojnosť a predstavili svoj 

program riešenia súčastných problémov. 

Nestrielalo sa tam, nikoho tam nezavraždili, nikto tam nechodil hore alebo dole bez, 

exhibicionisti tam nepredvádzali antikomunistický orgazmus, nebola tam ani jedna naša 

celevrita, a preto to naše nezávislé a verejnoprávne médiá nezaujímalo. 

KSS: Oslavy 1. Mája 2013 v Bratislave 

http://youtu.be/KNXCVDTiNno 

http://youtu.be/S9l7M0M0hA4 

http://youtu.be/cSlSoqBBTQc 

http://youtu.be/OtyxuF2IuMM 

http://youtu.be/vx9I34V8MCg 

http://youtu.be/HH5hXBIaFxU 

http://youtu.be/Oqi6g9egOtk 

http://youtu.be/dwnTXmZQBuY 

http://youtu.be/y-IuphdEgz0 

http://youtu.be/HyXYmZm9CCk 

  

Karol Ondriaš 

Člen ÚV KSS 

130502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/05/02/1-maj-sviatok-prace-v-bratislave/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://youtu.be/KNXCVDTiNno
http://youtu.be/S9l7M0M0hA4
http://youtu.be/cSlSoqBBTQc
http://youtu.be/OtyxuF2IuMM
http://youtu.be/vx9I34V8MCg
http://youtu.be/HH5hXBIaFxU
http://youtu.be/Oqi6g9egOtk
http://youtu.be/dwnTXmZQBuY
http://youtu.be/y-IuphdEgz0
http://youtu.be/HyXYmZm9CCk
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Komunistický zázrak verzus kapitalistická chudoba 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/04/28/komunisticky-zazrak-verzus-kapitalisticka-chudoba/ 
28. apríla 2013 20:19, Prečítané 5 202x, karolondrias, Nezaradené 

 

Podľa údajov Svetovej banky v roku 1981 až 50% populácie sveta (2 miliardy ľudí) žila 

v extrémnej chudobe, t.j. za  ≤ 1,25 US dolára na deň. V roku 2012 to bolo už len 20% 

populácie. Ako je uvedené na obrázku, tento úspech (t.j. 95% úspechu) bol dosiahnutý vďaka 

politike komunistickej Číny, kde za posledných 30 rokov klesol počet chudobných o 680 

milióna obyvateľov. Tragédiou je, že za toto obdobie prudko narástla chudoba v Južnej Ázii 

a v Subsaharskej Afriky. 

Vývoj chudoby vo svete 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/04/28/komunisticky-zazrak-verzus-kapitalisticka-chudoba/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/04/Populacia-chudoba-Cina-130427.pdf
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A ako to je v našej slobodnej Európe a Východnej Európe konečne oslobodenej od 

komunistickej totality? 

Podľa Trend 18.3.2013: Veľkosť potravinovej pomoci, ktorú distribuuje Červený kríž po celej 

Európe, dosahuje za desaťročia nevídané úrovne. Milióny Európanov sú závislé od charity, 

potrebujú nielen prístup k bezplatnému jedlu či vode, ale aj k oblečeniu a prístrešku. Podľa 

organizácie je to jasný dôkaz toho, aký alarmujúci vplyv má kríza na najširšie vrstvy 

obyvateľov. 
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Len v Španielsku sú na potravinovú pomoc odkázané tri milióny ľudí. Veľký počet 

chudobných, ktorí sa o seba nedokážu postarať, je aj v Grécku či Bulharsku, Červený kríž 

však poskytuje potravinovú pomoc až v dvadsiatich krajinách Európskej únie. 

Alarmujúca je aj situácia v Rumunsku, kde žijú tri milióny obyvateľov v absolútnej chudobe. 

Predstavuje to 14 percent celej populácie, menej závažná relatívna chudoba dosahuje 40-

percentnú hranicu. V minulom roku tam Červený kríž rozdelil 81-tisíc rodinám viac ako 500 

ton potravín. Mimoriadne zlá situácia je aj v Bulharsku, s chudobou sa tam podľa údajov z 

roku 2011 potýka takmer polovica populácie. 

A ako je to na Slovensku? 

O tom netreba písať, choďte sa pozrieť za Trnavu, Nitru, alebo ak chcete ušetriť na 

cestovnom, stačí, keď sa pozriete do peňaženky. 

Nech žije socializmus! 

  

P.S.  Prosil by som diskutujúcich aspoň o jeden antikomunistický orgazmus. 

  

Karol Ondriaš 

130427 
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Na Slovensko príde nový investor!!! Hurá, hurá, hurá!!! 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/04/09/na-slovensko-pride-novy-investor-hura-hura-hura/ 
9. apríla 2013 17:59, Prečítané 4 609x, karolondrias, Nezaradené 

 

Konečne radostné správy: 

Na Slovensko mieri miliónová investícia, ktorá vytvorí 500 pracovných miest!!! Hurá, hurá, 

hurá!!! (19.04.2011, TASR) 

Do priemyselného parku Záborské pri Prešove mieri nový investor, vytvorí 10 pracovných 

miest!!! Hurá, hurá, hurá!!! (TA3, 06.04.2013) 

Rakúska strojárska spoločnosť Rübig oficiálne začala s výstavbou výrobnej haly v 

Priemyselnom parku Prievidza. Nájde tam prácu 155 

zamestnancov!!! Hurá, hurá, hurá!!!   (Prievidza 30.júl 2012). 

Investorom by mala byť česko-talianska obuvnícka firma, ktorá by mohla zamestnať až 400 

ľudí!!! Hurá, hurá, hurá!!! TASR, 5. septembra 2012 16:41 

  

Za posledných 23 kapitalistických rokov ma vždy fascinuje, keď naše vlády uprosia 

moderného otrokára v zahraničí a ponúknu mu zopár našich spoluobčanov, ako moderných 

otrokov, za 20-30% cenu. Takto my budujeme blahobyt v okolitých západných krajinách. 

Paradoxne, naše (vlastne cudzie) média namiesto toho, aby horko zaplakali, každý takýto 

predaj za 20-30% cenu oslavujú ako úspech slobody, demokracie, voľného trhu  a  

dodržiavanie  ľudských práv. A vlastne majú aj pravdu, veď okrem ľudských zdrojov už nemá 

naša šľachta čo predávať. 

  

Pozrel som si v štatistických ročenkách, koľko pracovných miest sa vytváralo počas 

komunistického zázraku výstavby Slovenska v rokoch 1948-1990. Údaje sú na obrázku č. 

1.Pocet pracujucich na Slovensku 130408Posl 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/04/09/na-slovensko-pride-novy-investor-hura-hura-hura/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/04/Pocet-pracujucich-na-Slovensku-130408Posl.pdf
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Za posledných 20 rokov komunistického zázraku (1968-1988), komunistická vláda dokázala 

vytvoriť 656 000 pracovných miest z vlastných zdrojov a nepotrebovala na to ani jedného 

otrokára a nemusela predať ani jeden ľudský zdroj. S úctou a hlboko sa klaniam tomuto 

úspechu komunistov. 

  

Už 23 rokov kapitalistické vlády majú záruku, že keď už nebude čo predávať, budú mať na 

Slovensku stále dostatok ľudských zdrojov, ktoré môžu predať vždy pod cenu. Koľko majú 

kapitalisti ľudských zdrojov na predaj pod cenu ukazuje obrázok č. 2. Nezamestnanost na 

Slovensku 130408 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/04/Nezamestnanost-na-Slovensku-130408.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/04/Nezamestnanost-na-Slovensku-130408.pdf
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Z obrázku vidieť nulovú nezamestnanosť v rokoch 1948-1989, t.j. komunistický zázrak 

humanity, civilizácie a dodržiavania ľudských práv, a prudký nárast nezamestnanosti, t.j. 

ďalší zo zločinov kapitalizmu na Slovensku. 

Pre zaujímavosť na obrázku č. 3. Pocet obyvatelov Slovensko 130408 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2013/04/Pocet-obyvatelov-Slovensko-130408.pdf
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Je stúpanie populácie na Slovensku počas komunistického zázraku 1948-1989 a neskoršie 

počas kapitalistického úpadku. 

  

P.S.: Prosil by som od diskutujúcich aspoň jeden antikomunistický orgazmus. 

Karol Ondrias 

130409 

 

 

 

 



 
 

577 
 

 

 

Príjmy a výdaje Vatikánu a svätá chudoba 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/03/29/prijmy-a-vydaje-vatikanu-a-svata-chudoba/ 
29. marca 2013 17:58, Prečítané 3 759x, karolondrias, Nezaradené 

 

Rozpočet „Holy See – Vatikánska Kúria“ v roku 2011 bol: 

Príjmy = 248,8 milióna Eur 

Výdavky 263,7 milióna Eur. 

Populácia = ? (Pravdepodobne = 0) 

Počet zamestnancov = 2832. 

Rozloha = ? 

  

Oddelený rozpočet mesta-štátu Vatikánu v roku 2010 bol: 

Príjmy = 267 milión Eur 

Výdavky = 245 milión Eur. 

Populácia 890. 

Počet zamestnancov 1876. 

Rozloha 0,44 km
2
. 

  

Rozpočet verejnej správy na Slovensku v roku 2011: 

Príjmy = 23 mld EUR 

Výdavky = 27 mld EUR 

Počet obyvateľov 5,4 milióna 

Rozloha = 49036 km
2
. 

  

Výdavky na jedného obyvateľa za rok: 

„Holy See – Vatikánska Kúria“ = ??? 

Mesto-štát Vatikán = 275 000 Eur. 

Slovensko = 500 Eur. 

  

Výdavky na jedného zamestnanca za rok: 

„Holy See – Vatikánska Kúria“ = 93 000 Eur 

Mesto-štát Vatikán = 131 000 Eur 

Štátna správa na Slovensku = 21 000 Eur 

(Ak má štátna správa na Slovensku 127 000 zamestnancov). 

  

Výdavky na km
2
 za rok: 

„Holy See – Vatikánska Kúria“ = ??? 

Mesto-štát Vatikán = 557 000 000 Eur 

Slovensko = 55 000 Eur 

  

Chcel som ešte dopísať zdroje príjmov mesta-štátu Vatikánu a „Holy See“, ale to by som sa 

natrápil. Tak som to nechal tak. 

Rozhodne cirkev bojuje proti chudobe, aspoň tak som to počul v televízii. 

  

Karol Ondriaš 

Člen ÚV KSS 

130329 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/03/29/prijmy-a-vydaje-vatikanu-a-svata-chudoba/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Budú v budúcnosti historici posudzovať SDKU ako zločineckú 

organizáciu? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/02/05/budu-v-buducnosti-historici-posudzovat-sdku-ako-

zlocinecku-organizaciu/ 
5. februára 2013 09:22, Prečítané 4 106x, karolondrias, Nezaradené 

 

A budú jej predstavitelia tak aj súdení? 

 

Ako každý vie, za obdobie predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu (koaličnej vlády SDKU 

1998-2002-2006) boli predané naše strategické podniky moderným otrokárom (motrokárom) 

do zahraničia za ~300 mld Sk a paradoxne náš zahraničný dlh za toto obdobie neklesol o 300 

mld Sk ale vzrástol o ~300 mld Sk. Samozrejme, bežný občan to pozitívne nepocítil, skôr 

naopak. 

 

Predaním našich strategických podnikov motrokárov, prakticky predali nás slobodných 

občanov do dlhodobého moderného otroctva (motroctva). Dôkazy nášho motroctva prinášajú 

denne médiá. Napríklad: za rovnakú prácu slovenský motrok doma dostane menšiu mzdu ako 

je mzda v zahraničí; slovenské slúžky alebo slovenskí drotári pracujú v krajinách západnej 

Európe, ale to neplatí naopak. Všetko lukratívne na Slovensku už patrí motrokárom. 

Výsledkom predania strategických podnikov a následných ekonomických strát mnoho 

občanov ďalej žije nedôstojným životom, mnohí utiekli alebo sa živia ilegálne, pól milióna 

detí sa nenarodilo, niektorí spáchali vraždu a iní sociálnu samovraždu. 

 

Predaním našich strategických podnikov motrokárov, nielenže sme stratili ekonomickú 

bezpečnosť, za čo môže byť obvinenie zo zrady, ale sme stratili šancu na rozvoj, kde naopak 

nastúpil mentálny úpadok. Mnohí sú donútení žiť nedôstojným životom, a to je porušenie 

základného články slovenskej ústavy. 

  

Ale vráťme sa k otázkam: 

Budú v budúcnosti historici posudzovať SDKU ako zločineckú organizáciu? 

Myslím si, a to je potrebné ešte vedecky preveriť, že pokiaľ budeme mať ešte svojich 

historikov, tak áno. Myslím si, že dôkazov je dosť. 

  

A budú jej predstavitelia tak aj súdení? 

Na túto otázku sa v súčasnosti nedá odpovedať, lebo si myslím, že žijeme v dobe 

degenerovanej, kde slovenský motrok má zakázané rozmýšľať v takýchto intenciách, nieto 

ešte niečo napísať. 

A keď degenerovaná doba pominie, uvidíme. 

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

člen ÚV KSS 

130206 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/02/05/budu-v-buducnosti-historici-posudzovat-sdku-ako-zlocinecku-organizaciu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/02/05/budu-v-buducnosti-historici-posudzovat-sdku-ako-zlocinecku-organizaciu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
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BBC seriál „Stratený svet komunizmu“: o menejcennej 

Východoeurópskej rase 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/bbc-serial-strateny-svet-komunizmu-o-menejcennej-

vychodoeuropskej-rase/ 
30. januára 2013 12:08, Prečítané 5 044x, karolondrias, Nezaradené 

 

Ako som už napísal (link nižšie), tento demagogický seriál má úroveň kvalitného hnoja, 

skrytého rasizmu a pohľadu nadradenej rasy na 

nás Východoeurópanov. http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/ 

Nie je tam ani slovo o komunistickom zázraku vo východnej Európe, o všestrannom rozvoji, 

humanite a dodržiavaní ľudských práv. 

 

Ani slovo o civilizácii bez narkomanov, bezdomovcov, výpalníkov, kde bolo vzdelanie 

a zdravotná starostlivosť zadarmo (čo si môže dovoliť teraz len pár arabských krajín bohatých 

na ropu). Kde nepoznali nezamestnanosť, predaj ľudí, vraždy na objednávku alebo 

exekútorov. V seriáli ani okrajom nespomenuli vybudovanie stovky priemyselných podnikov 

na Slovensku, považskú kaskádu, školstvo, vedu, techniku, atd… (pre fakty pozri 

blog http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/). 

Namiesto toho tam bola len krv, a ešte krv, a ešte viac krvi. 

 

Musíme si uvedomiť, že Seriál BBC „Stratený svet komunizmu“ sa premieta po celom svete. 

Čo si pomyslia bežní ľudia v Ázii, v Afrike, Latinskej Amerike a ďalších krajinách 

o Východoeurópskom komunizme, keď ho nezažili na vlastnej koži? Predsa, budú veriť 

„faktom“ BBC. 

 

Takto všetkých, v rámci kalenia uchylákov, má seriál presvedčiť a podávať „dôkazy“, že 

Východoeurópania sú menejcenná rasa, že keď sa dostanú k moci a nikto ich nekontroluje 

(ako bolo počas vlády komunistov), tak vraždia vlastnú populáciu, zatýkajú a popravujú 

nevinných ľudí – ktorí sa im nejako znepáčia, budujú koncentračné tábory – kde zomierajú 

nevinní bez akýchkoľvek ľudských práv. Že chcú totalitne ovládať celý svet, viesť vojny, 

zaviesť komunistickú totalitu, sú nemorálni. 

Skrátka a jasne: Východoeurópania sú menejcenná rasa. 

Toto je hlavný cieľ seriálu BBC „Stratený svet komunizmu“. 

Samozrejme má aj zahmliť viac ako 300 ročnú tradíciu ich nemorálnosti a zločinov, 

a zabrániť komunistom dostať sa opäť k moci.. 

 

Podvedomá správa v seriály hovorí, že „my BBC-Euroatlantická civilizácia (anglosaská rasa, 

vyvolený národ, čistá rasa, liberáli, demokrati, humanisti, NATO….) máme morálne právo 

vždy zasiahnuť, aby sme oslobodili nevinných ľudí žijúcich vo Východnej Európe od tyranie 

ich vlastných vodcov. Lebo vždy im bude lepšie, keď sa budú utiekať ku nám, lebo my sme 

nositelia humánnej civilizácie.“ 

  

Pre nás Východoeurópanov je dôležité nájsť odpoveď na tri otázky: 

1. Na koho objednávku sa takéto seriály vyrábajú? 

2. Kto na Slovensku zabezpečuje, aby sa tieto a podobné seriály masovo na Slovensku 

propagovali? 

3. Prečo a začo to cudzí a naši robia? 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/bbc-serial-strateny-svet-komunizmu-o-menejcennej-vychodoeuropskej-rase/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/bbc-serial-strateny-svet-komunizmu-o-menejcennej-vychodoeuropskej-rase/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/
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Ak nebudeme riešiť tieto otázky, ostáva mi len konštatovať, že asi budeme len menejcenná 

rasa. RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.; Člen ÚV KSS; 130131 

 

Video, na ktoré sú naši disidenti a antikomunisti právom hrdí 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/30/video-na-ktore-su-nasi-disidenti-a-

antikomunisti-pravom-hrdi/ 
30. januára 2013 08:19, Prečítané 3 300x, karolondrias, Nezaradené 

 

pretože tam sú popísané ich vzory v plnej paráde. Takto podobne aj naši disidenti 

a antikomunisti bojovali za zničenie Východoeurópskej 

civilizácie a víťazne ju predali do moderného otroctva, za čo sú im doteraz naše a zahraničné 

celevriti vďačné. 

 

Nižšie uvedené video asi pozná už každý, samozrejme okrem redaktorov našich 

televízií. http://www.mojevideo.sk/video/f6b5/ekonomicky_vrah.html 

 

Je úplne samozrejmé, že video by malo byť súčasťou Ústavu pamäti národa, i keď konkrétne 

video o úlohe a činnosti našich disidentov, antikomunistov a morálnych uchylákov 

demokratického typu pri zničení Východoeurópskej socialistickej civilizácie zatiaľ asi nie je 

natočené. Ale to je len otázkou času, a potom video bude neoddeliteľnou súčasťou Ústavu 

pamäti národa, lebo národ by mal mať pamäť. 

 

Karol Ondriaš 

130130 
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Kapitalistická a komunistická realita šou 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/26/kapitalisticka-a-komunisticka-realita-sou/ 
26. januára 2013 08:13, Prečítané 3 998x, karolondrias, Nezaradené 

 

Včera večer zo zvedavosti som v rýchlosti preklikal naše TV kanály, aby som zistil súčasnú 

úroveň našich reality šou a úroveň kalenia uchylákov. Pritom mi vzdialený priateľ M.R. 

poslal link na realitu šou zo „Shanghai“ z komunistickej Číny. 

Ihneď som si naše kapitalistické a ich komunistické reality šou porovnal. Výsledok vám 

nepoviem, len by som chcel vedieť, či naša a ich úroveň kultúry je ešte vratná. 

 

Link na komunistickú reality šou je nižšie. 

Len upozorňujem slovenských fajnšmekerov, že bohužiaľ v komunistickej reality šou nikto 

nebude chodiť nahý, nikoho neznásilnia, nezastrelia, neunesú, nebudú vykladať karty, nikto 

nebude nadrogovaný a ani sa vyžívať v násilí akéhokoľvek druhu. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_popout&v=6HfDeTVpinU 

 

Ja viem, že bojovníci proti komunistickej totalite sa budú utešovať, že veď v komunistickej 

Číne nie je socializmus, ale kapitalizmus a ja porovnávam neporovnateľné. 

Nech sa len utešujú, budú to v budúcnosti potrebovať stále viac a viac. 

  

RNDR. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS, 

130126 
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Seriál BBC: Stratený svet komunizmu v Československu a kalenie 

uchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/19/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ceskoslovensku-a-kalenie-

uchylakov/ 

19. januára 2013 21:11, Prečítané 4 444x, karolondrias, Nezaradené 

 

Tak som si pozrel v sobotu 19.01.2013 o 20.00 hod na STV2 BBC seriál „Stratený svet 

komunizmu v Československu. 

Zistil som tri veci: 

1. Seriál mal úroveň ešte väčšieho hnoja, ako som predpokladal. 

2. Z primitívnej úrovni demagógie seriálu silne predpokladám, že BBC tvorcovia seriálu nás 

pokladajú za menejcennú rasu, neschopnú myslieť. A je možné, že majú pravdu. 

3. Myslím si, že nielen tvorcovia BBC seriálu, ale aj naši kolonizátori, slovenská šľachta 

a slovenské bandy kriminálnikov nás pokladajú za menejcennú rasu, za kvalitné stádo dobre 

zakalených uchylákov, ktorým čo podhodia, to zožerú. A je možné, že majú pravdu. 

Je to štandardný seriál na kalenie uchylákov, kde vládcovia BBC a veľké štátne a vojenské 

teroristické zoskupenia majú smrteľný strach, že by sa im v súčasnosti re-kolonizovaná 

Východná Európa opäť vytrhla z ich kolonizácie, komunisti by sa opäť dostali k moci, a opäť 

by sa tam zopakoval komunistický zázrak ekonomického, kultúrneho, vzdelanostného a 

humánneho rozvoja s vysokým štandardom dodržiavania ľudských práv. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, Drsc. 

Člen ÚV KSS 

130119 
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O tom, jak prý komunisté kradli 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/ 

15. januára 2013 21:56, Prečítané 4 114x, karolondrias, Nezaradené 

Keď som dostal tento článok (autor Oldrich Slováček) mailom, ihneď som začal hľadať 

štatistické údaje za posledných 23 rokov, kde by sa podobne pochválili aj bojovníci proti 

komunistickej totalite.Bohužiaľ, zatiaľ som žiadne nenašiel, možno sú tajné. 

Ja ale verím, že bojovníci proti komunistickej totalite nejaké pozitívne výsledky prinesú, 

i keď predpokladám, že na jeden pozitívny výsledok zamlčia 10 negatívnych. 

Link na článok je na: 

http://oldrichslovacek.blog.idnes.cz/c/235658/O-tom-jak-pry-komuniste-kradli.html 
V prípade, že by sa článok na linku stratil, nižšie je jeho kópia. 

  

Ještě po 22 letech od pravicového státního převratu nazývaného „Sametová revoluce“ se řada 

autorů ve svých článcích neustále vracejí 

k období let 1948 – 1989. 

  

Ne že bych návraty do minulosti měl nějak zvlášť v oblibě, ale protože jsem tu dobu zažil na 

vlastní kůži, tak vím, že ne všechno bylo tak, 

jak je mladým jednostranně podsouváno (nezřídka lidmi narozenými po r. 1980, což je 

obzvláště pikantní), cítím potřebu se také vyjádřit. 

  

Na jedné straně tito autoři především zdůrazňují materiální blahobyt současného 

kapitalismu, poukazují na supermarkety přetékající zbožím. Očividně méně již hovoří o jejich 

kvalitě, cenách a dopadu na domácí producenty. Vychvalují obrovský technický pokrok, 

svobodné cestování a demokracii. Jejich tvrzení, že jsme se nikdy v minulosti neměli lépe jak 

dnes, má jednu podstatnou chybu. Jednak srovnává nesrovnatelné (v roce 1935 se také žilo 

lépe než v r. 1913, v 70. letech lépe než v padesátých) a jednak už neříká, že se to dnes netýká 

většiny. A právě hledisko většiny považuji nejen za správné, ale i za demokratické. 

Podívejme se tedy na výsledky jejich hospodaření v období jejich čtyřicetileté vlády. 

Kde není uvedeno jinak, znamená první číslo stav v r. 1948, druhé číslo stav v roce 1989. 
Stav základních prostředků                            – 757mld. / 5 bil. 178 mld. Kčs 

Instalovaný výkon elektráren                         – 2.625 MW / 21.670 MW 

Výroba nákladních aut                                   – 7.221 ks / 50.570 ks 

Vyrobeno párů obuvi                                      – 64.378 /120.289 

Autobusová síť                                               – 44.047 km / 299.489 km 

Letecká síť                                                      -18.685 km / 124.327 km 

Telefonní přípojky                                          -386.000 / 4.132.000 

Chov hovězího skotu                                      – 3.663.000 ks / 5.129.000 ks 

Chov prasat                                                    – 3.242.000 ks / 7.498.000 ks 

Sklizené obilí                                                  – 4.768.000 t / 12.042.000 t 

Divadla ve stálém provozu                            – 60 / 88 

Vydané knihy                                                  – 44.176 ks / 105.739 ks 

Počet lůžek v nemoc.na 1000 obyvatel         – 8,9 lůžka /12,6 lůžka 

Jeden lékař připadl na                                     -1.158 obyvatel / 270 obyvatel 

Zásobování pitnou vodou z veřej. zdrojů       – 48,6% v r.1960 / 80% v r. 1989 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
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http://oldrichslovacek.blog.idnes.cz/c/235658/O-tom-jak-pry-komuniste-kradli.html
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Napojení domácností na veřej. kanalizaci     – 39,2% v r. 1958 / 64,8% v r. 1989 

Odběratelé plynu                                          – zanedbatelné množství / 2,7  mil. domácností 

Průměrná délka života                                         – M    61,5 / 68 let – Ž 66,1 / 75,3 let 

 

Za vlády jedné strany, bez podílu cizího kapitálu, jen z domácích zdrojů a s omezenou 

zahraniční pomocí, se našim lidem podařilo při udržení slušné životní úrovně a životních 

jistot naprosté většiny občanů vybudovat: 
  

4 atomové, 23 tepelných a 26 vodních elektráren, téměř 400 km dálnic, elektrifikovat 

železniční tratě, postavit hutní, strojírenské, chemické, potravinářské a jiné podniky a továrny, 

zmodernizovat zemědělská družstva a dosáhnou téměř 100% soběstačnosti v základních 

komoditách, provozovat flotilu námořních lodí, položit stovky a tisíce kilometrů energovodů, 

plynovodů a ropovodů, zavést zcela nové výroby niklu, hliníku a umělých hmot, postavit a 

provozovat jesle, školky, školy, odborná učiliště, polikliniky, nemocnice, kulturní a 

společenské domy, sportovní stadiony, rekreační střediska. Od základu bylo území republiky 

pokryto TV signálem, ne sice ideálně, ale přesto se udržovaly kulturní a historické památky, 

podporovaly se divadelní a umělecké soubory a soubory lidové tvořivosti. Vybudovala se 

podstatná část pražského metra s 38 stanicemi, obrovské prostředky se vynakládaly na 

industrializaci  zaostalého Slovenska. 

  

Postavily se stovky obytných sídlišť s 200.000 panelových domů a 1.200.000 byty, což 

představuje 55% všech bytů a 30% veškerého bytového fondu. Dekrety na tyto byty se 

předávaly rodinám bezplatně. 
  

Ve zbrani byla udržována 200 tisícová armáda v mnoha desítkách vojenských útvarů, 16 

výcvikových prostorech s 407 bojovými letadly, 101 vrtulníkem, 4.585 tanky, 4.900 

obrněnými transportéry a BVP, 3.445 děly a raketomety a 77 zařízeními odpalovaní raket. Pro 

případ války a v rámci Civilní obrany byly vybudovány objekty, které by dnes bylo naprosto 

nemožné postavit. 

A ještě zbylo dost prostředků pro zahraniční pomoc rozvojovým zemím. Nízké platy byly 

vyváženy dotovanými cenami potravin, bydlení, hromadné dopravy, lékařské péče, kultury, 

umění, sportu a mnoha jiného. 

Takové bohatství byli lidé schopni vytvořit. Kam se vše podělo? Zahraničním majitelům 

a několika domácím podnikatelům. Jen na ty, kteří je svoji prací vytvářili, se stále 

nedostává. 
V roce 1989 měla SBČs k dispozici 105 tun měnového zlata v hodnotě 15 – 17 miliard Kčs, 

hotovost ve výši 85 mld. Kčs a žádné vnitřní dluhy. Státní dluh činil pouhých 124,2 mld. Kčs, 

v roce 1993 již 158,8 miliard a letos astronomických 1.412.900.000.000 Kč! Ani za tisíc let se 

nepodaří ho splatit. Opravdu je tedy současný „blahobyt“ díky naší skvělé novodobé 

vládě a měli bychom se stejně, kdyby se komunisti taky takto zadlužili? 

Ne všechno se dělalo správně, taky jsme nebyli se vším spokojeni a také jsme si 

zanadávali. Také proto mnoho z nás zvonilo klíči a s nadšením přivítalo Pražský podzim. 

Kam to dojde, však nikdo netušil, a že kdyby to věděli… Jenže historie žádné „kdyby“ nezná. 

Těm, co špatně chápou, připomínám: mým cílem není zlehčování nebo zastírání špatného, 

nevolám po návratu „starých dobrých časů“! 
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Seriál BBC: Stratený svet komunizmu v NDR a kalenie uchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/12/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ndr-a-kalenie-

uchylakov/ 
12. januára 2013 20:45, Prečítané 3 107x, karolondrias, Nezaradené 

 

Predsa som sa donútil v sobotu 12.01.2013 o 20.00 hod na STV2 pozrieť BBC seriál 

„Stratený svet komunizmu v NDR“ (aspoň polovicu). 

Zistil som dve veci: 

1. Seriál mal úroveň ešte väčšieho hnoja, ako som predpokladal. 

2. Z primitívnej úrovni demagógie seriálu silne predpokladám, že tvorcovia seriálu v pozadí 

nás pokladajú za menejcennú rasu, neschopnú myslieť. 

  

Veľmi rád by som vedel, koľko ľudí seriál oslovil. Pomohlo by mi to určiť, či sme ozaj 

menejcenná rasa neschopná myslieť a tým odsúdení na dlhodobé motroctvo. 

  

Karol Ondrias 

130112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/12/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ndr-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/12/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-v-ndr-a-kalenie-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

586 
 

 

 

 

 

Seriál BBC: Stratený svet komunizmu a kalenie uchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/11/serial-bbc-strateny-svet-komunizmu-a-kalenie-uchylakov/ 

11. januára 2013 05:17, Prečítané 4 166x, karolondrias, Nezaradené 

 

Predpokladám, že to bude štandardný seriál na kalenie uchylákov, kde vládcovia BBC majú 

smrteľný strach, že by sa im v súčasnosti re-kolonizovaná Východná Európa opäť vytrhla 

z ich kolonizácie, komunisti by sa opäť dostali k moci, a opäť by sa tam zopakoval 

komunistický zázrak ekonomického, kultúrneho, vzdelanostného a humánneho rozvoja 

s vysokým štandardom dodržiavania ľudských práv. 

  

Preto týmto upozorňujem  všetkých dobre, priemerne a slabo zakaleným uchylákom, a proste 

vytunelovaných každého druhu, aby si seriál BBC „Stratený svet komunizmu“ nenechali ujsť. 

Začne sa vysielať v sobotu 12.1.2013 na STV2 o 20.00 hod. 

  

Ja nemám čas a ani záujem strácať čas s účelovo kaliacimi seriálmi viac ako 2 minúty, ale 

predpokladám, že fakty komunistického humánneho zázraku do roku 1990 a degenerácie 

spoločnosti a zločiny kapitalizmu po roku 1989 tak nebudú vôbec, alebo spomenuté len 

okrajovo, aby dobre zakalený uchylák mal dojem objektivity seriálu. 

  

Predpokladám, že v seriáli určite nebudú spomenuté zločiny kapitalizmu a degenerácia 

spoločnosti vo Východnej Európe po roku 1990: napríklad viac ako 10 miliónov ľudí obetí, 

ktorí by teraz žili, keby tam neprišiel kapitalizmus (je to citácia zo správy OSN). Státisíce 

bezdomovcov živiaci sa odpadkami z košov. Nebudú tam popísané osudy stoviek-tisíc ľudí, 

ktorí zomreli na smetisku kapitalizmu, zamrzli, predávkovali sa drogami, milióny detí-

bezdomovcov, ľudí  vyhodených z roboty, alebo ktorí museli odísť z domova, od rodiny, 

zarábať si na živobytie ďaleko v cudzine. 

  

V seriáli sa určite nespomenie, že po roku 1990 došlo k zničeniu východoeurópskej 

civilizácie, zahŕňajúc priemysel, vzdelanie, vedu, techniku, kultúru…, a jej dôslednej 

kolonizácii. K tomu nevyhnutne patrí  štandardná výchova nás motrokov a samozrejme 

kalenie uchylákov. 

  

Myslím si, že súhlasím s BBC a redaktormi mienkotvórnych médií na Slovensku, že je 

potrebné profesionálne kaliť uchylákov a predvádzať antikomunistické orgazmy skoro 24 

hodín denne, lebo len tak sa dá zakaliť dostatočný počet uchylákov, ktorí si komunistický 

zázrak humanity a zločiny kapitalizmu neuvedomia. 

Nech žijú dobre zakalení uchyláci!!! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

130111 
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Televízny program Farma – ďalší pomník našej degenerácie 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/12/29/televizny-program-farma-dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/ 

29. decembra 2012 06:14, Prečítané 4 076x, karolondrias, Nezaradené 

 

Minule, v súťaži, ktorá televízia dostane prvú cenu pri kalení uchylákov, som 

narazil na program Farma. Po troch minútach som tomuto programu priradil prvé 

miesto. Myslím si, že je to ďalší pomník našej degenerácie, ktoré tu začali 

vyrastať ako huby po daždi, ihneď potom, ako nás naši ponovembroví hrdinovia 

oslobodili od komunistickej totality. 

  

Už som v duchu videl, ako sa budú aktéri Farmy tešiť z prvého miesta. 

Bohužiaľ, musím ich sklamať. Keď som sa dozvedel, že Farmu pozerá viac ako milión ľudí, 

tak som musel zmeniť ihneď poradie. 

Prvé miesto v súťaži pomníkov našej degenerácie dostali diváci Farmy. Škoda, že 

tuná nie je priestor vyvesiť ich zoznam menovite. Zaslúžili by si to. 

Ale diváci by z toho nemali byť smutní, lebo kompetentní ich zoznam už majú. 

  

Nakoniec Preambula, ktorá mala byť na začiatku: 

Keď po 40 ročnom komunistickom zázraku rozvoja Slovenska a humanity, po roku 

1989 došlo k jeho kolonizácii a k riadenému všeobecnému úpadku, kolonizátori 

okrem toho, že nám všetko podstatné zobrali musia kvalitne kaliť uchylákov na Slovensku, 

aby ich už nikdy nenapadlo vymaniť sa z moderného otroctva v ktorom 

žijú. A o to sa starajú hlavne naše, nezávislé od humanity, televízie. 

  

Nech žije socializmus! 

  

Karol Ondriaš 

Člen ÚV-KSS 
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Keby bol Izrael na území EÚ 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/18/keby-bol-izrael-na-uzemi-eu/ 
18. novembra 2012 19:16, Prečítané 4 025x, karolondrias, Nezaradené 

 

a hypoteticky mal 150 miliónov obyvateľov, 

a postupne v EÚ by zaberal územie úmerne ako na Blízkom východe: 

Žili by aj Slováci hypoteticky v „Slovenskej Gaze“, napríklad medzi Belanskými Tatrami a 

Pieninami? 

Neviem, i keď z priloženej hypotetickej mapy by sa to možno dalo hypoteticky vypočítať. 

Mapa Palestina Izrael 1947-2000 
 

 
 

  

Karol Ondrias 

121118 
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Múzeum zločinov a obetí komunizmu – ďalší pomník našej 

degenerácie? 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/17/muzeum-zlocinov-a-obeti-komunizmu-

dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/ 
17. novembra 2012 10:22, Prečítané 4 113x, karolondrias, Nezaradené 

 

Posledných 23 rokov, keď sme nastúpili cestu úpadku, ma neprekvapuje, keď sa na Slovensku 

objavujú ďalšie pomníky našej degenerácie. Významný pomník našej degenerácie bol 

otvorený 16.11.2012 v Bratislave. Paradoxne sídli v budove Univerzity sv. Alžbety 

na Námestí slobody 3 v Bratislave. (Pripomínam, že od čias Džingischána, najzločineckejšia 

organizácia vládnuca na území Slovenska bol klérofašistický režim v rokoch 1939-1945). 

  

Overiteľné fakty jednoznačne dokazujú, že socializmus na Slovensku za vlády komunistov 

bol neuveriteľný pozitívny zázrak rozvoja Slovenska, humanity, civilizácie a dodržiavania 

Charty ľudských práv, samozrejme relatívne v porovnaní s tým, čo bolo predtým a potom. 

Počas komunistického zázraku sa na Slovensku pod vedením Komunistickej strany 

Československa vybudovalo poľnohospodárstvo, 

priemysel, stavebníctvo, školstvo, veda a kultúra. 

  

Po roku 1989 humánna a mimoriadne úspešná civilizácia na Slovensku bola zničená 

a Slovensko je od vtedy ekonomicky, politicky a mentálne kolonizované. Nastal ekonomický 

a duchovný úpadok Slovenska. Aby tento stav bol trvalý, vyrábajú sa morálni uchyláci 

a stavajú sa pomníky našej degenerácie. Myslím si, že Múzeum zločinov a obetí  komunizmu 

je ďalším pomníkom našej degenerácie. 

  

Môj názor na „zločiny komunizmu“ je na videách 

http://take.netkosice.sk/osz/ondrias.htm 

http://www.mojevideo.sk/video/8593/socializmus_vs_kapitalizmus_1_12.html 

http://nezavisli.blogspot.com/2010/05/diskusia-bez-diskusie.html 

  

Veľmi rád by som podiskutoval s každým, kto má iný názor, natočil to na video a dal na 

internet. Myslím si, že sa nájde veľa diskutujúcich, hlavne z revolučných študentov z 

Univerzity sv. Alžbety. Kontakt: karol@ondrias.sk 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

121117 

  

Dodatok: 

Prečo nemáme na Slovensku Múzeum zločinov a obetí  klérofašistického režimu? 
Keď na Slovensku totalitne vládol kléro-fašistický režim v rokoch 1939-1945, tak poslal na 

smrť bez súdu, bez obvinenia okolo 60-70000 

spoluobčanov. Čo je okolo 12000 ľudí ročne. Koľko nevinných ľudí poslali na smrť slovenskí 

komunisti počas 40 rokov, keď vládli absolútnou mocou? Troch, desať alebo sto? Ja 

odhadujem, že troch za 40 rokov, to je 0,075 osôb ročne. Keď porovnám zločinný kléro-

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/17/muzeum-zlocinov-a-obeti-komunizmu-dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/
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http://www.mojevideo.sk/video/8593/socializmus_vs_kapitalizmus_1_12.html
http://nezavisli.blogspot.com/2010/05/diskusia-bez-diskusie.html
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fašistický a komunistický systém, tak mi vychádza, že kléro-fašistický systém bol 160 000 

zločinnejší, ako komunistický. 

Keď predpokladám, že ak na múzeum zločinov komunizmu vyčlenili 3 miestnosti, tak potom 

úmerne by museli na múzeum zločinov klérofašistického režimu vyčleniť 480 000 miestností. 

To znamená, že múzeum zločinov klérofašistického by bolo väčšie ako Bratislava. Myslím si, 

že veľkosť múzea je jediný dôvod, prečo takéto múzeum nemáme. 
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18. Zjazd Komunistickej strany Číny a plavba na Titaniku 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/11/10/18-zjazd-komunistickej-strany-ciny-a-plavba-na-titaniku/ 

10. novembra 2012 05:03, Prečítané 3 898x, karolondrias, Nezaradené 

 

V správe na 18. Zjazde Komunistickej strany Číny, 9.11.2012, prezident Hu Jintao oznámil 

ciele komunistickej Číny. Napríklad, že hrubá domáca produkcia (HDP) a príjem 

na obyvateľa do roku 2020 sa zvýšia 2-krát. Aby sa to zrealizovalo, stačí aby 

HDP rástlo 7,2% ročne. Komunistická Čína to zvládne ľavou rukou, pretože za 

posledných 20-30 rokov mala rast HDP vždy vyšší ako 7,2%. (Pre porovnanie v EU: 

Rast HDP na rok 2012 = -0,3 až -0,4%; na rok 2013 = + 0,3 až 0,4%. A čo bude 

ďalej, to ani boh nevie, alebo sa to kompetentní boja povedať.) 

  

Od roku 2003 je v komunistickej Číne nezamestnanosť menej ako 5% a podobná sa 

predpokladá aj do budúcna. (Pre porovnanie v EU: Nezamestnanosť 11,6% v roku 

2012; výhľad do budúcna – bude stále vysoká). 

  

V komunistickej Číne rozpočet na vedecký rozvoj sa v rokoch 2002-2012 zvýšil 

7-krát a bude stále pokračovať v podobnom tempe. (Pre porovnanie, ako 

to je u nás…..) 

  

Čínsky komunistický zázrak je výsledkom systému socializmu s čínskymi charakteristikami. 

(Pamätám si, ako za posledných 22 rokov naše slovenské celevriti počas 

antikomunistických orgazmov sa vysmievali socializmu a vlády komunistov na 

Slovensku). 

  

Čínsky komunistický zázrak je výsledkom plánovaného hospodárstva: V rokoch 2011-2015 

prebieha už 12. päťročnica. (Pamätám si, ako za posledných 22 rokov naše slovenské 

celevriti počas antikomunistických orgazmov sa vysmievali plánovanému 

hospodárstvu počas socializmu za vlády komunistov na Slovensku). 

  

V roku 1989 východoeurópsky socialistický tábor bol ďaleko pred komunistickou Čínou. Po 

roku 1989, naše celevriti všemocne pomohli zničiť našu východoeurópsku 

civilizáciu a dotlačili nás nastúpiť do európskej lode, ktorá poslednú 

dobu by mala niesť hrdý názov Titanik. Aspoň s pohľadu komunistickej Číny 

to asi tak vyzerá. 

  

Nech žije socializmus! 

  

Karol Ondrias 

121110 
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Zbohom súdruhovia – A opäť sa idú kaliť úchyláci 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/10/13/zbohom-sudruhovia-a-opat-sa-idu-kalit-uchylaci/ 

13. októbra 2012 20:47, Prečítané 4 303x, karolondrias, Nezaradené 

 

Už som mal obrovský strach, že na výročie 17. novembra sa na Slovensku nebudú kaliť 

uchyláci a nepredvádzať antikomunistické orgazmy. Konečne mi odľahlo, seriál „Zbohom 

súdruhovia“ to zachráni. 

Predpokladám, že to bude ďalší krásny produkt nášho úpadku, keď zničenie 

východoeurópskej civilizácie a jej následnej kolonizácie  po roku 1989 oslavujeme ako 

víťazstvo. 

  

Po 2 minútach pozerania seriálu „Zbohom súdruhovia“ som prepol na český kanál, kde práve 

konštatovali, že Komunistická strana Čiech a Moravy je druhou najsilnejšou stranou v Česku. 

  

Spomenul som si na rokovanie s českými komunistami pred pár rokmi, keď som poznamenal, 

že cestou do Prahy som videl veľa antikomunistických bilbordov s krvavými hviezdami 

a krvavými kosákmi 

a kladivom. Spýtal som sa ich, či im to nezoberie hlasy vo voľbách. 

Odpovedali mi, že nie, že Česi sú vyspelý národ, nie sú len hlúpe tupé stádo a tupý 

primitívny antikomunizmus na nich neplatí. 

Ukázalo sa to aj dnes 13.10.2012 vo voľbách. 

Rád by som vedel, koľko % občanov Slovenska dokáže seriál „Zbohom súdruhovia“ zakaliť 

a z toho vypočítať, koľko rokov sme pozadu za Čechmi. 

Nech žije socializmius!!! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 
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Ako lovili lovci ekonomík na Slovensku? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/09/25/ako-lovili-lovci-ekonomik-na-slovensku/ 
25. septembra 2012 17:36, Prečítané 6 147x, karolondrias, Nezaradené 

 

Nižšie je link na video o lovcoch ekonomík. Aspoň kúsok pravdy, ako funguje 

kapitalistická demokracia. Vysvetluje to “Lovec ekonomík“ John Perkins 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EM31myP0tqE 
  

 
 

To bude krása, keď za 10-20 rokov niekto z lovcov našej ekonomík „ktorý nás oslobodili 

od komunistickej totality“ vytvorí video – pravdu-fakty, ako rádiá Slobodná 

Európa a Hlas Ameriky počas socializmu u nás kalili uchylákov, ako 

nás po roku 1989 kolonizovali, ako zničili našu prosperujúcu východoeurópsku 

civilizáciu, ako nás o všetko okradli, kto im v tom pomáhal, ako u nás 

zaviedli televízie a printové médiá na kalenie uchylákov, ako vyrábali a vyrábajú 

moderných otrokov s mentálnym rozsahom jesť, piť kakať, cikať súložiť; kto 

to boli disidenti a naše celevriti, čo to bolo-dzurindiáda, a mnoho ďalších 

faktov. 

  

To bude krása! Už sa teším! 

  

RNDr. Karol Ondrias, DrSc. 

120925 
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TV Markíza a Jojka a výroba degenerantov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/09/22/existuje-sutaz-medzi-televiziou-markizou-a-jojkou-vo/ 
22. septembra 2012 22:12, Prečítané 3 552x, karolondrias, Nezaradené 
 

Existuje súťaž medzi televíziou Markízov a Jojkou vo výrobe degenerantov? 

Dnes som si pozrel 5 minút o nejakej farme a usúdil som, že herci tam hrajú vynikajúco naše 

slovenské duchovno, produkt 22 ročného kvalitného duchovného úpadku. 

  

Myslím si, a je to potrebné vedecky overiť, že niektoré, až mnohé programy televízie Markízy 

a Jojky by mali byť označené upozornením, ako napríklad. „Nasledujúci program je 

produktom 22 ročnej 

degenerácie slovenskej kultúry“; alebo „Pozor, kvalitný slovenský hnoj“; alebo „program 

zameraný na výrobu slovenských degenerantov“. 

  

Aby som nezabudol: 

Existuje súťaž medzi televíziou Markízou a Jojkou vo výrobe degenerantov? 

Myslím si, a je to potrebné vedecky overiť, že áno. 

Len neviem, kto vyhráva. To by som sa musel donútiť to pozerať. 

  

RNDr. Karol Ondrias, DrSc. 

Nadšený divák televízie www.RT.com; www.democracynow.org; http://www.cntv.cn/ 

http://english.cntv.cn/special/glorious_china/homepage/index.shtml 
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Je rozdeľ medzi cirkvou a mafiou na Slovensku? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/09/06/je-rozdel-medzi-cirkvou-a-mafiou-na-slovensku/ 
6. septembra 2012 07:50, Prečítané 5 236x, karolondrias, Nezaradené 

 

Všetko, čo je napísané nižšie si len myslím a je potrebné to vedecky preveriť. 

  

My nevieme koľko majetku má slovenská mafia. 

My nevieme koľko majetku má slovenská cirkev. 

  

My nevieme ekonomické úkony, ktoré prevádza slovenská mafia. 

My nevieme ekonomické úkony, ktoré prevádza slovenská cirkev. 

  

My nevieme príjem z ekonomických aktivít slovenskej mafie. 

My nevieme príjem z ekonomických aktivít slovenskej cirkvi. 

  

Slovenská mafia neplatí dane z ekonomických aktivít. 

Slovenská cirkev neplatí dane z ekonomických aktivít. 

  

Je potom medzi nimi rozdiel? 

  

Samozrejme, že je. 

  

Mafia je prenasledovaná štátnou bezpečnosťou a cirkev je podporovaná zo štátneho rozpočtu 

– z naších daní. 

  

Pretože sa tiež chcem pričiniť, aby na Slovensku vládla spravodlivosť, navrhujem: 

  

Aby slovenský parlament odhlasovať zákon: 

  

Paragraf 1.: že peniaze zo štátneho rozpočtu, ktoré dostávala cirkev po dobu 22 rokov, bude 

odteraz dostávať po dobu 22 rokov slovenská mafia,  a štátna bezpečnosť bude prenasledovať 

cirkev „cirkevnú mafiu“ po dobu 22 rokov. V rámci spravodlivosti sa tento systém po ďalších 

22 rokov opäť otočí. 

  

Paragraf 2.: Po dobu nasledovných 22 rokov slovenská mafia dostane v rámci reštitúcie, t.j. 

zlegalizuje, svoj majetok, s ktorým bude nakladať rovnako ako dnešná slovenská cirkev. 

V rámci spravodlivosti sa tento systém po ďalších 22 rokov opäť otočí. 

  

Nech žije socializmus a spravodlivosť na Slovensku! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120906 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/09/06/je-rozdel-medzi-cirkvou-a-mafiou-na-slovensku/
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Pozvanie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/08/19/pozvanie-vojsk-varsavskej-zmluvy-do-ceskoslovenska-v-

roku-1968/ 
19. augusta 2012 08:24, Prečítané 4 924x, karolondrias, Nezaradené 
 

Chcel by som so spätnou platnosťou pozvať vojská Varšavskej zmluvy do Československa 

v roku 1968 

Keby sa mi to podarilo bol by som na to veľmi hrdý. Z mnohých dôvodov. 

  

Ten hlavný je ten, že by som to bol ja, kto by zabránil kolonizácii a degenerácii civilizácie na 

Slovensku po roku 1968. Príchod vojsk zabezpečil, že všestranný rozvoj Slovenska, humanita, 

ľudskosť a dodržiavanie ľudských práv mohli úspešne pokračovať ešte ďalších 22 rokov. 

Všeobecný úpadok a v mnohých prípadoch až degenerácia civilizácie na Slovensku nastala až 

po roku 1989 a nie po roku 1968. 

  

Paradoxom je, že na Slovensku sa oslavujú stále tí, ktorí pozvali „vojská“ v roku 1989, ktoré 

zničili východoeurópsku civilizáciu. 

  

Fakty: 

  

Od roku 1968 do 1989, za 22 rokov, sa zvýšil počet obyvateľov Slovenska o 793 000. Od 

roku 1990 do 2011 za 22 rokov o 140 000 obyvateľov. Rozdiel  653 000 obyvateľov. 

Z uvedeného vyplýva, že keby v roku 1968 nezasiahli u nás vojská Varšavskej zmluvy, už od 

roku 1968 by sa u nás rodilo menej detí, za 22 rokov by to mohlo byť až 500 000 detí. 500 

000 nenarodených detí, je to isté, ako keby ste 500 000 

detí postavili k múru a zastrelili. 

 

Analogicky by som mohol pokračovať ďalších 100 strán textu. 

 

Aspoň stručne z malej časti obsahu: Vďaka príchodu vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 sa 

mohlo za 22 rokov postaviť ešte 800 000 dostupných bytov, ktoré boli na dnešné pomery 

skoro za darmo; mohli sa stavať školy, nemocnice, kultúrne domy. Pretože Slovensko nebolo 

ekonomicky kolonizované, reálne platy a dôchodky stále stúpali; školstvo a zdravotníctvo boli 

zadarmo. Pretože Slovensko nebolo mentálne kolonizované, ešte sa točili filmy, lebo Koliba 

nebola rozkradnutá; televízia sa nepoužívala na kalenie uchylákov, ako teraz, ale produkovala 

kvalitné programy , ktoré boli už 100-krát reprizované; mali sme ešte 22 rokov plnú 

zamestnanosť, Rómovia nežili ako dobytok, zločinci nemali zelenú, atď… 

  

Bohužiaľ, bojím sa, že sa mi asi nepodarí pozvať so spätnou platnosťou vojská Varšavskej 

zmluvy do Československa v roku 1968. Ale aj napriek tomu, budem v strehu, čo keď príde 

možnosť pozvať iné vojská, 

ktoré by zabezpečili odstránenie kolonizácie Slovenska a pokračovanie komunistického 

zázraku humanity, civilizácie a dodržiavanie ľudských práv. Pero aj papier mám už 

pripravené 

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.; Člen ÚV KSS; 120819 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/08/19/pozvanie-vojsk-varsavskej-zmluvy-do-ceskoslovenska-v-roku-1968/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/08/19/pozvanie-vojsk-varsavskej-zmluvy-do-ceskoslovenska-v-roku-1968/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

597 
 

 

 

Zločiny kapitalizmu v Sýrii a slovenský antikomunistický 

orgazmus 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/08/14/zlociny-kapitalizmu-v-syrii-a-slovensky-antikomunisticky-

orgazmus/ 
14. augusta 2012 17:47, Prečítané 3 872x, karolondrias, Nezaradené 

 

Chcel by som len vedieť, koľko tažko zakalených slovenských a svetových morálnych 

uchylákov dosiahne antikomunistický orgazmus pri pozeraní si nižšie uvedených 

videí o zločinoch kapitalizmu v Sýrii? 

  

A koľkí z nich pochopia, že len vďaka nim, všetky demokraticko-zločinecké 

organizácie po roku 1989 majú zelenú. Predpokladám, že ani jeden. Veď médiá ich 

už kalia pre ďalšie morálne uchylnosti. 

  

http://www.rt.com/news/syria-aleppo-post-video-476/ 

http://www.informationclearinghouse.info/article32055.htm#.UBn95-4ytdE.facebook 

  

A čo na to slovenské celevriti. Nič, pre stále celevritovanie si to ani nevšimnú. A keby si to aj 

všimli, v ich agende, jesť piť kakať cikať súložiť, zaujať verejné stanovisko ku zločinom 

kapitalizmu v Sýrii, nie je. 

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120814 
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Zločinecký štandard kapitalistického terorizmu. A čo na to 

slovenské celevriti? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/07/29/zlocinecky-standard-kapitalistickeho-terorizmu-a-co-na-

to-slovenske-celevriti/ 

29. júla 2012 22:39, Prečítané 3 324x, karolondrias, Nezaradené 

Americká skupina „na podporu Sýrie“ dostala teraz povolenie 

od ministerstva financií USA, aby mohla finančne a materiálne podporovať 

„Slobodnú sýrsku armádu“ (SSA), ktorá má zvrhnúť vládu v Sýrii 

a pravdepodobne tam nastoliť „demokraciu“ Saudsko-arabského typu alebo alkajdovský 

štát. Asi sa USA začínajú báť, že my sa prestávame báť alkaidy. 

  

Financovanie „SSA“ môže alebo bude zahrňovať aj: platy pre členov SSA a odmeny, zbrane, 

komunikačné 

zariadenia, logistiku, satelitné snímky, objednávky bezpilotných lietadiel, 

špionážne informácie, atď… 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/us-authorizes-financial-

support.html 

http://www.informationclearinghouse.info/article32011.htm 

  

Sýrsku opozíciu (Sýrsky národný koncil, SNK) klasicky reprezentujú: 

Bassma Kodmani v Paríži, predsedkyňa zahraničného 

výboru SNK, členka konferencie Bilderberg, Pracovala pre Ford Foundation v Káhire, 

členka European Council on Foreign Relations… 

A ďalší v podobní: 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=MAR20120718&article

Id=31960 

http://www.911forum.org.uk/board/viewtopic.php?p=161904#161904 

– Router: Základňa v Turecku s pomocou Saudi Arabia a Qatar poskytuje vojenskú 

a komunikačnú pomoc 

„sýrskym osloboditeľom“. 

– Nemecká informačná služba: 90 teroristických útokov v Sýrii vykonala alkajda od 

konca decembra 2011 do začiatku júla 2012. 

-Opakovaná taktika platených teroristov v Sýrii: Zmasakrovať civilov a média už 

zabezpečia, aby za to bola zodpovedná Sýrska armáda a Sýrsky prezident Asad. 

http://www.informationclearinghouse.info/article32004.htm 

  

Na tieto údaje si spomeniem, keď práve teraz porovnávam správy 

a diskusie v televízii CNN a BBC o súčasnej situácii v Sýrii. 

Odhadujem, ktorá z nich ukalí viac uchylákov. Zatiaľ vyhráva CNN. 

  

Súkromné médiá úspešne vyvolávajú vojny za posledných 20 

rokov (J. Assange), za čo by ich vlastníci mali byť súdení ako vojnoví zločinci 

v Norimbergu. Len nerozumiem, prečo široko rozšírená mediálna súťaž v kalení 

uchylákov nie je zaradená v súčasných olympijských hrách v Londýne? Aj 

my by sme mali želiezko v ohni. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/07/29/zlocinecky-standard-kapitalistickeho-terorizmu-a-co-na-to-slovenske-celevriti/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/07/29/zlocinecky-standard-kapitalistickeho-terorizmu-a-co-na-to-slovenske-celevriti/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/us-authorizes-financial-support.html
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2012/al-monitor/us-authorizes-financial-support.html
http://www.informationclearinghouse.info/article32011.htm
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=MAR20120718&articleId=31960
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=MAR20120718&articleId=31960
http://www.911forum.org.uk/board/viewtopic.php?p=161904#161904
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001rP4yQc99lUN6UGyCynBTWh_jqczJMSyiZF_h7F-74OkPvnWCWp53A4THPjUsWah-VM9UEUBDdvO2oXqtOj44BxvGTOEXrhhwa5pCKqqi1l9MGyJGD24HNdkAEST-VgFZf5UV_pzQ9i0La4U9FALmLlFQEEak6MPJ
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Aj by som zabudol: A čo na to slovenské celevriti? 

Nič. Predsa takéto blbosti ich nikdy nezaujímali. 

 

 RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.;  

Člen ÚV KSS;  

120728 
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Spoločnosť Milex končí. A čo na to DZU? 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/07/18/spolocnost-milex-konci-a-co-na-to-dzu/ 

18. júla 2012 20:21, Prečítané 3 395x, karolondrias, Nezaradené 

 

Dnes 18.7.2012 v správach oznámili, že Spoločnosť Milex vyrábajúca tavené syry končí 

svoju výrobu v Novom Meste nad Váhom. Závod plánuje presťahovať do českej republiky. 

  

Rozmýšľam, že koľko už takýchto podnikov, vybudovaných počas komunistického 

ekonomického zázraku na Slovensku, skončilo podobne za posledných 22 rokov? 

Neviem, ale bolo ich veľa. 

  

Taktiež rozmýšľam, že či stále po každom zničení podniku alebo inštitúcie komunistického 

zázraku, slovenský alebo aj zahraničný morálny úchylách prežije slastný antikomunistický 

orgazmus, ako to bývavalo v 90-tich rokoch minulého storočia v priamom televíznom 

prenose? 

Neviem, ale malo by sa to vedecky vyšetriť. 

  

Zisťujem, že toho ozaj ešte veľa neviem. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120718 
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„Priatelia Sýrie“, Priatelia Líbye“ a „Priatelia Slovenska“ 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/07/09/priatelia-syrie-priatelia-libye-a-priatelia-slovenska/ 

9. júla 2012 09:13, Prečítané 3 035x, karolondrias, Nezaradené 

 

Voľakedy dávno, ešte za Neandrtálcov, bývalo pravidlom vtedajšej demokracie, že keď jeden 

kmeň zistil, že je v regióne najsilnejší, často násilím donútil vytvoriť koalícia kmeňov, ktorá 

sa dohodla, že zničí, vyrabuje alebo vyzabíja susedný „Totalitný“ kmeň, ktorý má vhodnejšie 

prírodné zdroje na rozvoj, konkurencieschopnosť alebo jednoducho nechce byť poslušný v 

koalícii vtedajšieho demokratického typu. 

 

Pokiaľ ma pamäť neklame, nikdy pred rabovaním a masakrovaním Totalitných kmeňov, sa 

koalícia Neandrtálcov sama nenazvala „Priatelia Totalitného kmeňa“, tak ako je to súčasťou 

našej demokratickej kultúry. 

 

Ale aj tak ma stále prekvapuje, keď súčasná koalícia kmeňov deklaruje, že zničí, vyrabuje 

alebo si podmaní susedný „Totalitný“ kmeň, sa sama nazve „Priatelia Totalitného kmeňa“.  

Napríklad poslednú dobu to boli „Priatelia Líbye“ a teraz sú to „Priatelia Sýrie“. 

„Priatelia Sýrie“ v Paríži 6.7.2012 išli  ešte ďalej ako Neandrtálci, pohrozili, že každý, kto 

nepodporí ich ciele (ako napríklad Rusko a Čína) bude potrestaný, a každý kmeň koalície 

„Priateľov Sýrie“ sa má pričiniť o ich potrestanie. 

Nemám čas sledovať podrobnosti, ani neviem, či Slovensko je súčasťou „Priateľov Sýrie“, 

a kto konkrétne nás v Paríži reprezentoval. Ani neviem, ako bude Slovensko trestať 

neposlušnosť Ruska alebo Komunistickej Číny. Predpokladám, že vojnu im nevyhlásime, 

lebo by sme ju možno nevyhrali, rovnako, ako keby sme odmietli dovoz surovín z Ruska 

alebo výrobkov z Číny. 

 

Druhou vlastnosťou „Priateľov“ je, že keď dosiahnu svoje ciele, tak prestanú existovať. 

Napríklad, keď „Priatelia Líbye“ zničili náznak konkurencie a rozdelili si korisť, tak prestali 

existovať. A to je veľká chyba. Myslím si, že zoznam „Priateľov Líbye“ by mal byť vytesaný 

do žulového obelisku v Tripolise na večné veky, aby aj budúce generácie vedeli, kto boli ich 

„Priatelia“. 

 

Podobne, zoznam „Priateľov Sýrie“ by sa už teraz mal tesať do žulového obelisku 

v Damasku, aby aj budúce generácie vedeli, kto boli jeho „Priatelia“. 

Podobne, v Bratislave by mal byť obelisk z Tatranskej žuly zo zoznamom „Priateľov 

Slovenska“, napríklad pracovníkov Slobodnej Európy, Hlasu Ameriky, disidentov, 

bojovníkov proti komunistickej totalite, členov neziskových organizácií, 

investorov, zahraničných dozorných rád….    

 

Takže, prečo sa koalícia Neandrtalcov nenazývala „Priatelia totalitného kmeňa“? 

Lebo to bolo zbytočné, veď vtedy nebola globálna televízia a globálny informačný systém, 

a tak príslušníci Totalitného kmeňa by sa nedozvedeli, že existujú „Priatelia totalitného 

kmeňa“, ktorí im chcú pomôcť. 

  

Nech žije socializmus! 

  

Karol Ondriaš 

Člen UV KSS; 120709 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/07/09/priatelia-syrie-priatelia-libye-a-priatelia-slovenska/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Dokedy nás finanční teroristi budú terorizovať? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/06/10/dokedy-nas-financni-teroristi-budu-terorizovat/ 

10. júna 2012 07:14, Prečítané 3 931x, karolondrias, Nezaradené 

 

Zločiny kapitalizmu ma vždy fascinujú. Napríklad dnes, stručne: Španielsky kapitalistický 

systém vytvoril stratu 100 miliárd Eur, a my daňový poplatníci sa ideme opäť skladať. To by 

mi až tak nevadilo, lebo denne sa skladáme na mnoho iných veci o ktorých vôbec nevieme. 

  

Čo ma ale fascinuje, že aktérov tejto straty nikto nesúdi a nikto neodsúdi. Dokonca výsledok 

bude, že nám zoberú ďalších 100 miliárd Eur, a vysvetlia nám, že nám to zobrali preto, aby 

sme sa my mali dobre a nie oni. 

  

Proste ma fascinuje, že v kapitalizme sa proti tomu nedá nič robiť, a veľká väčšina ľudí si 

z toho nič nerobí. 

  

Kedy príde opäť VOSR a aktéri finančných machinácii, len v Španielsku, budú musieť celým 

svojim majetkom splatiť stratu 100 miliárd Eur, a potom pracovať v Gulagoch 1000 až 50000 

rokov, aby splatili zvyšok toho čo spreneverili? Koľko by mali potom Gulagy pracujúcich z 

celej našej planéty? 

  

Kedy bude platiť pre nich to isté čo pre nás? 

  

Nikdy, kapitalizmus to nedovolí a oni to dobre vedia. Veď ináč by vo svete nezaviedli 

finančný terorizmus. 

  

Finančný terorizmus sa dá odstrániť jedine odstránením kapitalizmu. 

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen UV KSS 

120610 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/06/10/dokedy-nas-financni-teroristi-budu-terorizovat/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

603 
 

 

Letná televízna súťaž v kalení morálnych uchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/06/03/letna-televizna-sutaz-v-kaleni-moralnych-uchylakov/ 

3. júna 2012 07:36, Prečítané 3 662x, karolondrias, Nezaradené 

 

Nikdy nepozerám televízne súťaže misiek, milionárov, spevákov, tanečníkov, mudrlantov, 

expertov, veštíc alebo veštcov, ale vždy si so záujmom pozriem súťaž v kalení uchylákov, 

lebo si myslím, že každá nová súťaž v tejto kategórii je veľmi významná pre šťastný alebo 

strastiplný život mnohých ľudí. 

  

Myslím si, že posledného pol roka, v rámci slobody slova, všetky naše televízne kanály 

súťažia medzi sebou a s medzinárodnými kanálmi ako  BBC, CNN …, kto zakalí čo najviac 

morálnych uchylákov, aby veľké medzinárodné, štátne teroristické organizácie mohli obsadiť 

a následne zničiť civilizáciu v  Sýrii. 

  

Na to potrebujú dostatočný počet dobre zakalených uchylákov, podobne, ako ich bolo 

potrebných pri pálení bosoriek a mnohých svätých vojnách v minulosti, alebo v súčasností na 

zničenie a následné ovládnutie úspešných civilizácií v bývalých socialistických krajinách, 

Juhoslávii, Iraku, Afganistanu, Líbye alebo posledne Barmy. 

  

Takže, aké sú výsledky súčasnej letnej súťaže v kalení morálnych uchylákov v programe 

kolonizovania a zničenia civilizácie v Sýrii? 

  

Myslím si, že u nás vedie televízia TA3, tesne nasledovaná Markízou a potom Jojkou. Štátne 

televízie tiež obstojne kalia. Samozrejme, naše televízie sú len slabým odvarom v kalení 

uchylákov v porovnaní s televíznymi gigantmi, ako napríklad CNN alebo BBC. 

  

Myslím si, že môj názor nemusí byť objektívny. Preto navrhujem, aby každú súťaž v kategórii 

„Kalenie uchylákov“  vedecky sledovala a vyhodnocovala komisia, a aby sa každoročne 

okrem mnohých cien, demokraticky udeľovala aj cena „Morálneho uchyláka“ zvlášť pre 

televíziu, najlepší program a realizačný tím. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

člen ÚV KSS 

120603 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/06/03/letna-televizna-sutaz-v-kaleni-moralnych-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Komunistické oslavy 1. mája 2012 – A Markíza opäť kalila 

uchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/05/03/komunisticke-oslavy-1-maja-2012-a-markiza-opat-kalila-

uchylakov/ 

3. mája 2012 17:24, Prečítané 2 744x, karolondrias, Nezaradené 

 

Musím sa priznať, televíziu Markízu pozerám tak 3×2 minúty denne, len aby som sa pozrel, 

ako súťaží v kalení morálnych uchylákov s TV Jojkou. Ale v deň 1. Mája pozerám skoro celé 

televízne noviny, lebo si myslím, že vtedy redaktori televízii pri kalení uchylákov súťažia, kto 

vytvorí najkvalitnejší antikomunistický orgazmus. A ani dnes 1. mája. 2012 ma televízie 

nesklamali. 

  

Tu je záber z osláv komunistov v Bratislave 1. mája. 2012, ktorý odvysielala televízia 

Markíza. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Mj4GmhA5Xl0 

  

Oslavy komunistov 1. Mája 2012 v Bratislave, ktoré som si natočil ja.   

  

http://www.youtube.com/watch?v=_-qjEF-ZziY 

http://www.youtube.com/watch?v=SZ6um4u3x_M 

http://www.youtube.com/watch?v=wFROEiGhf1Q 

http://www.youtube.com/watch?v=GEAsY8_MSaA 

http://www.youtube.com/watch?v=5-G8OZJUPMA 

http://www.youtube.com/watch?v=Ei0CDuQvqSo 

  

Myslím si, že úpadok kapitalistickej spoločnosti oproti socializmu je tak očividná, že nielen 

Markíza musí denne kaliť uchylákov, ale sa musia k nej pridať skoro všetky masmédiá. 

  

Lebo len dobre zakalený uchylák si neuvedomí, že po roku 1989 Slovensko je politicky, 

ekonomicky a mentálne kolonizované, že zahraniční a domáci kolonizátori prostredníctvom 

médií vychovávajú generáciu moderných otrokov s obmedzeným mentálnym inštinktom. 

Nevie, že celý systém je postavený na ňom, na dobre zakalených úchylákoch. 

  

Dobre zakalený uchylák nevie, že …. (škoda vymenovávať, dobre zakaleného uchyláka to 

nepresvedčí a ostatní to vedia). 

  

Nech žije 1. Máj!!! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120501    

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/05/03/komunisticke-oslavy-1-maja-2012-a-markiza-opat-kalila-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/05/03/komunisticke-oslavy-1-maja-2012-a-markiza-opat-kalila-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.youtube.com/watch?v=Mj4GmhA5Xl0
http://www.youtube.com/watch?v=_-qjEF-ZziY
http://www.youtube.com/watch?v=SZ6um4u3x_M
http://www.youtube.com/watch?v=wFROEiGhf1Q
http://www.youtube.com/watch?v=GEAsY8_MSaA
http://www.youtube.com/watch?v=5-G8OZJUPMA
http://www.youtube.com/watch?v=Ei0CDuQvqSo
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Film eŠteBák – A opäť sa idú kaliť uchyláci 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/11/film-estebak-a-opat-sa-idu-kalit-uchylaci/ 

11. apríla 2012 07:07, Prečítané 5 088x, karolondrias, Nezaradené 

 

Pretože som vášnivý zberateľ pomníkov úpadku a degenerácie spoločnosti na Slovensku po 

prevrate roku 1989, potešilo ma, keď som videl bilbord s reklamou na tento film. Film som 

nevidel a ani nebudem vidieť, ale predpokladám, že v budúcnosti bude krásnym exponátom 

v „Múzeu degenerácie slovenskej spoločnosti“, ktorá nastala  po prevrate v roku 1989, keď 

boli komunisti a komunistická Štátna bezpečnosť (ŠTB) odstavená od moci. 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že komunistická ŠTB za socializmu efektívne 

zabránila, aby na Slovensku vládla banda kriminálnikov, ktorá rozkradla náš spoločný 

majetok, a predala nás ako kolóniu tomu, kto im viac zaplatil. ŠTB efektívne zabránila, aby 

výpalníci, vrahovia, zlodeji, úžerníci, kolonizátori, drogoví díleri, vykrádači bánk, 

prepadávači dôchodcov, morálni uchyláci a slovenské celevriti mali zelenú, a mohli 

beztrestne podnikať v tých oboroch. 

Ja ich úplne chápem, že im komunistická ŠTB vadila, a že ju právom nenávideli a stále 

nenávidia, lebo počas socializmu im bránila kradnúť, vraždiť, vykorisťovať, drogovať, 

predávať ľudí a beztrestne si užívať nakradnutý majetok, skrátka mať sa tak dobre, ako by sa 

za socializmu nemali. Samozrejme na úkor veľkej väčšiny občanov Slovenska. 

Ja úplne chápem ich smrteľný strach z návratu komunistickej ŠTB, ktorá by im opäť zabránila 

ďalej kradnúť, vraždiť, vypaľovať, vykorisťovať, drogovať, predávať ľudí a beztrestne si 

užívať nakradnutý majetok, skrátka mať sa dobre. 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že toto je jediný dôvod výroby a propagácie 

filmu eŠtéBák. Musia denno-denne kaliť úchylákov, na ktorých pilieroch stojí ich moc. Lebo 

dobre vedia, že  ihneď, ako počet dobre zakalených morálnych uchylákov klesne pod kritickú 

hranicu, aj súčasná štátna bezpečnosť konečne začne plniť svoju funkciu, tak dobre, ako ju 

plnila komunistická ŠTB. 

  

Pretože sa mi doteraz nepodarilo vstúpiť do ŠTB so spätnou platnosťou, predkladám nižšie 

aspoň názor na ŠTB z rokovania NR SR 42. schôdza, 17.5.2005. 

(verím, že prejav z NR SR sa nebude cenzurovať) 

  

http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/2002nr/stenprot/042schuz/s042027.htm 

  

B. Bugar, podpredseda NR SR: Vazeni pani poslanci, budeme pokracovat v rokovani, a to 

rozpravou, ktoru teraz otvaram k 

navrhu poslanca Narodnej rady Slovenskej republiky Jozefa Banasa na vydanie zakona, 

ktorym sa meni a doplna zakon c. 553/2002 Z. z. o spristupneni dokumentov o cinnosti 

bezpecnostnych zloziek statu 1939 – 1989 a o zalozeni Ustavu pamati naroda 

a o doplneni niektorych zakonov (zakon o pamati naroda) v zneni neskorsich 

predpisov (tlac 1094). 

Do rozpravy pisomne su prihlaseni traja poslanci, pan poslanec Ondrias za klub KSS, nech sa 

paci, mate slovo ako prvy. Pan poslanec Galbavy! No, potrebujem, aby ste nerusili rokovanie 

Narodnej rady svojim hlasom. 

K. Ondrias, poslanec: Vazeny pan predsedajuci, damy a pani, diskutujeme tu o novele 

zakona o pamati naroda c. 553/2002 Z. z., je to tlac 1094. Na uvod musim povedat, ze 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/11/film-estebak-a-opat-sa-idu-kalit-uchylaci/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.psp.cz/cgi-bin/ascii/eknih/2002nr/stenprot/042schuz/s042027.htm
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Komunisticka strana Slovenska podpori novelu zakona. Ja by som v uvode do problemu 

zakona o Ustave pamati naroda a navrhovanej novele o Ustave pamati naroda a fungovania 

socialistickej statnej bezpecnosti… 

B. Bugar, podpredseda NR SR: Pan poslanec Galbavy, poslednykrat vas upozornujem. 

K. Ondrias, poslanec: … uviedol niektore skutocnosti. Socialisticka statna bezpecnost alebo 

po vasom StB plnila podobne ulohy ako StB vacsiny vyspelych statov sveta. Pouzivala na to 

aj podobne prostriedky. Ulohou StB za socializmu bolo, ze zhruba jedna tretina prace StB 

bola zamerana na ochranu slovenskej ekonomiky. Dalsia jedna tretina prace StB bola 

zamerana proti cudzim rozviedkam a poslednu tretinu prace StB tvorilo takzvane vnutorne 

spravodajstvo, ktore bolo zamerane na boj proti vnutornemu nepriatelovi. Suhrnnym cielom 

StB bolo celit vsetkemu, co by mohlo Slovensko a obcanov Slovenska poskodzovat. 

Ja by som najskor posudil znenie zakona o pamati naroda a navrhovanu novelu zakona v 

kontexte s pracou socialistickej statnej bezpecnosti a porovnal ju so sucasnou kapitalistickou 

statnou bezpecnostou v oblasti ochrany slovenskej ekonomiky. 

Ked si zoberieme polnohospodarstvo, kde socialisticka StB ochranovala ekonomiku 

polnohospodarstva, tak vyroba v polnohospodarstve stupala. Po roku 1989, ked sme zrusili 

socialisticku statnu bezpecnost na ochranu ekonomiky a zaviedli kapitalisticku statnu 

bezpecnost, produkcia v polnohospodarstve klesala a v roku 2002 bola len 58 percent 

produkcie socializmu. 

Zoberme si stavebnictvo. Ked socialisticka statna bezpecnost ochranovala ekonomiku v 

stavebnictve, tak vyroba stupala. Mozem povedat, ze bol to slovensky zazrak v stavebnictve. 

Po roku 1989, ked sme zrusili socialisticku statnu bezpecnost na ochranu ekonomiky a 

zaviedli kapitalisticku statnu bezpecnost, na Slovensku zacali posobit velke skupiny 

privatizerov, vysledkom coho je, ze produkcia v stavebnictve klesla. Vacsina socialistickych 

stavebnych podnikov bola rozkradnuta. Stavebnicka produkcia v roku 2002 dosahovala len 38 

percent produkcie z roku 1989. 

Zoberme si priemysel. Ked socialisticka StB ochranovala ekonomiku v priemysle, tak vyroba 

stupala. Dovolim si povedat, ze to bol slovensky zazrak v priemysle. Po roku 1989, ked 

ponovembrovi revolucionari zrusili socialisticku statnu bezpecnost na ochranu priemyselnej 

ekonomiky a zaviedli kapitalisticku StB, na Slovensku dostali volnu ruku slovenske a 

zahranicne skupiny privatizerov alebo podvodnikov, doslo k zniceniu vacsiny priemyselnych 

podnikov, k ich rozkradnutiu, popripade lacnemu predaju do zahranicia. 

Zoberme si situaciu v bankach. Ked socialisticka StB na ochranu ekonomiky ochranovala 

ekonomiku bank, ani jedna banka neskrachovala. Ani jedna banka neposkytovala uvery, ktore 

sa nedali splatit. Po roku 1989, ked ponovembrovi revolucionari zrusili socialisticku StB a 

zaviedli kapitalisticku StB, banky vyrobili za viac ako 100 miliard korun nedobytnych 

uverov, co sme my obcania museli zaplatit, styri banky skrachovali a konecny vysledok je, ze 

Slovensko nevlastni ani jednu banku. 

Zmienil by som sa o nebankovych subjektoch. Za socializmu, ked socialisticka StB 

ochranovala ekonomiku financii, ziadne nebankove subjekty, ktore v sucasnosti okradli viac 

ako 100 000 obcanov, nevznikli. 

B. Bugar, podpredseda NR SR: Pan poslanec, ak vas mozem upozornit, my teraz 

nerokujeme o StB, ale rokujeme o navrhu pana poslanca, ako dostat urcite materialy a 

originaly do urciteho procesu, takze StB neochranujte. (Potlesk.) 

K. Ondrias, poslanec: Ano, ja presne viem, o com rokujeme… 

B. Bugar, podpredseda NR SR: No, tak hovorte potom k veci. 

K. Ondrias, poslanec: Ja som povedal, ze toto je uvod do problemu, ktory tu mame riesit. 

Teraz by som nieco povedal v uvode do problemu o zakone o pamati naroda a o novele, ktoru 

prerokuvame a porovnal by som to s pracou socialistickej StB v boji proti vnutornemu 

nepriatelovi. Toto bolo za ucelom ochrany obcanov. 
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V uvode by som chcel povedat, a to zdoraznujem, ze v tejto kategorii socialistickej StB sa 

pravdepodobne niektori pracovnici StB dopustili aj nepravosti, nezakonnosti, niekomu 

vedome ublizili alebo porusovali ludske prava. Ja by som prosil ministra spravodlivosti pana 

Lipsica, aby tychto pracovnikov StB zistil, podal na nich trestne oznamenie, a ak im bude 

preukazana vina, aby ich konecne odsudil. Mozno by bolo dobre, aby na vystrahu boli tito 

pracovnici StB sudeni v priamom prenose v televizii, aby sa vsetci obcania dozvedeli pravdu. 

Taktiez by som prosil, aby sa prestalo s plosnym odsudzovanim pracovnikov socialistickej 

StB a aby sa prestalo s ich skandalizovanim a zneuzivanim ich prace. 

B. Bugar, podpredseda NR SR: Pan poslanec, ale my nechceme teraz rokovat o odsudeni 

alebo neodsudeni poslancov alebo, pardon, prislusnikov StB. 

K. Ondrias, poslanec: Pan predsedajuci, toto je uvod do problemu, aby bolo… 

B. Bugar, podpredseda NR SR: No nie, pan poslanec, ak nebudete hovorit k veci, tak, 

samozrejme, odoberiem vam slovo. Musite hovorit k zakonu a navrh zakona alebo novely 

hovori o spristupneni urcitych dokumentov zo zvazku StB, nie o prislusnikoch StB a o 

dobrych a zlych prislusnikoch socialistickej StB. 

K. Ondrias, poslanec: Prave to chcem povedat, ze davat vsetkych pracovnikov StB na jednu 

rovinu je nespravne a ja sa to snazim vysvetlit, pan predsedajuci. Ja si myslim, ze je to uplne 

normalne. 

Vratim sa k prislusnikom StB v boji proti vnutornemu nepriatelovi. Ked obcanov Slovenska 

ochranovala socialisticka StB, pocet trestnych cinov bol nizky. Ked bola nahradena 

kapitalistickou StB, pocet vyrazne stupol, az styrikrat. Ked sa nahradila socialisticka StB 

kapitalistickou StB, pocet vrazd stupol dvojnasobne. Pocet nasilnych trestnych cinov stupol 

viac ako dvojnasobne. Po zruseni socialistickej StB sa na Slovensku zacali stracat obcania. Od 

roku 1989 sa stratilo 1 750 ludi, viac ako bol priemer za socializmu. Po zruseni socialistickej 

StB zacala prudko stupat narkomania a s nou spojena kriminalita. Desiatky alebo az stovky 

mladych ludi zomrelo na predavkovanie drogami na Slovensku. 

Po zruseni socialistickej StB po roku 1989 sa objavil na Slovensku fenomen najomnych vrazd 

a obchodovania s ludmi. Tomuto vsetkemu pracovnici socialistickej StB vedeli zabranit. Po 

zruseni socialistickej StB Slovensko je zaplavene drogami, dilermi drog a narkomanmi. Po 

zruseni socialistickej StB Slovensko je zaplavene zlocineckymi skupinami, mafiami, 

vypalnikmi, vydieracmi, detskou prostituciou, vrazdami na objednavku. 

Tomuto vsetkemu vedela socialisticka StB zabranit, ja ju hodnotim ako vynikajucu a 

profesionalnu v tejto oblasti. A vystupujem vlastne preto, aby som sa tymto pracovnikom StB, 

ktori dokazali ochranit obcanov pred tymito neduhmi, podakoval. 

Teraz mam par poznamok pre budovatelov Ustavu pamati naroda. Ja by som bol rad, keby 

budovatelia Ustavu pamati naroda postavili Ustav pamati naroda, kde bude zoznam ludi, ktori 

po roku 1989 zariadili, ze sme prisli o velku vacsinu priemyselnych podnikov, bank, poistovni 

a medii. Pani pracovnici Ustavu pamati naroda, kedy takyto zoznam nasich ponovembrovych 

hrdinov date na internet? Kedy zalozite Ustav pamati naroda, kde bude zoznam ludi, ktori po 

roku 1989 zariadili, ze statisice obcanov stratili zamestnanie, ze desiatky tisic obcanov sa 

zivia vyberanim odpadkov z kosov, ze desiatky tisic nasich obcanov su bezdomovcami, ze 

240 000 deti vyrasta v chudobe, ze kazde desiate dieta ma agresivne sklony? Kedy postavite 

Ustav pamati naroda, kde bude zoznam ludi, ktori po roku 1989 zariadili, ze na Slovensku sa 

udomacnil fenomen najomnych vrazd a obchodovania s ludmi, ze Slovensko je zaplavene 

dilermi drog, narkomaniou, zlocineckymi skupinami, mafianmi, vypalnikmi, vydieracmi, 

detskou prostituciou a vrazdami na objednavku? Kedy takyto zoznam nasich 

ponovembrovych hrdinov date na internet? Kedy taketo zoznamy nasich ponovembrovych 

hrdinov budu na internete, kde kazdy zobrak, bezdomovec, nezamestnany, okradnuty, obet 

nasilnej trestnej cinnosti, kde si deti nezamestnanych, rodic dietata, ktore zomrelo na 

predavkovanie drogami, rodicia zavrazdenych a stratenych ludi na Slovensku, okradnuti 
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obcania skrachovanych bank a nebankovych subjektov, kde si tito obcania Slovenska budu 

moct zistit mena ozajstnych podvodnikov a podvodnicke organizacie, ktore su zodpovedne za 

ich utrpenie a nedostojny zivot. 

Ja si myslim, ze v tejto novele zakona, ktoru prerokuvame, by malo byt aj toto 

zakomponovane. Pevne verim, ze raz takyto Ustav pamati naroda na Slovensku bude. 

Dakujem za pozornost. 
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Je extrémna viera v boha šialenstvo? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/je-extremna-viera-v-boha-sialenstvo/ 

9. apríla 2012 07:27, Prečítané 3 780x, karolondrias, Nezaradené 

 

Myslím si, ale je to potrebné vedecky preveriť, že extrémna viera v boha je šialenstvo. 

Myslím si, že na to existuje mnoho dôkazov. 

Touto otázkou sa nechcem dotknúť jednoduchých veriacich, ktorí vo svojej viere sa 

riadia zdravým sedliackym rozumom a podvedome predpokladajú, že aj boh sa musí riadiť 

zdravým sedliackym rozumom. 

Uvedomujem si, že dávať túto otázku v dnešnej dobe je podobné, ako keby sa niekto 

v 14. až 18. Storočí, vládnucich šialencov tej doby v Západnej Európe spýtal, či je správne 

upáliť ženu len preto, že ju „bosorka“ pri mučení označila za ďalšiu bosorku. Predpokladám, 

že každého, kto sa takto spýtal, upálili za nadšeného všeobecného súhlasu. 

Dôkazy šialenstva extrémne veriacich v boha sú popísané posledných 3000 rokov 

v historických knihách o vojnách, kde bohovia a viera v bohov vždy pomáhala zabiť čo 

najviac nepriateľov. Ďalšie dôkazy v súčasnosti uvádzajú skoro denne v televíznych 

novinách. Nebudem ich opakovať. 

Mne by šialenstvo extrémne veriacich v boha vôbec nevadilo, keby sa nechovali ako 

šialenci-zabijáci, ktorí zabíjajú bez žiadneho dôvodu neznámych ľudí, a keby ich extrémnu 

vieru nevyužívali iní, aby ich šialenstvo nasmerovali na rozpútanie vojen, zmenu vlády alebo 

systému, ako posledne v Líbyi a pripravovaná vojna v Sýrii. 

Myslím si, že počas socializmu v bývalom východoeurópskom bloku kolonizátori 

a medzinárodní lúpežníci využili šialenstvo extrémne veriacich v boha, ktorí im významne 

pomohli zničiť východoeurópsku civilizácia a zabezpečili jej úpadok a dlhodobú kolonizáciu. 

Musím sa priznať k paradoxu, že keby som bol veriaci, tak mi to nevadí, veď boh je 

všemohúci a vie čo robí, a okrem toho, budúcnosť už dávno pozná, lebo ináč by nebol bohom. 

Ostáva ešte posledná otázka: 

Dá sa zbaviť šialenstva extrémne veriacich v boha? Zatiaľ to ide ťažko, lebo tento typ 

šialenstva je legalizovaný a ako každého šialenca sa ich v USA, EU a ďalšom civilizovanom 

a necivilizovanom svete doteraz stále boja. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

120409 
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Oficiálna odpoveď na trestné oznámenie na pravdepodobných 

rozkrádačov nášho majetku v hodnote 94 miliárd Sk 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/oficialna-odpoved-na-trestne-oznamenie-na-pravdepodobnych-

rozkradacov-nasho-majetku-v-hodnote-94-miliard-sk/ 

9. apríla 2012 06:36, Prečítané 3 546x, karolondrias, Nezaradené 

 

Dňa 10.2.2012 sme my komunisti podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa 

(páchateľov), ktorí pravdepodobne ukradli 94 miliárd Sk. Text trestného oznámenia je 

na: BkogPravda Trestne oznamenie Privatizacia 120220 posl 

(Príloha 1.) opísané v blogu:  

http://karolondrias.blog.pravda.sk/wp-admin/post.php?post=90&action=edit 

  

Dňa 15.2.2012 sme o podaní trestného oznámenia informovali na tlačovke KSS v dome 

novinárov,  v Bratislave, kde mienkotvorné média neprišli. 

  

Link na záznam tlačovej besedy: http://www.youtube.com/n3zavisly#p/a/u/0/ccd6xbHUSkA 

  

Dňa 8.3.2012 sme dostali odpoveď o zamietnutí návrhu. Kópia je priložená.Trestne 

oznamenie odpoved 120402 
(Príloha 2.) 

  

Pre porovnanie, niekto mi poslal poštou rozsudok na človeka, ktorý kradol v obchode. Trestne 

oznamenie Rozsudok 11 Eur 120402 

Predpokladám, že dokument asi nie je pravý, asi si niekto zo mňa chcel len vystreliť. Ale pre 

zaujímavosť ho uvádzam. Bolo by zaujímavé zistiť jeho pravosť. Hovorí sa v ňom, že človek 

ukradol v obchode čiapku a rukavice za 10.58 Eur. Pretože páchateľ bol už raz odsúdený za 

krádež 2 ks loveckej salámy v hodnote 8,51 Eur, bol odsúdený na 15 mesiacov 

nepodmienečne. 

  

Myslím si, že z nejakého zvláštneho dôvodu sa naše médiá, naši kolonizátori, slovenská 

šľachta a slovenské celevriti o takéto dokumenty nezaujímajú.  

Ja uvedené dokumenty uvádzam hlavne preto, aby boli prístupného ako exponáty historikom, 

ktorí v budúcnosti budú zakladať „Múzeum degenerácie slovenskej spoločnosti“, ktorá 

nastala  po prevrate v roku 1989, keď boli komunisti odstavení od moci. 

   

Predpokladám, že takéto dokumenty budú vystavené hneď vedľa cesnakového zoznamu 

slovenských krivákov, na ktorých pleciach stojí náš právny systém. 

  

Nech žije socializmus 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120409 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/oficialna-odpoved-na-trestne-oznamenie-na-pravdepodobnych-rozkradacov-nasho-majetku-v-hodnote-94-miliard-sk/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/04/09/oficialna-odpoved-na-trestne-oznamenie-na-pravdepodobnych-rozkradacov-nasho-majetku-v-hodnote-94-miliard-sk/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2012/02/BkogPravda-Trestne-oznamenie-Privatizacia-120220-posl2.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/wp-admin/post.php?post=90&action=edit
http://www.youtube.com/n3zavisly#p/a/u/0/ccd6xbHUSkA
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2012/04/Trestne-oznamenie-odpoved-120402.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2012/04/Trestne-oznamenie-odpoved-120402.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2012/04/Trestne-oznamenie-Rozsudok-11-Eur-120402.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2012/04/Trestne-oznamenie-Rozsudok-11-Eur-120402.pdf
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Ešte viac ma fascinuje, ako komunisti za socializmu dokázali 

zabezpečiť bezplatné zdravotníctvo, školstvo, mladomanželské 

pôžičky. . . 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/03/07/este-viac-ma-fascinuje-ako-komunisti-za-socializmu-dokazali-

zabezpecit-bezplatne-zdravotnictvo-skolstvo-mladomanzelske-pozicky/ 

7. marca 2012 06:34, Prečítané 6 586x, karolondrias, Nezaradené 

 

Fascinuje ma, ako komunisti za socializmu, počas komunistického zázraku, dokázali 

z vlastných zdrojov zabezpečiť bezplatné zdravotníctvo, školstvo, mladomanželské pôžičky, 

finančne dostupné byty, dotácie do poľnohospodárstva, potravín, do športu, vzdelania vedy 

a kultúry,  vydržiavať desiatky tisícovú bojaschopnú armádu a každý rok zvyšovať reálne 

platy a dôchodky? 

  

Dokázali to počas dlhých 40 rokov a pritom nič nepredali a ani si nemuseli požičať. Ľudia 

nemuseli mať 2 zamestnania, aby vyžili. Popritom vybudovali z vlastných zdrojov desiatky až 

stovky priemyselných podnikov, škôl, nemocníc, kultúrnych zariadení, vedeckých ústavov …. 

 Na tomto ma fascinuje, že v masmédiách, v rámci všeobecného úpadku spoločnosti po 

roku 1989, je absolútne zakázané diskutovať o tomto bezprecedentnom komunistickom 

zázraku humanity za posledných 10000 rokov. 

  

Po prevrate v roku 1989 to všetko skončilo a stali sme sa ekonomickou, mentálnou 

a politickou kolóniou, kde denne počúvame, ako nie sú peniaze na nič a ako je každý a všetko 

zadlžené, i napriek tomu, že si stále niečo predávame, kolonizátori do nás investujú a ešte k 

tomu si požičiavame peniaze. 

  

Na tomto ma ešte viac fascinuje, že v masmédiách je absolútne zakázané diskutovať, prečo to 

tak teraz je a prečo počas komunistického zázraku to komunisti jednoducho dokázali. 

  

Namiesto toho, aby v masmédiách sa diskutovala podstata komunistického zázraku, 

masmédiá v rámci profesionálnej informačnej totality, stále okydávajú socializmus 

a komunistov, vyrábajúc vytunelovaných, mentálnych a morálnych uchylákov na ktorých je 

súčasný systém postavený. 

  

Ozaj, ako dokázali komunisti z vlastných zdrojov po 40 rokov zabezpečiť bezplatné 

zdravotníctvo, školstvo, mladomanželské pôžičky, finančne dostupné byty, dotácie do 

poľnohospodárstva, potravín, do športu, vzdelania vedy a kultúry, vydržiavať desiatky 

tisícovú bojaschopnú armádu a každý rok zvyšovať reálne platy a dôchodky? 

  

Vedia to, alebo dajú si niekedy takúto jednoduchú otázku slovenskí vytunelovaní alebo 

morálni uchyláci? 

  

Nedajú, ich mentálny rozsah v ktorom fungujú im takéto otázky nikdy nedá. 

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS, 120307 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/03/07/este-viac-ma-fascinuje-ako-komunisti-za-socializmu-dokazali-zabezpecit-bezplatne-zdravotnictvo-skolstvo-mladomanzelske-pozicky/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/03/07/este-viac-ma-fascinuje-ako-komunisti-za-socializmu-dokazali-zabezpecit-bezplatne-zdravotnictvo-skolstvo-mladomanzelske-pozicky/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Fascinuje ma, ako komunisti za socializmu dokázali vyriešiť 

všetky zločiny súčasnej kapitalistickej spoločnosti na Slovensku 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/03/03/fascinuje-ma-ako-komunisti-za-socializmu-dokazali-vyriesit-

vsetky-zlociny-sucasnej-kapitalistickej-spolocnosti-na-slovensku/ 

3. marca 2012 12:35, Prečítané 4 889x, karolondrias, Nezaradené 
 

Vedeli jednoducho odstrániť veľký zločin proti ľudskosti – nezamestnanosť, zločin, ktorý 

nevedia a nebudú vedieť odstrániť najlepšie mozgy na Slovensku, v USA, v Nemecku, 

Španielsku, v EU, Afrike, v Ázii  a všetkých kapitalistických krajinách sveta, aj keď o riešení 

nezamestnanosti budú dennodenne tárať.     

  

Vedeli jednoducho odstrániť veľký zločin proti ľudskosti – narkomániu, zločin, ktorý nevedia 

a nebudú vedieť odstrániť najlepšie mozgy na Slovensku, v USA, v Nemecku, Španielsku, 

v EU, v Afrike, v Ázii  a všetkých kapitalistických krajinách sveta, aj keď o riešení 

narkománie budú dennodenne tárať.     

  

Vedeli jednoducho odstrániť veľký zločin proti ľudskosti – žobrákov a bezdomovcov, zločin, 

ktorý nevedia a nebudú vedieť odstrániť najlepšie mozgy na Slovensku, v USA, v Nemecku, 

Španielsku… atď…   

  

Vedeli jednoducho odstrániť veľký zločin proti ľudskosti – korupciu a vykorisťovanie, zločin, 

ktorý nevedia a nebudú vedieť odstrániť najlepšie mozgy na Slovensku, v USA, v Nemecku, 

Španielsku… atď…  

  

Vedeli jednoducho odstrániť veľký zločin proti ľudskosti – výpalníctvo a moderné 

nevoľníctvo, zločin, ktorý nevedia a nebudú vedieť odstrániť najlepšie mozgy na Slovensku, 

v USA, v Nemecku, Španielsku… atď…  

  

Vedeli jednoducho odstrániť veľký zločin proti ľudskosti – strata sociálnych istôt a fyzickej 

bezpečnosti, zločin, ktorý nevedia a nebudú vedieť odstrániť najlepšie mozgy na Slovensku, 

v USA, v Nemecku, Španielsku… atď…  

  

Vedeli jednoducho odstrániť veľký zločin proti ľudskosti – vojny a humánne bombardovanie, 

zločin, ktorý nevedia a nebudú vedieť odstrániť najlepšie mozgy na Slovensku, v USA, 

v Nemecku, Španielsku… atď…  

  

  

Ako to komunisti dokázali? Akým programom sa komunisti riadili? 

Predsa podobným, aký v súčasnosti prezentujú na www.kss.sk 

  

Zaujíma tento program občanov Slovenska? 

Mnohých vôbec nie. 

Prečo? 

Pretože títo občania súčasné zločiny kapitalizmu na Slovensku nechcú odstrániť, asi im 

vyhovujú. Preto budú voliť donekonečna kapitalizmus. 

  

Dokedy zločiny kapitalizmu budú vládnuť na Slovensku? 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/03/03/fascinuje-ma-ako-komunisti-za-socializmu-dokazali-vyriesit-vsetky-zlociny-sucasnej-kapitalistickej-spolocnosti-na-slovensku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/03/03/fascinuje-ma-ako-komunisti-za-socializmu-dokazali-vyriesit-vsetky-zlociny-sucasnej-kapitalistickej-spolocnosti-na-slovensku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.kss.sk/
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Dovtedy, pokiaľ naše a zahraničné masmédiá budú schopné vyrábať dostatočný počet 

morálnych uchylákov, vytunelovaných a populáciu pracujúcu v mentálnom rozsahu: Jesť, piť, 

kakať, cikať súložiť. 

Títo budú voliť kapitalizmus, pretože im stačí, keď ich naši kolonizátori, vyvolení, slovenská 

šľachta a morálni uchyláci budú dennodenne tunelovať „zločinmi“ komunizmu a oslavovať 

dobu, keď sme sa konečne oslobodili od komunistickej „totality a nedodržiavania ľudských 

práv“. 

  

Takto má mentálne fungovať naše kolonizované Slovensko na večné veky. 

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120303 
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Vyzývam ľudí na pomoc pánovi Snowmanovi vo videodiskusii! Sú 

všetci pravičiari inherentne pokakaní? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/23/vyzyvam-ludi-na-pomoc-panovi-snowmanovi-vo-videodiskusii-

su-vsetci-praviciari-inherentne-pokakani/ 

23. februára 2012 07:32, Prečítané 3 554x, karolondrias, Nezaradené 

 

Vyzývam na pomoc pánov: PETER hehehe; lado; Timpe; Zaza; Jukov; Rata; 

Jeff; ArchEnemy; Woteriim; prophet; Bilderberg; mars777; antabus; AdamKrtarudájalovicaro

Berta; Lado; Peter333 a ďalších, aby pomohli pánovi Snowmanovi vo video diskusii. 

  

Prekvapilo ma, že keď som vyzval uvedených pánov na video diskusiu, tak sa všetci pokakali, 

okrem pána Snowmana a možno ešte niekoho, kto býva ďaleko od Bratislavy. 

  

Pán Snowman, pretože často nemám čas čítať diskusné príspevky na blogu, napíšte mi 

na: ondrias@karol.sk 

Dohodneme podrobnosti diskusie. 

  

Navrhujem: Dom novinárov v Bratislave; videokameru a kameramana zabezpečím. Vy dáte 

akúkoľvek otázku mne a ja odpovedám; ja dám akúkoľvek otázku Vám a vy odpovedáte. Na 

diskusiu si môžeme prizvať kohokoľvek a doniesť čokoľvek. Dĺžka diskusie 2 hodiny a viac; 

Diskusia sa môže opakovať niekoľkokrát. Čas: pre mňa je ideálny od 9 do 12 hodín. 

  

Už teraz sa teším. Konečne sa porozprávam aj s pravičiarom. 

  

Skoro som zabudol: 

Sú všetci pravičiari inherentne pokakaní? 

Prekvapilo ma, že asi áno. Len neviem akí budú, keď nebudú mať za sebou slovenskú 

šľachtu, slovenské bandy kriminálnikov, médiá, kolonizátorov a veľké štátne teroristické 

organizácie. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/23/vyzyvam-ludi-na-pomoc-panovi-snowmanovi-vo-videodiskusii-su-vsetci-praviciari-inherentne-pokakani/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/23/vyzyvam-ludi-na-pomoc-panovi-snowmanovi-vo-videodiskusii-su-vsetci-praviciari-inherentne-pokakani/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/archenemy/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/woteriim/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/prophet/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/bilderberg/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/mars777/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/antabus/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/adamkrtarudajalovicaroberta/
http://debata.pravda.sk/profil/debata/adamkrtarudajalovicaroberta/
mailto:ondrias@karol.sk
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A tak sme my komunisti podali trestné oznámenie na rozkrádačov 

nášho majetku 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/20/a-tak-sme-my-komunisti-podali-trestne-oznamenie-na-

rozkradacov-nasho-majetku/ 

20. februára 2012 07:21, Prečítané 4 255x, karolondrias, Nezaradené 

 

Dňa 10.2.2012 sme my komunisti podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Text 

trestného oznámenia je priložený. 

BkogPravda Trestne oznamenie Privatizacia 120220 posl 

  

Dňa 15.2.2012 sme o podaní trestného oznámenia informovali na tlačovke KSS v dome 

novinárov,  v Bratislave, kde mienkotvorné média neprišli. 

Link na záznam tlačovej besedy: http://www.youtube.com/n3zavisly#p/a/u/0/ccd6xbHUSkA 

 

Dve skutočnosti sú podstatné v tomto kontexte. 

 

1. Súčasné médiá na Slovensku úplne ignorovali informovať verejnosť o trestnom oznámení 

členov KSS. Myslím si, že je to dôkaz profesionálnej totality v ktorej žijeme a dôkaz, že 

médiá stále ovládajú domáce a zahraničné gorily a iné zvery. Pretože vedia, že jedine 

komunisti by ich odstránili od gorilovania a ďalších zverstiev. 

 

2. Slovenská verejnosť stále naivne predpokladá, že voľno-trhová kapitalistická demokracia 

sa obíde bez goríl a podobných zverov. Rozpútanie Prvej a Druhej svetovej vojny, desiatky 

vojenských útokov na suverénne krajiny vládou USA, jasne dokazuje, že je úplne jedno koho 

ľudia zvolia, vždy budú rozhodovať gorily v pozadí.  

 

Posledné vojny v Iráku, Afganistane, v Líbyi a príprava na Irán a Sýriu jasne dokazujú, že 

vedúce gorily vo finančno-vojensko-priemyselnom komplexe rozhodujú a sú neoddeliteľnou 

súčasťou kapitalizmu. Predpokladám, že toto si už uvedomili aj organizátori demonštrácii 

proti gorilám na Slovensku. Je možné, že dokážu vymeniť súčasné gorily za iné zvery. 

 

Nech žije socializmus! 

      

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/20/a-tak-sme-my-komunisti-podali-trestne-oznamenie-na-rozkradacov-nasho-majetku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/20/a-tak-sme-my-komunisti-podali-trestne-oznamenie-na-rozkradacov-nasho-majetku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2012/02/BkogPravda-Trestne-oznamenie-Privatizacia-120220-posl2.pdf
http://www.youtube.com/n3zavisly#p/a/u/0/ccd6xbHUSkA
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Vyzývam na video-diskusiu pánov: Kaplan; PETER hehehe; 

Timpe; Zaza; Jukov; Rata; Jeff. . . 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/17/vyzyvam-na-video-diskusiu-panov-kaplan-peter-hehehe-timpe-

zaza-jukov-rata-jeff/ 

17. februára 2012 11:09, Prečítané 4 660x, karolondrias, Nezaradené 

 

Vyzývam na video-diskusiu pánov: Kaplan; PETER hehehe; Timpe; Zaza; Jukov; Rata; Jeff; 

ArchEnemy; Woteriim; prophet; Bilderberg; mars777; antabus; 

AdamKrtarudájalovicaroBerta; Lado; Peter333 a ďalších podobných, lebo si myslím, že asi 

majú svätú pravdu, ktorú si chcem zaznamenať a rozšíriť po internete. 

 

Až teraz som si pozornejšie prečítal príspevky na mojich blogoch. Z nich som zistil, že 

štatistická väčšina má na mňa názor: 

 Že mám vedomosti 5 ročného chlapca, mozog celý vytunelovaný, premytý, že som morálny 

retardát, mentálny kretén a nemám sa pliesť do toho, čomu nerozumiem. 

 

Že obhajovať socializmus a komunistickú stranu môže len ozajstný kretén. Že neodsudzovať 

ŠTB ako zločineckú organizáciu; Stalina, Lenina a ďalších komunistických predstaviteľov 

ako zločincov  môže len ozajstný kretén, hovniak, totálny hovniak!!! 

 

Že tvrdenie „Socializmus bol komunistický zázrak civilizácie, humanity a dodržiavanie 

ľudských práv a po odstránení socializmu spoločnosť z degenerovala“ je tvrdenie duševného 

úbožiaka. 

Mám IQ húpacieho koníka a Všetci komunisti BOLI ZVERY! 

 

Že „súčasní mentálni a morálni uchyláci sú základným pilierom kapitalizmu“  je názor 

človeka, ktorému chýba zdravý rozum. 

 

Pretože takýchto a podobných názorov som dostal veľmi veľa, mám pocit, že asi majú 

pravdu.  Pretože sa chcem utvrdiť o ich pravde a zanechať o tom aj dôkaz rodine a ďalším 

generáciám a ľuďom na Slovensku, rozhodol som sa nasledovne: 

 

Každého z vyššie uvedených vyzývam na video-diskusiu (môžu sa prihlásiť aj ďalší) na 

neutrálnej pôde. Kameru donesiem, našu diskusiu (musí trvať viac ako 1 hodinu, aby sa to 

vôbec oplatilo) nahráme na video a video dáme na internet, aby som mal zaznamenané moje 

názory mentálne chorého človeka na večné veky. 

 

Kontakt: karol@ondrias.sk V prípade, že vyššie uvedení sa neprihlásia do diskusie, budem o 

týchto ľuďoch mať úplne jasný názor. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen UV KSS 

120217 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/17/vyzyvam-na-video-diskusiu-panov-kaplan-peter-hehehe-timpe-zaza-jukov-rata-jeff/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/17/vyzyvam-na-video-diskusiu-panov-kaplan-peter-hehehe-timpe-zaza-jukov-rata-jeff/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
mailto:karol.ondrias@savba.sk
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Nezamestnanosť – prečo komunisti majú zákaz vystupovať v 

televízii? 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/17/nezamestnanost-preco-komunisti-maju-zakaz-

vystupovat-v-televizii/ 

17. februára 2012 08:48, Prečítané 3 992x, karolondrias, Nezaradené 

 

Každá politická strana v mediálnych volebných reláciách má vynikajúci recept na riešenie 

nezamestnanosti (ako aj na všetko ostatné) na Slovensku. Samozrejme, sú to vždy len menšie 

a väčšie halucinácie a táraniny, ktoré tu už počúvame 22 rokov. Nikdy nič nevyriešili a ani 

nikdy nevyriešia. Takto to je v celom kapitalistickom svete. 

 

Prečo komunisti majú zákaz vystupovať v televízii? 

 

Pretože len oni počas komunistického zázraku humanity, civilizácie a dodržiavania ľudských 

práv na Slovensku vyriešili aj problém nezamestnanosti. Komunisti vedia, že stačí, aby štát 

vlastniť rozhodujúcu väčšinu v strategických podnikoch, mal v rukách jednu povolenú štátnu 

banku, jednu povolenú štátnu poisťovňu, atď… Potom môže zaviesť plánované hospodárstvo, 

päťročnice, kde sa naplánuje aj plná zamestnanosť. 

Plánované hospodárstvo majú stále v najdynamickejšie sa rozvíjajúcej krajine sveta, v 

komunistickej Číne. 

 

Komunisti pokladajú nezamestnanosť za veľký zločin kapitalizmu proti ľudskosti, za dôkaz 

degenerovanosti kapitalistického systému, ktorý si už mnohí vyskúšali na vlastnej koži.     

Prečo komunisti majú zákaz vystupovať v televízii? 

 

Pretože to, čo navrhujú komunisti by odstránilo gorily zo Slovenska, rôzne bandy 

ekonomických kriminálnikov, výpalníkov, organizovaný zločin, drogových dílerov, predajcov 

ľudí, vykrádačov bánk a obývačiek. Odstránilo by to absolútnu a nedotknuteľnú finančnú moc 

slovenskej a zahraničnej šľachty. Odstránili by kolonizátorov, ktorí už 22 rabujú na 

Slovensku. 

 

Pretože títo ľudia ovládajú naše média, v médiách môže vystupovať ktokoľvek, len nie 

komunisti. 

 

Plánujú kapitalisti vôbec niečo? 

Áno, plánujú zisky a nezamestnanosť. Nezamestnanosť 10-20% im asi vyhovuje optimálne. 

Ako by nás držali na uzde, keby nebola nezamestnanosť. 

 

Nech žije socializmus!!! 

 

RNDr. Karol Ondrias, DrSc. 

Člen UV KSS 

120217 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/17/nezamestnanost-preco-komunisti-maju-zakaz-vystupovat-v-televizii/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/17/nezamestnanost-preco-komunisti-maju-zakaz-vystupovat-v-televizii/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Sú Slováci menejcenná rasa? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/02/su-slovaci-menejcenna-rasa/ 
2. februára 2012 07:52, Prečítané 5 011x, karolondrias, Nezaradené 
 

Podľa článku Sociologického ústavu SAV o opatrovateľkách, len v Rakúsku pôsobí 16 tisíc 

opatrovateliek zo Slovenska. Viac ako 70% z nich má stredoškolské vzdelanie s maturitou. 

Link na článok: http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-

news&source_no=20&news_no=4277 

  

Sú Slováci menejcenná rasa? 

I napriek tomu, že veľa údajov to jednoznačne potvrdzuje, predsa si ešte myslím, že zoženiem 

dôkazy o opaku. 

  

Občania Slovenska si po komunistickom zázraku rozvoja Slovenska zničili 

poľnohospodárstvo a mnohé priemyselné podniky, ktoré ich živili. Predali banky, poisťovne, 

hotely, námestia a skoro všetko, čo malo nejakú hodnotu. Kultúru, vzdelanie, vedu a výskum 

odhodili ako komunistický prežitok. 

Sú hrdí na to, že môžu pracovať na iných, a naše dievčatá a ženy sú šťastné a hrdé, že môžu 

opatrovať seniorov v zahraničí. 

  

Zrejme vo vládnom dlhodobom pláne udržateľného rozvoja Slovenska sa počíta, že na 

Slovensku seniori vymrú ihneď po dosiahnutí dôchodkového veku.   

  

Sú Slováci menejcenná rasa? 

Nemám čas na odpoveď, lebo idem zháňať dôkazy o opaku. 

Ak dôkazy nenájdem, dám si ďalšiu otázku. 

  

Dokedy Slováci budú hrať v EU rolu menejcennej rasy? 

Až dovtedy, pokiaľ sa komunisti opäť nechopia moci. 

  

Nech žije komunistický zázrak humanity, civilizácie a dodržiavania ľudských práv počas 

socializmu 1948-1989! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

120202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/02/02/su-slovaci-menejcenna-rasa/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
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“War Porn” – závislosť na vojnovom porne, ďalší náš vzor? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/24/war-porn-zavislost-na-vojnovom-porne-dalsi-nas-vzor/ 

24. januára 2012 11:10, Prečítané 5 117x, karolondrias, Nezaradené 

 

Tento blog je z časti opísaný a upravený podľa článku “Matthis Chiroux: Is Our Military 

Addicted to ‚War Porn‘?” 

http://www.informationclearinghouse.info/article30274.htm 

  

Všetci sme videli video ako americkí vojaci síkali na zabitých Afgáncov. 

http://www.huffingtonpost.com/2012/01/13/marines-urinating-on-taliban-

identified_n_1204653.html 

Okrem mnohých morálnych otázok, je jedna veľmi dôležitá: Prečo si tento akt natočili na 

video? 

  

Všetci sme videli, ako americkí vojaci ponižovali nahých väzňov vo väznici Abu Ghraib v 

Iraku v roku 2004. 

http://www.guardian.co.uk/gall/0,8542,1211872,00.html 

Okrem mnohých morálnych otázok, je jedna veľmi dôležitá: Prečo si toto ponižovanie 

nafotografovali? 

  

Odpoveď je veľmi jednoduchá: Násilie, ponižovanie a zabíjanie ich už tak nevzrušuje, pokiaľ 

sa s ním nepochvália. Kultúra násilia, ponižovania a zabíjania, ako produkt kapitalistickej 

demokracie, dosiahla ďalší vrchol – vojnové porno „War Porn“. 

  

Ľudí už nevzrušuje násilie, ponižovanie a zabíjanie, ktoré vidíme denne v správach alebo vo 

filmoch, chcú viac a toto im dáva „War Porn“. Vojnové porno je realita, produkt morálnej 

degenerácie, ktorú si americkí a asi aj iní vojaci natáčajú alebo fotografujú naživo, keď majú 

absolútnu moc beztrestne robiť, čo sa im zachce, napríklad v Iraku alebo v Afganistane. Nie 

je to ťažké, lebo každý vojak má so sebou fotoaparát alebo kameru a doniesť si vojnovú trofej 

v podobe War Porn je asi neodolateľné. Predpokladá sa, že po toľkých rokov vojen, je 

v súkromných kolekciách veľa materiálu War Porn. 

  

Vo vojnovom porne môžete uvidieť brutalitu a násilie, ktoré ako v detskej pornografii je 

ilegálne prezentovať.  Lenže sú aj legálne War Porn, napríklad: „gotwarporn.com“  ktoré 

majú pripomínať dominanciu USA vo svete a podporovať War Porn kultúru. 

  

Na Slovensku po komunistickom zázraku humanity, civilizácie a dodržiavaní ľudských práv, 

sme po prevrate  v roku 1989, po vzore našich osloboditeľov, nastúpili cestu násilia, vrážd na 

objednávku, výpalníctva, predaja ľudí, narkománie, vykrádania bytov, trafík, bánk a mozgov, 

korupcie a všeobecného kultúrneho úpadku. 

Nepamätám si za socializmu ani jeden film, natočený v socialistických štátoch, ktorý by 

propagoval násilie, zabíjanie a život s mentálnym rozsahom „jesť, piť, kakať cikať, súložiť“, 

ako väčšina filmov, ktorú nám doniesla „slobodná“ civilizácia. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/24/war-porn-zavislost-na-vojnovom-porne-dalsi-nas-vzor/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/13/marines-urinating-on-taliban-identified_n_1204653.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/01/13/marines-urinating-on-taliban-identified_n_1204653.html
http://www.guardian.co.uk/gall/0,8542,1211872,00.html
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Kedy prejdeme my a naši vojaci na kultúru War Porn, po vzore našich osloboditeľov, ktorí 

nás oslobodili od komunistickej totality? 

  

Myslím si, že to vedia naši disidenti, antikomunisti a bojovníci voľného trhu a kapitalistickej 

demokracie. 

  

Máme vôbec ľudí holdujúcich kultúre War Porn? 

Neviem, ale si myslím, že naše Gorily by nás opäť mohli prekvapiť. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

120124 
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Dokážu len komunisti vykydať hnoj zo slovenského chlieva? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/15/dokazu-len-komunisti-vykydat-hnoj-zo-slovenskeho-chlieva/ 

15. januára 2012 14:55, Prečítané 3 704x, karolondrias, Nezaradené 

 

Slovenský mesačný spravodaj Marec 1999: 

Nové vedenie FNM a Ministerstva privatizácie začalo, podobne ako ostatné inštitúcie, svoju 

činnosť analýzou a mapovaním zdedeného stavu. Že to nie je stav veľmi pozitívny, vidno aj z 

nasledujúcej tabuľky 

  

FNM SR : podiel kúpnych cien a uhradených súm k účtovnej hodnote privatizovaného majetku 

Rok Účtovná 

hodnota 

(tis. Sk) 

Kúpna cena 

(tis. Sk) 

Kúpna 

cena/účtovná 

hodnota v % 

Zaplatené do 

31.12.1998 

(tis. Sk) 

Uhradené 

účt. hodnota 

v % 

1995 37 278 070 12 706 436 34,09 9 498 604 25,48 

1996 43 805 533 11 596 916 26,47 7 067 516 16,13 

1997 15 317 456 3 521 388 22,99 2 038 884 13,31 

1998 12 815 857 2 917 726 22,77 1 095 657 8,55 

Spolu 109 216 916 30 742 466 28,15 19 700 661 18,04 

 

zdroj: Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku, FNM SR 

Vyšlo s láskavou podporou Open Society Fund 

Šéfredaktor: Marek Jakoby MESA 10 – Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy 

Hviezdoslavovo nám. 17; 811 02 Bratislava; Slovenská republika 

tel: +421-2-54435 328, 54434 009; fax: +421-2-54432 189; 

e-mail: mesa10@mesa10.sk 

INTERNET: http://www.mesa10.sk 

(c) Copyrights MESA 10, 1999 

  

Kto vyšetrí možné rozkradnutie nášho majetku v rokoch 1995-1998 a potrestá vinníkov? 

I napriek tomu, že možné rozkradnutie majetku bolo oficiálne zistené a publikované, uplynulo 

už 12 rokov a nič sa neudialo.  

  

Koľko sa zo súčasnej kauzy Goríl podarí vyšetriť a koľkých hlavných vinníkov potrestať? 

Uvidíme to za rok, alebo za 12 rokov, alebo nikdy? 

  

Sú praktiky popísané v kauze Goríl, štandardom našej spoločnosti posledných 22 rokov? 

Myslím si, že jednoznačne áno. 

  

A budú tieto štandardy ešte ďalších 22 rokov? 

Myslím si, že pokiaľ tu bude vládnuť kapitalizmus, jednoznačne áno. 

  

Dokážu len komunisti vykydať hnoj zo slovenského chlieva? 

Myslím si, že áno. 

  

Len, kde ho vykydať, aby stále nesmrdel? 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.; Ondrias.sk; 120115 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/15/dokazu-len-komunisti-vykydat-hnoj-zo-slovenskeho-chlieva/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
mailto:mesa10@mesa10.sk
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Sú majitelia masmédií CNN, BBA, Euronews. . . podozriví z 

vojnových zločinov? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/08/su-majitelia-masmedii-cnn-bba-euronews-podozrivi-z-

vojnovych-zlocinov/ 

8. januára 2012 10:27, Prečítané 4 642x, karolondrias, Nezaradené 

  
 Myslím si, že jednoznačne áno, i keď legislatíva medzinárodného práva je v tomto smere 

stále pozadu. 

  

Myslím si, že Julian Assange, zakladateľ WikiLeaks, má veľkú pravdu, keď povedal, že 

posledných 20 rokov média boli v pozadí všetkých vojen. 

  

Myslím si, že majitelia masmédií by mali byť súdení medzinárodným súdom, ako vojnoví 

zločinci, za výrobu dostatočného počtu morálnych uchylákov, vďaka ktorým, majú takéto 

vojny nezbytnú verejnú podporu. 

  

Mnohí si pamätajú ako v roku 1999 médiá tvrdili, že Srbi zabili 100 000 Albáncov a je 

potrebné bombardovať Juhosláviu. Ako médiá pred 11-9 rokmi tvrdili, že Irak má zbrane 

hromadného ničenia, Afganistan vyrába teroristov a vlani tvrdili, že v Líbyi väčšina občanov 

sa chce zbaviť diktátora Kadáffiho. Samozrejme masmédiá nerozoberajú, koľko je teraz 

politických väzňov bez súdu v Líbyi, koľkí boli jednoducho zastrelení. To nie je ich úloha. 

  

V súčasnosti masmédiá vyrábajú morálnych uchylákov, aby medzinárodné teroristické 

organizácie mohli bombardovať a ekonomicky a politický zničiť nezávislú Sýriu. 

  

Vzorový príklad výroby morálnych uchylákov 
  

Ako vzorový príklad masovej výroby (~1-3 mld.) morálnych uchylákov masmédiami 

uvediem rozšírenie klamstva, že Čínski komunisti vykonali masaker na mierumilovných 

študentoch na Námestí nebeského pokoja v Pekingu v roku   4.6.1989, ktorí chceli slobodu 

a demokraciu. 

  

Podrobnosti sú na: 

 http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/238-chemorho.html 

  

Všetky svetové a slovenské masmédia, všetci politici, vytunelovaní a morálni uchyláci 

posledných 20 rokov zdôrazňovali masaker na študentoch na Námestí nebeského pokoja 

v Pekinku, na študentoch, ktorí chceli odstrániť komunistickú totalitu, chceli slobodu 

a dodržiavanie ľudských práv (podobne, ako sa to dosiahlo teraz v Líbyi). Pravidelne 

referovali o námestí, kde bolo zmasakrovaných niekoľko tisíc študentov zločinnou 

komunistickou totalitou. 

  

Aká je pravda? 

  

Na základe tajných depeší z veľvyslanectva USA v Pekingu, ktoré boli odhalené pomocou 

WikiLeaks, a publikoval The Daily Telegraph 4.6.2011, vyšlo najavo, že na Námestí 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/08/su-majitelia-masmedii-cnn-bba-euronews-podozrivi-z-vojnovych-zlocinov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/08/su-majitelia-masmedii-cnn-bba-euronews-podozrivi-z-vojnovych-zlocinov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/238-chemorho.html
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nebeského pokoja v Pekingu dňa 4. Júna 1989 nedošlo k žiadnemu masakru. Že celý masaker 

bol profesionálne vymyslený na výrobu morálnych uchylákov. 

  

Link na článok v The Daily Telegraph: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-

inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html 

  

Výťah z tajných depeší: 

http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-cables.html 

  

Paradoxne, prezident USA, ktorý dostával tieto depeše a vedel aká je pravda, stále 

a opakovane počas 21 rokov zdôrazňoval krutosť a obete masakru na Námestí nebeského 

pokoja v Pekingu.   

  

Dve skutočnosti dokazujú profesionálnu totalitu a morálnu degeneráciu takýchto 

„demokratických“ informácií. V čase „masakru“ na námestí v Pekingu tam bolo niekoľko 

tisíc študentov, veľa zahraničných novinárov, pracovníkov veľvyslanectiev a bežných 

zahraničných zvedavcov. Títo ľudia jasne videli, že na námestí nedošlo k žiadnemu masakru, 

nikto neprišiel o život. 

  

Skutočnosť, že nikto z nich nemohol povedať pravdu priameho účastníka o „masakre“ 

v svetových mienkotvorných masmédiách po dobu 21 rokov dokazuje neuveriteľnú absolútnu 

moc vyrábať morálnych uchylákov a profesionalitu informačnej totality v ktorej žijeme. 

  

Je jasné, že podobne, ako pracovníci veľvyslanectva USA v Pekingu informovali vládu 

v USA o pravde na Námestí nebeského pokoja, tak isto aj iní pracovníci veľvyslanectiev 

informovali svoje vlády, že na námestí k žiadnemu masakru nedošlo. 

  

Skutočnosť, že žiadny predstaviteľ týchto vlád oficiálne sa neopovážil povedať pravdu o 

„masakre“ na námestí v Pekingu po dobu 22 rokov taktiež jasne dokazuje neuveriteľnú silu 

a profesionálnosť totality a strachu vyplývajúceho z tejto totality, v ktorej žijeme. 

  

Podobný strach povedať pravdu mali médiá a vedúci štátni politici na okupovaných územiach 

Hitlerom počas 2. Svetovej vojny. 

  

Neviem, ako slovenské médiá rozšírili informáciu z VikiLeaks, že na námestí v Pekingu 

k žiadnemu masakru nedošlo.  

  

Čo dodať k „masakru“ na Námestí nebeského pokoja v Pekingu, ktorý neexistoval? 

Len to, že keby nebolo WikiLeaks, tak by ešte 100 rokov média, uchyláci, vytunelovaní 

zdôrazňovali a deti v školách sa učili o nehumánnosti socialistického systému, 

o komunistických zločinoch, a ako príklad by použili „masaker“ na Námestí nebeského 

pokoja v Pekingu. 

  

Sú majitelia masmédií na Slovensku taktiež podozriví z vojnových zločinov? 
  

Myslím si, že ak tiež vyrábajú morálnych uchylákov, ako nevyhnutnú podmienku začatia 

teroristickej vojny v mierumilovnej krajine, tak áno. 

  

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-cables.html
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Myslím si, a je potrebné to vedecky prešetriť, že na Slovensku vo výrobe morálnych 

uchylákov, v rámci medzinárodných bitiek o teritória, hrá prim televízia TA3. Myslím si, 

 a taktiež to treba vedecky prešetriť, že televízia Markíza pri kolonizácii Slovenska mala 

a možno ešte stále má za úlohu vyrobiť generáciu ľudí s mentálnym rozsahom: jesť, piť, 

kakať, cikať, súložiť. Neviem, či aj takáto činnosť by nemala byť legislatívne podchytená. 

  

Záverom: 

  

Keď pozerám správy CNN, BBA, Euronews,… snažím sa zaradiť, ktoré sú určené pre výrobu 

morálnych uchylákov, ktoré pre vytunelovaných, ktoré pre celebrity, a ktoré z nich sú ozaj 

pravdivé informácie, väčšinou politicky, ekonomicky a teroristicky sterilného charakteru. 

  

Škoda, že v milionárovi nie je súťaž o takomto zaraďovaní informácií povinná. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Národ: Slovan 

Národnosť: slovenská 

člen UV KSS 

120108 
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Ovládajú Židia Slovensko? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/03/ovladaju-zidia-slovensko/ 
3. januára 2012 06:54, Prečítané 22 370x, karolondrias, Nezaradené 

 

Pýtam sa to preto, lebo za posledných 10-20 rokov som dostal mnohokrát informáciu 

a dokonca aj zoznamy, že Židia ovládajú Slovensko. 

  

Myslím si, a samozrejme to treba vedecky preveriť, lebo neviem, koľko je na tom pravdy. 

  

Ale, ako pracovník exaktných prírodných vied, viem, že sa to dá jednoducho zistiť. A keď sa 

to už bude oficiálne zisťovať, pre šťastný rozvoj Slovenska, by bolo dobré vedieť, podiel 

všetkých národov, klanov, kmeňov, skupín, skupiniek, teroristov, kriminálnikov, 

 náboženstiev a jednotlivcov, ktorí ovládajú Slovensko. 

  

Je to veľmi jednoduché, lebo stačí vypracovať: 

1. Zoznam, ktorý majetok na Slovensku komu patrí. 

2. Zistiť históriu, ako sa tento majetok, ktorý ešte v roku 1989 patril nám všetkým, dostal do 

súkromných rúk. 

3. Vypracovať zoznam, kto všetko mal v týchto prevodoch majetku prsty. 

4. Vypracovať zoznam  majiteľov bánk, poisťovní, médií, podnikov, hotelov, reklamných 

agentúr, atď…, členov dozorných a iných rád… čerpačov zahraničných grantov… 

5. Štatisticky zistiť podiel  národov, klanov, kmeňov, skupín, skupiniek, teroristov, 

kriminálnikov a náboženstiev na majetku Slovenska, v lukratívnych príjmoch a významných 

postoch, odkiaľ sa dá priamo alebo nepriamo ovládať Slovensko. 

6. Porovnať tento štatistický podiel s demografickým rozložením na Slovensku a poprípade 

s pracovníčkami u pokladniach v obchodoch, s čističmi odpadových vôd alebo zberačmi 

lukratívnych odpadkov z verejných a súkromných košov. 

  

Záverom môžem s uspokojením konštatovať, že teraz, keď už máme demokraciu, slobodu, 

 zákon o prístupe k informáciám, a sme konečne civilizovaná krajina, viem, že urobiť takúto 

analýzu bude jednoduché. Len ma prekvapuje, že to doteraz ešte nikoho nenapadlo. 

  

Mne je úplne jasné, že aby Židia vyvrátili nesprávny názor, že ovládajú mnohé základné 

súčasti Slovenska, to s radosťou urobia. 

 

Veď všetkým nám ide o dobro Slovenska. A samozrejme pre všetkých. 

  

To bude krása, keď sa naše deti aj toto budú učiť v škole v predmete: Úpadok spoločnosti na 

Slovensku po roku 1989. 

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen UV KSS 

120103 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2012/01/03/ovladaju-zidia-slovensko/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Čo je to islam? Vysvetlenie od „Grand Muftiho“ Syrie. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/23/co-je-to-islam-vysvetlenie-od-grand-muftiho-syrie-moje-

neuveritelne-prekvapenie/ 
23. decembra 2011 10:30, Prečítané 8 140x, karolondrias, Nezaradené 

 

Ako militantný ateista som sa zúčastnil vysvetľovania najvyššieho islamského predstaviteľa 

Sýrie „His Eminence Sheikh Bader AL-Din Hassoun, Grand Mufti  of the Syrian Arab 

Republic“ o islame. Najvyšší predstaviteľ islamu v Sýrii  dňa 12.12.2011 prijal vo svojom 

sídle slovenskú delegáciu vedenú predsedom KSS Jozefom Hrdličkom. 

  

Ako 59. ročný som prvýkrát počul, bez cenzúry, rozprávať o islamskom náboženstve jeho 

najvyššieho predstaviteľa. Bol som ohromený a prekvapený. Pred rozhovorom som 

predpokladal, že úroveň bude v rámci rozprávania našich kresťanských najvyšších 

hodnostárov. Úroveň však bola kvalitatívne úplne iná. 

  

Nižšie sú linky na daný rozhovor s „Grand Muftim Sýrie“. Rozprávanie muftiho by si mali 

vypočuť všetci slovenskí kresťania, židia, ateisti a xenofóbovia. 

1. Časť 

http://youtu.be/6b8q4ikhijg 

2. Časť 

http://youtu.be/Lo9l-dSa8IU 

3. Časť 

http://youtu.be/mJBS4hzMFoQ 

4. Časť 

http://youtu.be/J8tlGYRsKLs 

5. Posledná časť 

http://youtu.be/1gUfl7iIfSQ 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Národnosť: Slovan 

Ľud: Slovák 

Ondrias.sk 

111223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/23/co-je-to-islam-vysvetlenie-od-grand-muftiho-syrie-moje-neuveritelne-prekvapenie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/23/co-je-to-islam-vysvetlenie-od-grand-muftiho-syrie-moje-neuveritelne-prekvapenie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://youtu.be/6b8q4ikhijg
http://youtu.be/Lo9l-dSa8IU
http://youtu.be/mJBS4hzMFoQ
http://youtu.be/J8tlGYRsKLs
http://youtu.be/1gUfl7iIfSQ
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Dokážu korporatívne médiá oklamať dostatočný počet ľudí, aby 

USA, NATO a ich satelity mohli začať bombardovať Sýriu? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/22/dokazu-korporativne-media-oklamat-dostatocny-pocet-ludi-aby-

usa-nato-a-ich-satelity-mohli-zacat-bombardovat-syriu/ 

22. decembra 2011 12:48, Prečítané 7 453x, karolondrias, Nezaradené 

  
V dňoch 11.-18. 12. 2011 som, ako člen slovenskej delegácie na pozvanie zväzu študentov 

Sýrie, navštívil Sýriu. Traja členovia delegácie vedeli aj po arabsky. Bolo veľmi poučné 

vidieť na vlastné oči realitu a večer si pozrieť v TV alebo na internete, aké mediálne klamstvá 

dokázali vyprodukovať Euronews, BBC, CNN, ale aj slovenské televízie. 

  

Názory občanov Sýrie: 

  
Už cestou z letiska a potom každý deň som si všimol, že fotografie prezidenta Sýrie, Dr. 

Bashara al-Assada, boli nalepené na mnohých stĺpoch, domoch alebo kmeňov stromov. 

Fotografie neboli počmárané a ani dotrhané. Neskoršie z rozhovorov som zistil, že prezident 

Sýrie je veľmi populárny a vážený u veľkej väčšiny občanov Sýrie. Všetci občania boli hrdí 

patrioti na Sýriu, na jej vládu, politiku, úspechy a 7000 ročnú históriu. 

  

Naproti tomu, večer Euronews, BBC, CNN alebo slovenské televízie tvrdili opak, nebudem to 

opakovať.   

  

Bohužiaľ, názory mnohých Slovákov na Slovensko, vládnu politiku alebo naše úspechy sa 

nedajú porovnať s hrdosťou Sýrčanov na Sýriu.) 

  

Prezident Sýrie, Dr. Bashar al-Assad, je inteligentný a vzdelaný muž. Svet sa o ňom nesmie 

dozvedieť pravdu. Preto napríklad jeho intervium v západných televíziách je silno 

cenzurovaný. Napríklad, 30-40 minútový rozhovor je skrátený na 6-8 minút, aby z neho 

médiá mohli vyrobiť morálneho hlupáka. 

Napríklad: http://www.sana.sy/eng/22/2011/12/15/388574.htm 

  

 Demonštrácie v Sýrii: 

  
Počas pobytu v Sýrii som si všimol aj demonštrácie priamo na uliciach alebo večer v sýrskej 

TV. Všetci ľudia spontánne vyjadrovali podporu prezidentovi Sýrie, reformám, nezávislosti 

a odhodlanie nedať si zničiť štát a zabrániť kolonizácii Sýrie.       

http://www.sana.sy/eng/337/2011/12/22/389701.htm 

  

Naproti tomu, večer Euronews, BBC, CNN alebo slovenské televízie tvrdili o demonštráciách 

niečo iné, nebudem to opakovať. 

  

Je možné, že na malej časti územia, ktoré ovládajú zväčša z vonku vyzbrojení a platení 

teroristi, sú demonštrácie proti prezidentovi a režimu Sýrie. Neviem to potvrdiť ani vyvrátiť. 

  

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/22/dokazu-korporativne-media-oklamat-dostatocny-pocet-ludi-aby-usa-nato-a-ich-satelity-mohli-zacat-bombardovat-syriu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/22/dokazu-korporativne-media-oklamat-dostatocny-pocet-ludi-aby-usa-nato-a-ich-satelity-mohli-zacat-bombardovat-syriu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.sana.sy/eng/22/2011/12/15/388574.htm
http://www.sana.sy/eng/337/2011/12/22/389701.htm
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Totalita v Sýrii: 

  
12. alebo 13. 12.2011 sme náhodou navštívili volebnú miestnosť v Damasku, kde sa konali 

prvé slobodné komunálne voľby, zastúpené niekoľkými stranami. Voľby sledovali štátne aj 

súkromné televízie Sýrie, kde sme dali aj intervium. Večer som na západných TV kanáloch 

nezachytil správu, že v Sýrii práve prebehli slobodné komunálne voľby. Možno som málo 

hľadal. 

  

Nepokoje a streľba v Sýrii: 
  

Počas pobytu v Sýrii, sme navštívili mestá: „Damascus, Maloula, Saydnaya, Latakia 

a Tartous. Pretože večere väčšinou boli až okolo 22. hodine, bežne sme sa v meste 

prechádzali aj okolo polnoci. Počas celého pobytu som nezaznamenal ani jeden prejav 

nepokojov. Ľudia sa chovali normálne, mierumilovne a tolerantne jeden k druhému. Nepočul 

som nikdy streľbu. Po meste nechodili vojenské hliadky. Vládne úrady, univerzity 

a študentské mestečká boli chránené vojakmi, ktorí stáli pred vchodmi.    

  

Naproti tomu, večer Euronews, BBC, CNN alebo slovenské televízie tvrdili o nepokojoch v 

Sýrii niečo iné, nebudem to opakovať. 

  

Je možné, že na malej časti územia, ktoré ovládajú zväčša z vonku vyzbrojení a platení 

teroristi, sú nepokoje proti prezidentovi a režimu Sýrie. Neviem to potvrdiť ani vyvrátiť. 

   

Boje Sýrskej armády s teroristami: 
  

Navštívili sme vojenskú nemocnicu „Tishreen“, kde sme mali možnosť sa porozprávať 

s ranenými vojakmi. Vojaci (19-21 roční) rozprávali, ako ku zraneniam prišli. Z vonku 

podporovaní teroristi sa snažia destabilizovať Sýriu a ukázať bezpečnostné sily a armádu 

Sýrie v negatívnom svetle. Preto sa snažia, zabiť čo najviac vojakov, ktorí strážia štátne 

objekty alebo sú na dovolenke, aby vyprovokovali odvetu armády. Často teroristi strieľajú aj 

na demonštrantov aby západné média mali o čom písať a obviniť z vrážd bezpečnostné sily 

Sýrie. 

Väčšina vojakov, s ktorými sme sa rozprávali, brali službu v armáde ako občiansku povinnosť 

chrániť Sýriu proti vonkajším agresorom a deklarovali aj položiť život za Sýriu.     

  

(Na rozdiel od úloh našich vojakov – platených žoldnérov) 

  

Je možné, že na malej časti územia, ktoré ovládajú zväčša z vonku vyzbrojení a platení 

teroristi, sú boje medzi sýrskou armádou a teroristami. Neviem to potvrdiť ani vyvrátiť. 

  

Záverom: Sýria, ako jediná suverénna krajina na blízkom východe je tŕňom v oku USA, 

 Francúzsku, Izraelu… 

  

Verím, že vyspelú 7000 ročnú kultúru Sýrie nezničia ad hoc súčasné štátne teroristické 

organizácie. 

  

Nech žije Sýria!!! 

  

 RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk; 111222 
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V. Havel: Humanista alebo morálny uchylák? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/21/v-havel-humanista-alebo-moralny-uchulak/ 

21. decembra 2011 07:54, Prečítané 4 044x, karolondrias, Nezaradené 

 

Vedecká štúdia OSN o vývoji kapitalizmu po roku 1989 v bývalom socialistickom bloku 

(United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human Development Report 

for Central and Eastern Europe and the CIS. (New York 1999; ISBN: 92-1-126109-0))   

dokladuje, že len v rokoch 1990-1998 tam následkom kapitalizmu zahynulo 9,7 milióna ľudí. 

  

Aký podiel na týchto obetiach má Václav Havel? 

  

Odstránenie socializmu v bývalom socialistickom bloku spôsobilo obrovský nárast chudoby. 

Podľa údajov Svetovej banky „World Development  Indicators 1999“ od roku 1989 počet 

obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby za zvýšil za 5 rokov zo 14 miliónov na 147 

miliónov, každý tretí obyvateľ bol chudobný; podľa správy detského fondu OSN – UNICEF –

 z roku 1999, väčšine z odhadovaného počtu 150 milióna detí zo strednej a východnej Európy 

a bývalého Sovietskeho zväzu sa po roku 1989 zhoršila životná úroveň. 

  

Aký podiel na týchto obetiach má Václav Havel? 

  

Podľa oficiálnej ruskej vládnej organizácie UNICEF, v Rusku na konci 90-tych rokov, bolo 1 

milión detí bezdomovcov. Podľa „United Nations Children’s Fund (UNICEF) reports 

UNICEF: A Decade of Transition, The MONEE Project CEE/CIS/Baltics REGIONAL 

MONITORING REPORT No. 8 – 2001”, a správ OSN, 18 miliónov detí žilo v extrémnej 

chudobe,  napríklad v Rusku a Ukrajine 1 zo 7 detí bolo podvíživené, v Albánsku, Uzbekistane 

a Tadžistane to 

bolo 1 z 3 detí. Kirgistan, Kazachstan a Rumunsko mali najviac tuberkulózy a v roku 1999 

Estónsko malo najviac prípadov tuberkulózy na svete. Východná Európa a krajiny bývalého 

socialistického bloku mali najväčší nárast HIV na svete (BBC news,  29.11. 2001). V 

súčasnosti UNICEF (15.11. 2005) odhaduje, že v Rusku je 150000 detí bezdomovcov, čo je 

oveľa nižší počet ako oficiálne odhadujú ruské zdroje, pretože majú rôzne definície 

bezdomovca.  

  

Aký podiel na týchto obetiach má Václav Havel? 

  

Podľa správy “E.V. Tiurukanova: Human Trafficking in the Russian Federation,  Inventory 

and Analysis of the Current Situation and Responses (Institute for Urban Economics for the 

UN/IOM Working Group on Trafficking in Human Beings, Moscow, 2006)”: Počet ľudí, s 

ktorými sa obchoduje ročne vo svete je 600-800 tisíc, keď pripočítame obchodovanie s ľuďmi 

aj vo vnútri štátu, je to 2-4 milióna ľudí ročne. 80% obchodu tvoria ženy a deti, 70% z nich sú 

predané do sexpriemyslu. Obchodovanie s ľuďmi v krajinách bývalého socialistického bloku 

je na druhom mieste vo svete, ihneď po krajinách Juhovýchodnej Ázie. V krajinách bývalého 

socialistického bloku sa ročne “predá” 175 tisíc žien. Z Ruskej federácie je to ročne 35-58  

tisíc žien. Podľa “Russian Assembly of NGO”(22.3.2006) v Rusku sa predalo do sexpriemyslu 

500 tisíc 

žien. (Vytunelovaní: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/21/v-havel-humanista-alebo-moralny-uchulak/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=16&catid=47
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Aký podiel na týchto obetiach má Václav Havel? 

  

Myslím si, a je potrebné to vedecky dokázať, že velebiť človeka, ktorý sa pričinil za smrť 9,7 

milióna ľudí a vyššie popísané tragédie je prejav morálnej retardácie. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

111221 
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Bratislavské metro, platy lekárov a zločin komunistického 

zázraku v priemysle 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/04/bratislavske-metro-platy-lekarov-a-zlocin-komunistickeho-

zazraku-v-priemysle/ 

4. decembra 2011 08:40, Prečítané 5 225x, karolondrias, Nezaradené 

 

Na obrázku je vývoj priemyselnej produkcie na Slovensku za posledných 70 rokov. 

 Priemyselna produkcia Slovenska 
 
 
 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/04/bratislavske-metro-platy-lekarov-a-zlocin-komunistickeho-zazraku-v-priemysle/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/04/bratislavske-metro-platy-lekarov-a-zlocin-komunistickeho-zazraku-v-priemysle/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/12/Priemyselna-produkcia-Slovenska.pdf
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Z obrázku vidieť, dnes až neuveriteľný komunistický zázrak vybudovania priemyslu na 

Slovensku v rokoch 1948-1990 (nárast viac ako 3000%), zničenie a stratu slovenského 

priemyslu po prevrate v rokoch 1990-2004, a jeho nárast po roku 2004. Tu je potrebné 
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pripomenúť, že po roku 1989 došlo ku priemyselnej kolonizácii Slovenska, čoho výsledkom 

je, že nárast priemyselnej výroby (150-180% ???) sa neprejavil adekvátne v reálnych 

príjmoch. 

  

Koľko km metra by sa dalo postaviť, keby sme si nezničili slovenský priemysel? 
  

Pokles priemyselnej produkcie v rokoch 1989-2004 bol 2071 miliárd Sk (v stálych cenách 

1995). Táto suma je v prípade, že by po roku 1989 komunistická priemyselná produkcia 

nestúpala a bola by konštantná v rokoch 1989-2004 (zelená čiara).    

  

Keď predpokladáme, že by nedošlo v roku 1989 k antikomunistickému prevratu, a že v roku 

1995 vybudovanie 1 km metra stálo 1 mld Sk, tak by sme mohli postaviť 2071 km metra 

v slovenských mestách a dedinách. 

  

Keď predpokladáme, že by nedošlo v roku 1989 k antikomunistickému prevratu, a nárast 

produkcie by pokračoval komunistickým tempom (červená čiarkovaná čiara), tak by sme 

mohli postaviť viac ako 6000  km metra v slovenských mestách a dedinách. 

  

Pre zaujímavosť: Bratislavské metro sa začalo stavať za komunistov v roku 1988. Po prevrate 

1989, v čase všeobecného úpadku, podobne ako u väčšiny komunistických stavieb, sa 

výstavba metra zastavila. Je možné, že v stavbe metra sa bude opäť pokračovať až keď sa 

komunisti dostanú opäť k moci. 

Bratislava plan metra 
 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/12/Bratislava-plan-metra.pdf
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Bratislava metro model stanice 

  

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/12/Bratislava-metro-model-stanice1.pdf
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Aký jednorázový plat by dostali slovenskí lekári, keby sme si nezničili slovenský 

priemysel? 
  

Keď predpokladáme, že na Slovensku máme 18000 lekárov, tak každý by dostal 115 mil. Sk 

(v cenách 1995, keby priemyselný produkcia po roku 1989 nestúpala), alebo 617 mil. Sk (v 

cenách 2000, keby priemyselný produkcia po roku 1989 stúpala). Predpokladám, že by im to 

vystačilo na celý život, aby slušne žili, tak ako si zaslúžia. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

111204 
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Zločiny amerických prezidentov v Kambodži, Červení Kméri a 

hrdinstvá morálnych uchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/27/zlociny-americkych-prezidentov-v-kambodzi-cerveni-kmeri-a-

hrdinstva-moralnych-uchylakov/ 

27. novembra 2011 07:36, Prečítané 8 820x, karolondrias, Nezaradené 

 

Na obrázku je mapa, ktorá ukazuje lokalizáciu 115273 cieľov a intenzitu bombardovania 

Kambodže (genocídu) bombardérmi USA od 4.10.1965 do 15.8.1973. 

Bombardovanie Kambodže 
 

 
 

Z posledných (ale stále nekompletných) údajov z databázy „the Air Force USA“ o 

bombardovaní Kambodži vyplýva, že USA od  4.10.1965 do 15.8.1973 USA bombardovali 

Kambodžu účinnejšie, ako sa doteraz vedelo. Počas tohto obdobia vykonali 230 516 náletov a 

zhodili na Kambodžu 2 756 941 ton bômb na 113 716 cieľov. Podľa rozkazu bombardovali 

všetko čo lieta a všetko, čo sa hýbe. Pričom viac ako 10% cieľov bolo nerozlíšených. 

Bombardér B-52 plne naložený s 108 225 kg alebo 42 340 kg bombami počas kobercového 

náletu zhodil náklad  na plochu okolo 500×1500 metrov a spôsobil skoro absolútnu deštrukciu 

dediny. Z databázy vyplýva, že bombardovanie začalo štyri roky predtým, ako sa doteraz 

vedelo, t.j. nie za prezidenta USA Nixona, ale už za prezidenta Johnsona. USA zhodili na 

Kambodžu viac bômb, ako spojenci počas Druhej svetovej vojny, čo bolo len 2 milióny ton 

bômb zahrňujúc aj atómové bomby. To znamená, že Kambodža je pravdepodobne najviac 

bombardovanou krajinou v celej histórii ľudstva. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/27/zlociny-americkych-prezidentov-v-kambodzi-cerveni-kmeri-a-hrdinstva-moralnych-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/27/zlociny-americkych-prezidentov-v-kambodzi-cerveni-kmeri-a-hrdinstva-moralnych-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/11/USA-bombardovanie-Kambodze-mapa.pdf
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(História bombardovania Kambodže, Pol Pota a Červených Kmérov je popísaná v knihe: 

Bohovia súťasných mytológié na str. 51, 

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47). 

 

Ako píše Edward S. Herman (Professor Emeritus at the Wharton School, University of 

Pennsylvania), fínska vláda vo svojej štúdii odhaduje, že približne 600 000 ľudí zomrelo v 

prvej fáze americkej genocídy v Kambodži. A z krajiny utieklo 2 milióny utečencov. Michael 

Vickerey odhaduje, že v prvej fáze bolo zabitých 500 000 ľudí. Na konci prvej fázy dekády 

americkej genocídy, keď Červení Kméri zvíťazili a okupovali Phnom Penh v apríli 1975, 

Kambodža bola rozbitá a zničená krajina s roztrpčenou spoločnosťou na okraji masového 

hladomoru. Bola to krajina s nezasiatou úrodou, s obrovským počtom utečencov v okolí a 

vnútri hlavného mesta Phnom Penh. To bol výsledok americkej genocídy. 

 

Dôkazy z oficiálnych odtajnených dokumentov USA v roku 1987 hovoria, že išlo o americký 

teror v Kambodži, ktorý doviedol Pol Pota k moci. „Oni používajú (bombardovanie) ako 

hlavnú tému propagandy,“ referoval riaditeľ operácie CIA 5. 2. 1973. Neboli to myšlienky 

komunizmu, ale kapitalistická genocída, čo postavili Červených Kmérov na nohy. A 

neskoršie, keď v januári 1979 vietnamské vojská oslobodili Kambodžu od útlaku Červených 

Kmérov, ktorí sa stiahli do džungle, USA začali podporovať Červených Kmérov ekonomicky, 

vojensky a politicky. Ako píše Edward S. Herman, On War Criminality and Impunity, 

odhaduje sa, že USA dali v priamej pomoci Pol Potovi 85 miliónov USD a vplývali na 

inštitúcie OSN, aby podporovali Červených Kmérov, čo ozdravilo Pol Potove sily po roku 

1979.  (Ben Kiernan: Cambodia’s Missed Chance, Indochina Newsletter, Nov. – Dec. 1991.) 

Išlo o pomoc v sume 85 miliónov USD (od r. 1980 do r. 1986) ako to vyplýva z 

korešpondencie kongresového právnika Jonathana Winera, ktorý bol neskôr poradcom 

senátora  Johna Kerryho (demokrat, Massachusetts) v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy 

a v americkej nadácii vietnamských veteránov… 

 

Tieto riadky píšem preto, lebo som si všimol, ako hrdinsky niektorí naši blogeri odsudzujú 

zločiny Červených Kmérov a komunistov vo svete, bez akýchkoľvek znalostí faktov. Myslím 

si, že pokiaľ to všetci nerobia za peniaze, sú to krásne príklady profesionálne vytunelovaných 

mozgov. 

  

Veľmi by ma zaujímalo, či si priemerne vytunelovaný alebo priemerný morálny uchylák 

dokáže predstavil komunistickú analógiu americkej genocídy v Kambodži (alebo vo 

Vietname, alebo v Laose, alebo v Paname, alebo v Iraku, alebo v Afganistane, alebo NATO v 

Líbyi …). 

 

Prestavme si, že by niektorý komunistický prezident, napríklad Gustav Husák za socializmu, 

nariadil bombardovať Dánsko, pretože robí niečo proti socializmu. Dánsko by sme 

bombardovali denno-denne 8 rokov. Každý deň by sme vykonali 81 náletov a denne by sme 

zhodili 968 ton bômb na Dánsko. 

Viem si predstaviť ako by reagovala svetová verejnosť, vytunelovaní a morálni uchyláci. 

Komunistický prezident by bol odsúdený medzinárodným súdom ako vojnový zločinec a 

všetky deti sveta by sa povinne učili v školách o tomto zločine komunizmu a zvrátenosti a 

degenerácii komunistickej ideológie. 

 

Prečo sa toto nedeje v prípade americkej genocídy v Kambodži? Prečo nie sú americkí 

prezidenti súdení ako vojnoví zločinci na medzinárodnom súde, a prečo kapitalistická 

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
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ideológia nie je označovaná ako zvrátená a degenerovaná? 

Z jednoduchého dôvodu. 

Žijeme v profesionálnej totalite, ktorej nevyhnutnou súčasťou je aj výroba vytunelovaných a 

morálnych uchylákov, ako pilierov systému v ktorom žijeme. Pretože aj oni zabezpečujú, aby 

títo ľudia nebolí súdení za genocídu v Kambodži (alebo vo Vietname, alebo v Laose, alebo v 

Paname, alebo v Iraku, alebo v Afganistane, alebo NATO v Líbyi …). Pretože aj oni 

zabezpečujú, aby verejnosť neodsúdila kapitalistickú ideológiu ako zvrátenú a degenerovanú. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

111127 
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17. November 1989 – deň premeny Slovenska na indiánsku 

rezerváciu 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/17/17-november-1989-den-premeny-slovenska-na-indiansku-

rezervaciu/ 

17. novembra 2011 07:47, Prečítané 4 947x, karolondrias, Nezaradené 

 

Dokedy bude mať Slovensko štatút indiánskej rezervácie, ktorú si vyštrngalo na 

námestiach 17. Novembra. 
Sú pre tvrdenie, že sme v podobnom postavení, ako súčasní Indiáni v rezervácii v USA, 

dôkazy? Ak áno, ktoré? 

  

Čo máme spoločné s Indiánmi v rezervácii? 
  

– Banky nám nepatria podobne, ako nepatria Indiánom v rezervácii. 

– Poisťovne nám nepatria podobne, ako nepatria Indiánom v rezervácii. 

– Väčšina podnikov na Slovensku nepatrí Slovákom podobne ako väčšina podnikov v USA 

nepatrí Indiánom v rezervácii. 

– Keď sa chcú občania Slovenska zamestnať, väčšinou sa zamestnajú v podnikoch, ktoré 

nepatria Slovákom, podobne ako Indiáni pracujú v podnikoch, ktoré nepatria Indiánom. 

– My nevieme ako sa rozdeľuje zisk z bánk, poisťovní, podnikov, obchodov, domov a pôdy 

na Slovensku, podobne ako to nevedia Indiáni v rezervácii. 

– Väčšina mienkotvorných médií, ktoré ovplyvňujú myslenie 80% populácie, nepatria 

Slovákom, podobne ako je to u Indiánov v rezervácii. 

– Minimálna a priemerná mzda, minimálny a priemerný dôchodok, minimálne a priemerné 

sociálne zabezpečenie je na Slovensku podstatne nižšie ako je priemer EÚ, podobne, ako je to 

u Indiánov v rezervácii. 

– Nemáme peniaze na ďalší rozvoj vzdelania, vedy, techniky a kultúry podobne, ako to 

nemajú Indiáni v rezervácii. 

– Veľa Slovákov pracuje v zahraničí na menej platených postoch, podobne ako Indiáni 

z rezervácii pracujúci v podnikoch USA. 

– Veľa slovenských mladých žien pracujú v zahraničí ako operky alebo v sex-priemysle, 

pravdepodobne podobne ako mladé Indiánky z rezervácie. 

– Snažíme si privyrobiť ponúkaním našich turistických atrakcií podobne ako Indiáni 

v rezervácií.   

  

V čom nám ostala suverenita podobne ako ostala Indiánom v rezervácii? 
  

– Suverénne môžeme vyznávať vlastných bohov, podobne ako Indiáni v rezervácii. 

– Suverénne si môžeme stavať kostoly podobne, ako Indiáni totemy. 

– Suverénne môžeme vyznávať národné tradície, tancovať a spievať podobne ako Indiáni 

v rezervácií. 

– Suverénne môžeme mať národných hrdinov ako Indiáni v rezervácií. 

– Môžeme používať vlastný jazyk podobne ako Indiáni v rezervácii. 

– Absolútne slobodne si môžeme organizovať strihanie vlasov, pranie ponožiek alebo oslavu 

narodenín, podobne ako Indiáni v rezervácii. 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/17/17-november-1989-den-premeny-slovenska-na-indiansku-rezervaciu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/17/17-november-1989-den-premeny-slovenska-na-indiansku-rezervaciu/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Čo my nemáme spoločné s Indiánmi v rezervácii? 
  

– My výročie prijatia nášho štatútu indiánskej rezervácie každoročne oslavujeme. Na rozdiel 

od Indiánov, ktorý deň zahnania do rezervácie nikdy neoslavovali. 

– My našich spoluobčanov, ktorí nás zahnali do indiánskej rezervácie ospevujeme a klaniame 

sa im. Indiáni to nikdy neurobili. 

– My bežní občania nevieme, čo všetko na Slovensku nevlastníme. Všetci Indiáni vedia, čo 

v USA nevlastnia. 

– My bežní občania Slovenska nevieme, komu patrí hotel Fórum v Bratislave a ďalšie stovky 

hotelov na Slovensku, obchodný dom Prior v Bratislave aj s námestím, obchodné domy, bary, 

reštaurácie a námestia na Slovensku. Nevieme, komu patria pozemky a budovy na nábreží 

Dunaja a na ďalších tisícoch lukratívnych miestach na Slovensku. A to už vôbec nepoznáme 

ľudí, ktorí si z toho dobre žijú. Indiáni dobre vedia komu patrí pôvodná indiánska pôda.  

– Väčšina pôdy na Slovensku patrí stále Slovensku na rozdiel od pôvodnej indiánskej pôdy. 

I keď nevieme, koľko pôdy nám ostane za 50-100 rokov. 

– My bežní občania nevieme, koľko a komu platíme kolonizačnú dávku. Indiáni kolonizačnú 

dávku neplatia, už nemajú z čoho. 

– My sme si mnohé pozitíva, ktoré sme dosiahli v našej histórii, dokázali okydať a stále 

okydávame, na rozdiel od Indiánov, ktorí sú stále hrdí aj na to málo, čo mali. 

  

Čo my nevieme na rozdiel od Indiánov v rezervácii? 
  

– My nevieme, že žijeme v špecifickej slovenskej rezervácii. Indiáni dobre vedia, kde žijú. 

– My sa nevieme pýtať, kto spôsobil alebo prispel k tomu, že žijeme ako v rezervácii. Indiáni 

odpovede na tieto otázky dobre vedia. 

  

A nakoniec to najhlavnejšie: 
  

– My sa nevieme pýtať, a aj si odpovedať, ako zariadiť, aby sme nežili večne v špecifickej 

slovenskej rezervácii, a opäť sa voľne preháňali po našich slovenských prériách. 

  

Či toto Indiáni vedia, to netuším. Ale určite, keď ich stretnem, tak sa ich na toto 

najdôležitejšie opýtam. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

111117 
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„Zločiny“ Stalina verzus „zločiny“ pápeža Jána Pavla II. Čo na to 

W. Churchill a vytunelovaní? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/12/zlociny-stalina-verzus-zlociny-papeza-jana-pavla-ii-co-na-to-

vytunelovany-a-w-churchill/ 

12. novembra 2011 09:09, Prečítané 12 159x, karolondrias, Nezaradené 

 

Z diskusie mnohých blogerov som si všimol, že stále citujú informácie z kníh, ktoré boli 

vytlačené na objednávku svetovej šľachty, antikomunistov , CIA a rôznych kolonizačných 

a zločineckých korporácii, ktorým vadilo, že Východné Európa za komunistov už nebola len 

zaostalým regiónom s lacným zdrojom pracovných síl, surovín a dievčat do sex-priemyslu 

a prestala platiť kolonizačnú dávku. Potrebovali to vrátiť späť. 

Podľa správ z odtajnených dokumentov v USA zdokumentovaných v: 

 William Blum: Killing Hope. U.S. Military and CIA Interventions Since World War II. 

Common Courage Press, Monroe, Maine, 1995; William Blum: Rogue State: A Guide 

to  the World’s Only Superpower. Common Courage Press, Monroe, Maine, 2000; 
http://killinghope.org/; 

http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/William_Blum.html 

Video William Blum pre vytenulovaných 

http://video.google.com/videoplay?docid=-5875765740178483812#) 

 vyplýva, že tieto organizácie (napríklad CCF, NED) za účelom tunelovania mozgov a výroby 

morálnych uchylákov vytlačili veľa kníh a tisícky „vedeckých“ článkov s ľavicovou, 

socialistickou a komunistickou tematikou. Napríklad, len americká CIA do roku 1967 

podporila vydanie až 1000 titulov kníh, ktoré boli napísané na objednávku, na výrobu 

morálnych úchylákov, aby podporili odstránenie komunizmu vo svete. 

 (podrobnejšie v kapitole: Križiacke ťaženie proti komunizmu, v knihe Bohovia 

súčasných mytológií). 

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47 
  

Publikovali tisícky vymyslených, účelových, „vedeckých“ informácií. Boli v nich životopisy 

významných komunistických predstaviteľov, historické dokumenty, ekonomika socializmu, 

teória a prax marxizmu, atď… Profesionalita propagandy išla až tak ďaleko, že z týchto kníh 

sa prednášalo aj v bývalých socialistických krajinách. Málokto vedel, že išlo o podvod. 

V rámci križiackeho ťaženia proti komunizmu, takéto knihy a hlavne televízne dokumenty sa 

v súčasnosti denno-denne opakujú v televízii.   

  

Prekvapilo ma, že v diskusii na moje články blogeri  stále citujú z týchto kníh alebo článkov, 

ktoré boli vyrobené na objednávku. 

  

V týchto knihách a článkoch sa dočítate napríklad: 

  

1. Zločiny Stalina a komunizmu v bývalom socialistickom bloky: Články a knihy uvádzali 

rôzne čísla v rôznych časoch: 

V rokoch ~1950-1960 = ~100-113 miliónov obetí (obetí bolo skoro toľko, ako počet 

obyvateľov!) 

V rokoch  ~1960-1970 = ~80-100 miliónov obetí 

V rokoch  ~1970-1980 = ~60-100 miliónov obetí 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/12/zlociny-stalina-verzus-zlociny-papeza-jana-pavla-ii-co-na-to-vytunelovany-a-w-churchill/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/12/zlociny-stalina-verzus-zlociny-papeza-jana-pavla-ii-co-na-to-vytunelovany-a-w-churchill/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://killinghope.org/
http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/William_Blum.html
http://video.google.com/videoplay?docid=-5875765740178483812
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
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V rokoch  ~1980-1990 = ~60-80 miliónov obetí 

V rokoch  ~1990-2000 = ~40-60 miliónov obetí 

V rokoch  ~2000-2010 = ~20-40 miliónov obetí 

V rokoch  ~2010-2011 = ~20 miliónov obetí 

  

Samozrejme, všetky tieto čísla boli vymyslené a vytunelovaní a morálni uchyláci im stále 

veria. 

  

Podľa mojich vedomostí, zatiaľ bola vypracovaná len jedna vedecká štúdia americkej 

univerzity o zločinoch Stalina: 

  

 J. Arch Getty, Gabor Rittersporn, Victor Zemskov: Victims of the Soviet Penal System 

in the  Pre-War Years: A First  Approach on the Basis of Archival Evidence. American 

Historical Review, 98 (October 1993) 1017-1049 

Vedecký článok sa dá stiahnuť: 

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=13&catid=49 
  

Samozrejme, táto publikácia nebola nikdy zverejnená v masmédiách zo strachu, že aj 

posledný vytunelovaný by sa mohol zamyslieť. 

  

Pre porovnanie: Vedecká štúdia OSN o vývoji kapitalizmu po roku 1989 v bývalom 

socialistickom roku dokladuje, že len v rokoch 1990-1998 tam následkom kapitalizmu 

zahynulo 9,7 milióna ľudí. Samozrejme, aj táto publikácia OSN nebola nikdy zverejnená 

v masmédiách zo strachu, že aj posledný vytunelovaný by sa mohol zamyslieť. 

  

Citácia: 

United Nations Development Programme: TRANSITION 1999, Human Development Report 

for Central and Eastern Europe and the CIS. (New York 1999; ISBN: 92-1-126109-0)   

 

Linky na videá: Transition 1999: 

https://youtu.be/NOh_J_ETnac 

https://youtu.be/1qmG3R9u5q4 

https://youtu.be/OjsIMSFRPdk 

https://youtu.be/wAzZHMLSzOM 

 

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=13&catid=49
https://youtu.be/NOh_J_ETnac
https://youtu.be/1qmG3R9u5q4
https://youtu.be/OjsIMSFRPdk
https://youtu.be/wAzZHMLSzOM
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O knihe TRANSITION 1999 z „youtube kanal skkomunisti“ 

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/102/4B2qH-Tieck 

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/103/jGeW2G1Jnqs 

Priľahlé videa: 

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/104/_GF0acAVRGs 

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/105/QcAUUM-Q95U 

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/106/_Ad-tYl0hQ4 

  

Porovnaním týchto dvoch štúdií vyplýva: 
Počet ľudí (vrahov, zločincov a politických väzňov), ktorí zahynuli v ruských gulagoch za 

celé obdobie rokov 1921 – 1953, t.j. za 33 rokov, bol približne 2,3 milióna väzňov, t.j. 69 697 

väzňov ročne. Za 9 rokov kapitalistickej demokracie (1990-1998) v krajinách bývalého 

Sovietskeho zväzu zahynulo 9 milióna ľudí, t.j. 1 milión ročne. Z uvedeného vyplýva, že 

kapitalistická demokracia zabíjala 14 ráz účinnejšie ako komunistické gulagy. Tu je potrebné 

pripomenúť, že medzi obeťami gulagov za Stalina bolo mnoho, ak nie veľká väčšina 

kriminálnikov, pričom obeťami kapitalistickej demokracie boli vo veľkej väčšine nevinní 

ľudia. Z toho vyplýva, že počet nevinných obetí kapitalizmu bol niekoľkonásobne vyšší ako 

14x v porovnaní so Stalinom. 

Počet ľudí (vrahov, zločincov a politických väzňov) popravených za Stalina v Sovietskom 

zväze počas obdobia 1921 – 1953, t.j. za 33 rokov, bol  799 455, ročne 24 226 obetí. Keď 

tieto obete porovnám s obeťami kapitalistickej demokracie za 9 rokov, tak kapitalistická 

demokracia zabíjala 41 ráz účinnejšie ako popravoval Stalin. Tu je potrebné opäť pripomenúť, 

že medzi popravenými za Stalina bolo mnoho, ak nie veľká väčšina kriminálnikov, pričom 

obeťami kapitalistickej demokracie boli vo veľkej väčšine nevinní ľudia. Z toho vyplýva, že 

počet nevinných obetí kapitalizmu bol niekoľkonásobne vyšší ako 41x v porovnaní so 

Stalinom. 

  

Keď porovnám zločiny Stalina a zločiny vedúcich predstaviteľov Slovenského štátu v rokoch 

1939 – 1945 na počet obyvateľov a počet rokov, prídeme k zaujímavému záveru. Za Stalina 

zomrelo v gulagoch za 33 rokov 2 milióny ľudí z priemerne 170 miliónov obyvateľov. Počas 

http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/102/4B2qH-Tieck
http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/103/jGeW2G1Jnqs
http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/104/_GF0acAVRGs
http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/105/QcAUUM-Q95U
http://www.youtube.com/user/SkKomunisti#p/u/106/_Ad-tYl0hQ4
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kléro-fašistickej vlády na Slovensku bolo poslaných na smrť okolo 60 000 obyvateľov za 6 

rokov z 3,5 milióna obyvateľov. Keď to prepočítam na obyvateľa a rok, tak vládnuci režim 

počas Slovenského štátu zabíjal 7-krát účinnejšie ako stalinské gulagy.   

Podobne keď porovnáme počet ľudí popravených za Stalina s počtom obyvateľov a roky 

s režimom za Slovenského štátu, tak vládnuci režim počas Slovenského štátu zabíjal 20-krát 

účinnejšie, ako popravoval Stalin. Opäť pripomínam, že medzi obeťami stalinských gulagov 

a popravenými bola väčšina kriminálnikov a obeťami Slovenského štátu boli veľkou väčšinou 

nevinní. 

Znovu opakujem. Výsledky profesionálnej totality ovplyvňovať mentálne obyvateľov celého 

sveta sú ohromujúce a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho motroctva. Motrokári pomocou 

štandardných metód tunelovania mozgov dokázali nielen zakryť všeobecný úpadok, strádanie 

obyvateľov, milióny obetí, zločiny „demokracie“ a pravdepodobnú genocídu, ktorá nastala po 

roku 1989 v bývalom socialistickom bloku, ale dokonca ich interpretovať ako oslobodenie 

východoeurópskych národov od komunistickej totality, ktorá priniesla slobodu, 

demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a lepší a kvalitnejší život, ktorý povedie 

k všestrannému rozvoju jej obyvateľov. Interpretovať všeobecný úpadok a viac ako 9,7 

milióna nevinných obetí (len za 9 rokov) ako niečo pozitívne, demokratické a progresívne 

pokladám za dôkaz vysokej profesionality demokratického tunelovania mozgov. Taká je 

súčasná sila profesionálnej totality. 

 

„Zločiny“ Stalina verzus „zločiny“ pápeža Jána Pavla II: 
Pápeža prezentujú veľmi pozitívne ako jedného z hlavných bojovníkov proti 

komunizmu, ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o jeho pád. Prezentuje sa ako bojovník proti 

nespravodlivosti, násiliu, proti chudobe a za sociálnu rovnosť. Jeho boj proti komunizmu 

viedol k paradoxnému výsledku – k smrti 9,7 milióna nevinných obetí v bývalom 

socialistickom bloku do roku 1999. Aký je podiel pápeža na smrti týchto obetí? Výsledkom 

jeho boja proti chudobe je, že sa podieľal aj na obrovskom náraste chudoby v bývalom 

socialistickom bloku (podľa údajov Svetovej banky „World Development Indicators 1999“ od 

roku 1989 počet obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby za zvýšil za 5 rokov zo 14 

miliónov na 147 miliónov, každý tretí obyvateľ bol chudobný; podľa správy detského fondu 

OSN – UNICEF – z roku 1999, väčšine z odhadovaného počtu 150 milióna detí zo strednej a 

východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu sa po roku 1989 zhoršila životná úroveň). 

Aký je podiel pápeža na zvýšení chudoby? Výsledkom činnosti pápeža proti sociálnej 

nerovnosti je, že sa podieľal na obrovskom náraste sociálnej nerovnosti v bývalých krajinách 

socialistického bloku (paradoxne, podľa správ OSN jedine komunistická strana Číny dokázala 

úspešne znížiť chudobu).   

 

Kedy bude proces v Norimbergu s ľuďmi, ktorí zariadili smrť 9,7 milióna ľudí v bývalom 

socialistickom bloku za 9 rokov, do roku 1999? Kto boli títo ľudia menovite? Ako narástol 

počet obetí do 12.11.2011, keď píšem tieto riadky? Je ich viac ako 10 – 15 miliónov? Zaoberá 

sa tým niekto? Zaujíma to vôbec niekoho?  

Prečo nám stále pripomínajú, aký bol Stalin zločinec, prečo sa to učia všetky deti v školách 

celého sveta a prečo nikto nespomenie zločiny kapitalistickej demokracie v bývalom 

socialistickom bloku? A prečo pápeža vyhlásia za svätého? 

  

Svetová šľachta vynakladala a vynakladá obrovské prostriedky na zničenie komunizmu vo 

svete. A vie prečo. Marxizmus-komunizmus je jediná sila, ktorá by ich mohla zničiť. Nechcú 

prísť o svoje majetky a moc a s tým spojené privilégiá, o výsadné postavenie, ktoré buď 

zdedili po predkoch, alebo si ho vydobyli v „demokratickom boji“. Súčasná „demokracia“ im 

zaručuje, že väčšina týchto privilégií je dedičná, podobne ako sa postavenie motrokov 
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väčšinou dedí z otca na syna. Dokonca súčasné zákony neoliberalizmu, ktoré si sami 

vytvorili, im umožňujú poistiť si tieto privilégiá a rozširovať ich. 

  

Na záver názor Winstona Churchilla na Stalina. Pripomínam, že v čase jeho prejavu už zúrila 

studená vojna a Stalin bol už 6 rokov po smrti.   

   

Z vystúpenia Winstona Churchilla v Hornej snemovni dna 23. decembra 1959 pri 

príležitosti 

80. výročia narodenia J. V .Stalina 

  

„Pre Rusko bolo veľkým šťastím, že v dobe zaťažkávajúcich skúšok v jeho čele stál 

génius a neochvejný vojvodca J.V.Stalin.“ 

„Bol vynikajúcou osobnosťou, imponujúcou nasej ťažkej dobe, v ktorej žil.“ 

„Stalin bol človekom neobyčajne energickým, erudovaným, pevnej vôle, ostrým, 

tvrdým. Bol to človek neľútostný ako v práci, tak aj pri jednaní. Ani ja, vychovaný v 

anglickom parlamente, som mu nedokázal odporovať‘.“ 

„Stalin mal predovšetkým veľký zmysel pre humor a sarkazmus. Dokázal presne 

vyjadriť‘ svoje vlastné myšlienky. Svoje vystúpenia si písal výhradne sám, z jeho prace 

vyžarovala neochvejná sila. Táto sila bola v samotnom Stalinovi natoľko verná, že sa 

zdal neopakovateľným medzi štátnikmi všetkých dôb a všetkých národov.“ 

„Stalin robil na nás veľmi dobrý dojem. Mal neodolateľný vplyv na ľudí. Keď‘ vchádzal 

do sály na Jaltskej konferencii, my všetci, ako na povel, sme povstali a z nejakých 

dôvodov sme stáli v pozore. Vyznačoval sa hlbokou logikou myslenia a uvedomelou 

múdrosťou. V najťažšej dobe majstrovsky dokázal nájsť cestu z bezvýchodiskovej 

situácie.“ 

„V najtragickejších i v najslávnostnejších chvíľach bol vždy zdržanlivý, nikdy 

neprepadal ilúziám. Bol neobyčajné zložitou osobnosťou.“ 

„Stalin vytvoril a podriadil si obrovské impérium.“ 

„Bol to človek, ktorý svojho nepriateľa ničil rukami svojich nepriateľov. Donútil 

dokonca nás, ktorých otvorene nazýval imperialistami, bojovať proti imperialistom.„ 

„Stalin bol obrovským diktátorom, ktorý nemal vo svete sebe rovných. Prevzal Rusko s 

biedou a zanechal ho vyzbrojene atómovou zbraňou.“ 

„Nie, čokoľvek by ste hovorili o ňom, na takých národ nezabúda.“ 
  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

111112 
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A máme to opäť november – mesiac antikomunistických 

orgazmov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/07/a-mame-to-opat-november-mesiac-antikomunistickych-

orgazmov/ 

7. novembra 2011 18:20, Prečítané 5 117x, karolondrias, Nezaradené 
 

Naši kolonizátori zo západu to mali posledných 300-400 rokov dobre zariadené. 

Len v Rusku, v roku 1914, im patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% 

metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% 

cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v 

roku 1913, len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej, ako v Anglicku v 

polovici 18 storočia. V roku 1913, očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 

rokov. Pre porovnanie, v tom čase v Holandsku 60 rokov. V Rakúsku 57 rokov. V Číne 30 

rokov. Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. 

Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku, v roku 1913, bola len  4,7% USA, 7% Anglicka, 

8% Nemecka. 

  

Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol porovnateľný s 

príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh Ruského impéria v roku 1917 bol 

80 000 000 000 zlatých rubľov, t.j. 2/3 všetkého majetku Ruska (1). 

  

Podobne to bolo, aj keď relatívne oveľa lepšie, na území Slovenska. Napríklad, v roku 1937, 

dojčenská úmrtnosť do jedného roka, bola na Slovensku 150 detí na 1000 živonarodených, 

v Rakúsku 92 detí. V roku 1919 spotreba elektrickej energie na jedného obyvateľa na území 

Slovenska bola len 19% priemerného Rakúšana. Východná Európa bolo stabilne a dobre 

prosperujúca kolónia západu na večné časy.  

  

A toto všetko západným kolonizátorom zobrali „zločinní“ boľševici-komunisti na dlhých 70 

rokov. To bol ich jediný a najväčší zločin. Začalo to Veľkou októbrovou socialistickou 

revolúciou, ktorej 94. výročie si dnes pripomíname. 

  

Nepomohlo ani Tretie križiacke ťaženie na Východ v rokoch 1918-1922, ktoré organizoval 

minister vojny Anglicka Winston Churchill, ani Štvrté križiacke ťaženie na Výhod vedené 

Hitlerom. 

  

„Zločinní“ komunisti zariadili, že od roku 1917 až do roku 1990, 400 miliónov 

Východoeurópanov neplatili kolonizačnú dávku západným kolonizátorom, nerobili ako lacná 

pracovná sila v ich továrňach, neposielali im dievčatá do sex-priemyslu, chlapcov na 

umývanie riadu a vojakov ochraňovať ich záujmy. Toto patrí medzi jediný a najväčší zločin 

komunizmu. 

  

Naopak, kolonizátori museli vynaložiť veľa úsilia, veľa peňazí (2), aby ekonomický, 

vzdelanostný a kultúrny komunistický zázrak v roku 1990 na území Východnej Európy 

odstránili. 

  

Postupne, od roku 1917 až do roku 1990, pod vedením komunistov sa vytrhlo z kolonizácie až 

400 miliónoch Východoeurópanov. Dokonca dosiahli, že v 80-tich rokoch 20. storočia ich 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/07/a-mame-to-opat-november-mesiac-antikomunistickych-orgazmov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/11/07/a-mame-to-opat-november-mesiac-antikomunistickych-orgazmov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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produkcia ku USA bola už v pomere 1:3,  a nie 1:12 ako v roku 1921 (3). Ešte v roku 1916, 

väčšina populácie nevedela čítať a písať, a za 50 rokov komunistického zázraku poslali 

človeka do kozmu. Tento neodpustiteľný zločin  komunizmu dosiahli aj napriek tomu, že 

západní kolonizátori ich poriadne zničili počas Štvrtého križiackeho ťaženia na východ 

v rokoch 1941-1945. Ani to nezabralo, opäť povstali z popola. 

  

Až konečne v roku 1990 sa západným kolonizátorom podarilo odstrániť komunistov a vrátiť 

Východoeurópanov tam, kde majú byť na večné časy, podobne ako boli pred rokom 1917. 

  

Preto naši súčasní kolonizátori nesmú dopustiť, aby sa komunisti opäť dostali k moci, lebo by 

opäť zariadili neplatenie kolonizačnej dávky a neposielali im ľudí na roboty. Preto 

premývanie mozgov v bývalých socialistických krajinách musí byť oveľa účinnejšie, ako 

v ostatných krajinách sveta. Len tak môžu zabezpečiť platenie kolonizačnej dávky na ďalších 

100 a viac rokov (4). 

  

Ja úplne chápem, že keď si na toto všetko antikomunisti spomenú, tak ich chytá jeden 

antikomunistický orgazmus za druhým. Za posledných 22 rokov ich bolo najmenej 1000, a to 

všetky v priamom prenose. 

  

Verím, že aj v tento rok sa opäť tradične do toho zapoja všetky masmédia a hlavne televízie. 

Opäť, všetci budú súťažiť o najväčší a najdlhší antikomunistický orgazmus. Neviem, kto v 

tomto roku  vyhrá. Predpokladám, že v prípade najdlhšieho orgazmu vyhrá opäť relácia 

Dubáci pod Neónom a v prípade najväčšieho, vybraná skupinka, veriaca bigotne 

v nadprirodzené sily. 

  

Priznám sa, že je to jediná súťaž v televízii, ktorú pozerám a vždy sa na ňu teším. Verím, že 

ma opäť nesklame.   

  

Literatúra. 

  

(1) Boľševici zrušili ruský národný zahraničný dlh 28.1.1918. 

(2) Podľa „Center for Defence Information“ cena vyhrania studenej vojny stála len USA 13,1 

tisíc miliárd dolárov v cenách roku 1996 (in 1996 dollars = $13.1 

Trillion. http://www.cdi.org/issues/milspend.html).  Podľa bývalého amerického prezidenta 

Clintona, len USA na odstránenie socializmu vynaložili 3000 miliárd dolárov. 

(3) Údaje sú z: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672. 

 Journal of Economic Issues,  Dec 1998  by Murphy, Austin, A note on economic growth in 

Eastern Europe. 

(4) Prečo humanisti a demokrati nejdú oslobodiť krajiny Subsaharskej Afriky od nejakej 

totality, ktorá má za následok, že tam zomiera ročne 4,8 milióna detí do päť rokov? Odpoveď 

je jednoduchá: Pretože cena piesku na Sahare je stále 0,00020 dolárov za tonu, ak stúpne 

vyššie ako 0,20 dolárov za tonu, potom humanisti a demokrati prídu oslobodiť tieto krajiny od 

nejakej totality, pričom nebudú váhať na to v prípade potreby vynaložiť aj 3000 miliárd 

dolárov. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

111107 

 

 

http://www.cdi.org/issues/milspend.html
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Murphy%2C+Austin
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Jesť, piť, kakať, cikať, súložiť – mentálny rozsah našich 

súčasných celebrít? Platí to aj pre politických hercov? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/24/jest-pit-kakat-cikat-sulozit-mentalny-rozsah-nasich-sucasnych-

celebrit/ 

24. októbra 2011 07:29, Prečítané 8 450x, karolondrias, Nezaradené 

  

I keď je to každému notoricky známe, na úvod zopakujem z prejavu amerického generála 

Allena Dullesa, šéfa politickej rozviedky USA v Európe, neskôr riaditeľ CIA o eliminovaní 

(nielen) Ruska, 1945-1946 v Kongrese USA. Načrtol, čo s nami spravia, keď sa im podarí nás 

ovládať. (Zo stránky:  www.protiprudu.info, alebo z knihy: Michail Kilev: Chruščov a rozpad 

Sovětského zvazu, Orego, 2000) 

 “...začneme tým, že nenápadne zameníme ľudské hodnoty za falzifikáty a donútime ľudí veriť 

v ne. Ako? Nájdeme svojich, premýšľajúcich ľudí, pomocníkov a spojencov priamo v Rusku. 

Epizóda za epizódou budeme zosmiešňovať grandiózne meradlo tragickej smrti 

najvzdorovitejšieho národa na zemi, až jeho podvedomie nakoniec definitívne a nenávratne 

vyhasne. Z literatúry a umenia postupne napríklad vyleptáme ich sociálne putá – literatúra, 

divadlo, film – zo všetkého, čo predstavuje a oslabuje základný zmysel pre umenie. Budeme 

samozrejme vydržovať a vyzdvihovať takzvaných tvorcov, ktorí budú zavádzať a vtĺkať do hláv 

ľudí a ich povedomia kult sexu, násilia, sadizmu… 

Lakomosť a impertinencia, lož a podvod, opilstvo a drogová závislosť, živočíšny strach 

jedného pred druhým, zradu, nevraživosť medzi národy a predovšetkým nevraživosť a 

nenávisť proti ruskému ľudu, to všetko budeme obratne a nenápadne pestovať. A len niekoľkí, 

veľmi málo sa dovtípia, pretože pochopia o čo tu ide. Takýchto ľudí zaženieme však do 

bezvýchodiskového postavenia, urobíme ich terčom výsmechu. Nájdeme spôsoby ako ich 

očierniť a potom ich prehlásime za odpad spoločnosti.“ 

  

Opakujem otázku: Je mentálny rozsah našich súčasných celebrít len jesť, piť, kakať, cikať, 

súložiť? 

  

Priznám sa, nie som odborník na súčasné celebrity. Poznám ich len z 30 sekundových 

intervalov v televízii, keď náhodou prepnem na nesprávny program, alebo niekoho čakám 

v obchodnom dome  a prezerám si z nudy titulky bulvárnych časopisov. 

  

Ale aj tak si z toho myslím, a samozrejme je to potrebné vedecky preveriť, že mentálny 

rozsah našich celebrít (Väčšiny? Menšiny?) je len jesť, piť, kakať, cikať, súložiť. Aspoň 

navonok sa tak snažia prezentovať. Proste, keby som sa započúval do večerných rozhovorov 

celebrít šimpanzov, boubunov, goríl alebo turov afrických, bojím sa, že by som z ich tém asi 

nezbadal rozdiel. 

  

Je to náhoda, prirodzený vývoj alebo nutnosť? 

  

Myslím si, že je to neoddeliteľná súčasť všeobecného úpadku, ktorý nastal na Slovensku po 

roku 1989. Mentálny rozsah našich celebrít bol zakomponovaný už do prvého kolonizačného 

balíčka, ktorý sa začal realizovať ihneď po prevrate 1989 a následnej kolonizácia Slovenska. 

Tak, ako to rozhodol už Allen Dulles. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/24/jest-pit-kakat-cikat-sulozit-mentalny-rozsah-nasich-sucasnych-celebrit/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/24/jest-pit-kakat-cikat-sulozit-mentalny-rozsah-nasich-sucasnych-celebrit/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://www.protiprudu.info/
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Slovensko do roku 1990 bola vysoko-kultúrne vyspelá krajina. Ľudí s vyspelou kultúrou nie 

je možné dlhodobo kolonizovať a využívať ich len ako ľudské zdroje. Ale, ak bude väčšina 

fungovať len v mentálnom rozsahu jesť, piť, kakať, cikať, súložiť, tak je to jednoduché. 

  

S takýmto mentálnym rozsahom sa celebrity a ani ich obdivovatelia nepýtajú vážne otázky 

súčasného sveta, ako napríklad: Prečo ľudia, ktorí rozpútali vojnu v Iraku, v Afganistane 

a v Líbyi nie sú súdení ako vojnoví zločinci v Norimbergu, ale sú na výslní slávy? Prečo stále 

existuje koncentračný tábor na Guantanamo Bay, kde sú držaní a často mučení ľudia bez 

súdu? Prečo na Slovensku ubili k smrti mladíci 80 ročnú starenku? Prečo občania v bývalom 

socialistickom bloku spotrebujú ročne 75 ton heroínu? 

  

Kedy prídu slovenské súčasné celebrity podporiť demonštráciu proti bombardovaniu NATO 

v Líbyi alebo v Afganistane? Asi nikdy, v mentálnom rozsahu v ktorom fungujú, nič 

o bombardovaní nie je. 

  

To by ešte finančným teroristom, medzinárodnej a slovenskej šľachte chýbalo, aby sa 

slovenské celebrity chovali ozaj ako celebrity a boli vzorom pre mnohých. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

111024 
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Prečo by som chcel postaviť pomník súdruhovi Stalinovi na 

Slovanskom námestí na Slovensku 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/18/preco-by-som-chcel-postavit-pomnik-sudruhovi-stalinovi-na-

slovanskom-namesti-na-slovensku/ 

18. októbra 2011 05:48, Prečítané 4 969x, karolondrias, Nezaradené 

 

Predstavme si, že na jeseň 1941, keď Hitlerova armáda počas 2. Svetovej vojny stála pred 

Moskvou, Stalin by sa pokakal a vyšiel pred Moskvu a privítal Hitlera slovami: „Áno, vyhral 

si vojnu. Ja to vzdávam a dávam ti k dispozícii Červenú armádu – 25 miliónov bojaschopných 

mužov, obrovský zbrojársky priemysel, nevyčerpateľné zásoby surovín a obrovské územie 

s významným ľudským potenciálom.“ 

  

Ako by pokračoval vývoj vo vojne a vo svete, keby 70% Hitlerovej armády v roku 1941 

zastavilo boj proti Sovietskemu zväzu a spolu s Červenou armádou by boli použití na iných 

frontoch? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Za pár týždňov by Hitler vyhral vojnu s Veľkou 

Britániou, neskoršie za pár mesiacov aj s USA a s každým, kto by sa mu postavil. 

  

Ale, čo je najhlavnejšie, splnil by si svoje veľké sny. Napríklad, vyriešil by židovskú otázku 

tak, ako ju plánoval vyriešiť. Židia by dnes neexistovali. Vyriešil by otázku ďalších 

menejcenných národov. Napríklad, podľa známych plánov, niekoľko desiatok miliónov (50-

70 miliónov?) poloľudí-Slovanov by fyzicky zlikvidoval, pár percent vybraných by 

„poárijcil“, mnohých by upravil, aby sa nerozmnožovali a zvyšok by zahnal za Ural, kde by 

ich kŕmil vodkou a tabakom, aby slúžili, ako zdroj lacnej pracovnej sily – so štatútom 

moderných otrokov. Je možné, že dnes by už nevedeli čítať ani písať. Slovensko, Česko, 

Poľsko a mnohé ďalšie národné štáty by boli známe len z dejepisu. A možno ani z dejepisu. 

  

Ako by vyzeralo dnešné zasadanie Európskeho parlamentu v Bruseli – pardon, zasadanie 

nacistických predstaviteľov Tretej ríše v Berlíne? 

  

Z uvedeného je jasné, že Stalin má najväčší podiel na záchrane židovskej, slovanskej a 

európskej civilizácie pred nacizmom-fašizmom. Že Európa je dnes demokratické zoskupenie 

civilizovaných štátov a nie Hitlerova Tretia ríša. Je tiež jasné, že Stalin zachránil oveľa viac 

občanov Sovietskeho zväzu, ako obetoval. 

  

Viem si predstaviť, že pripustiť takýto význam súdruha Stalina, ako ateistu, komunistu 

a vedúceho predstaviteľa komunistickej strany, na porážke fašizmu a záchrane európskej 

civilizácie, je absolútne neprípustné pre veľkú väčšinu predstaviteľov kresťanskej 

a kapitalisticky-demokratickej Európy, s koloniálnou a imperiálnou tradíciou ega jedného 

boha. Preto súdruh Stalin musí byť prezentovaný len ako zločinec. Bolo by ťažké zatracovať 

marxizmus cez Marxa, tak si našli Stalina. Ďalším dôvodom jeho prezentácie ako zločinca je, 

že v Druhej svetovej vojne vylepil Západnej Európe veľkú facku, ktorú mu niektorí 

demokratickí politici nemôžu stále zabudnúť. A tom už nehovorím o tom, že vybudoval 

najväčšie slovanské impérium v v dejinách s obrovskou politickou, ekonomickou a vojenskou 

silou. Také niečo nám západné mocnosti nikdy neodpúšťajú. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/18/preco-by-som-chcel-postavit-pomnik-sudruhovi-stalinovi-na-slovanskom-namesti-na-slovensku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/18/preco-by-som-chcel-postavit-pomnik-sudruhovi-stalinovi-na-slovanskom-namesti-na-slovensku/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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Napriek mnohým  kontroverzným rozhodnutiam Stalina, za jedno mu môžem predsa 

poďakovať. Že ako Slovák hovorím po slovensky  a žijem na Slovensku, a nie niekde za 

Uralom, ak by som vôbec žil. 

  

Preto by som chcel postaviť pomník súdruhovi Stalinovi na Slovanskom námestí na 

Slovensku. Zaslúžil sa o Slovensko viac, ako mnohí, ktorých pomníky tam už máme. 

  

Veľmi sa divím, prečo busta súdruha Stalina nestojí v zasadačke Slovenskej národnej strany, 

jeho socha na významnom námestí v Izraeli, alebo aspoň vo významnej synagóge, a ešte aby 

som nezabudol, pred Európskym parlamentom v Bruseli. 

  

Zatiaľ nestojí. 

  

Škoda, lebo dnes alebo zajtra sa môže objaviť ďalší Hitler a my opäť budeme súrne 

potrebovať ďalšieho súdruha Stalina. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

111018 
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Slovenský válov, Euroválov a Nikola Šuhaj Lúpežník  
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/11/slovensky-valov-eurovalov-a-nikola-suhaj-lupeznik/ 

11. októbra 2011 08:35, Prečítané 3 112x, karolondrias, Nezaradené 

  

Poslednú dobu sa naši Šuhaji nevedia dohodnúť, či sa lepšie nažerú zo Slovenského válova 

alebo z Euroválova. 

  

Mňa ale zaujíma, kde sa bude lepšie žrať nám, slobodným občanom? 

  

Ale najskôr od začiatku. 

  

Voľakedy dávno keď Nikola Šuhaj Lúpežník chcel niekoho okradnúť, tak sa pekne po 

lúpežnícky obliekol, nabil si bambitku, schoval sa za strom a číhal.  Keď niekto vhodný išiel 

okolo, tak sa mu postavil tvárou v tvár a s lúpežníckym šarmom ho okradol. Každý z nich 

vedel na čom je, a aké bolo ich postavenie v tejto transparentnej finančnej transakcii 

stredoveku. Nebola televízia, demokracia a ani slobodné voľby, takže Eurovaly do toho ani 

neplietli. 

  

Teraz je to už všetko úplne ináč, romantika prepadov stredoveku, t.j. napĺňanie válovčekov, 

 je už bohužiaľ dávno preč. Dnes pekne oblečení súkromní a niekedy aj štátni Šuhaji 

podnikajú tým, že na dobrý úrok požičiavajú vládam peniaze, lebo vedia, že vlády im to aj 

s dobrým úrokom isto vrátia, veď daňový poplatníci sa zložia. Skrátka, na napĺňanie 

slovenských a európskych válovov sú demokraticky odsúhlasené zákony. 

  

Niekedy sa stane, že daňový poplatníci jedného štátu nestačia na splácanie dlhov, t.j. na 

napĺňanie válovov, ako napríklad v súčasnom Grécku, kde sa budeme skladať my, slobodní 

občania. Vláda Grécka má zaplatiť za päť rokov naším Šuhajom do Euroválovu len na 

úrokoch 130 miliárd Eur. Zatiaľ my slobodní občania sa máme zložiť na ~110 miliárd Eur, 

a vyzerá to tak, že sa budeme skladať možno večne, a to len na úroky. 

  

Problém nastáva v tom, že keď my, slobodní občania budeme dávať peniaze do Euroválova, 

tak nám ostane menej peňazí, ktoré dávame do Slovenského válova. A tu je kameň úrazu. 

Niektorí naši Šuhaji si myslia, že sa lepšie nažerú zo Slovenského válova a niektorí, že 

z Euroválova, lebo tam cítia istotu. 

  

 Ale, kde sa bude lepšie žrať nám, slobodným občanom? 

  

Myslím si, že je to jedno. Naši Šuhaji nám v Slovenskom válove alebo v Euroválove nechajú 

vždy dostatok zbytkov, aby sme nejako prežili. Veď, čo by si bez nás počali. 

  

Karol Ondriaš 

Ondrias.sk 

111011 

(adaptované z http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/240-

chemorho.html) 

 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/11/slovensky-valov-eurovalov-a-nikola-suhaj-lupeznik/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/


 
 

658 
 

 

 

Zločin komunistického zázraku v produkcii mäsa a výroba 

morálnych úchylákov 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/07/zlocin-komunistickeho-zazraku-v-produkcii-masa-a-vyroba-

moralnych-uchylakov/ 

7. októbra 2011 07:16, Prečítané 5 425x, karolondrias, Nezaradené 

  

Na obrázku nižšie je ukázaná produkcia mäsa na Slovensku za posledných 60 rokov. 

 Produkcia mäsa na Slovensku 
 

 
 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/07/zlocin-komunistickeho-zazraku-v-produkcii-masa-a-vyroba-moralnych-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/07/zlocin-komunistickeho-zazraku-v-produkcii-masa-a-vyroba-moralnych-uchylakov/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/10/Produkcia-m%C3%A4sa-na-Slovensku.pdf
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 Obrázok je nakreslený z overiteľných údajov našich štatistických ročeniek a jednoznačne 

ukazuje: 

  

1. Komunisti dokázali neuveriteľný komunistický zázrak v produkcii mäsa a kapitalisti to 

dokázali všetko zničiť. V produkcii mäsa sme sa vrátili do roku <1950. Predpokladám, že 

história nepozná takýto úpadok produkcie mäsa na území Slovenska od doby, keď 

Neandertálci sa pobili s Homo Sapiens Sapiens, asi pred 40000 rokmi.      

  

2. Uvedený obrázok je zakázané prezentovať v masmédiách a o ňom diskutovať. Zakázali to 

motrokári spolu so slovenskou šľachtou už v prvom kolonizačnom balíčku. Štúdium takýchto 

grafov by mohlo mnohým zabrániť vyvrcholeniu počas antikomunistických orgazmoch.   

  

3. Slovenskí vytunelovaní, motroci, celebriti a morálni uchyláci o ňom nesmú vedieť, lebo so 

svojimi vytunelovanými mozgami musia byť presvedčení, že je to naopak. Pretože oni sú 

zárukou dlhodobej kolonizácie Slovenska a obmedzeného duchovného rozvoja spoločnosti. 

Oni musia zabrániť opätovnému rozvoju nášho poľnohospodárstva, samozrejme 

dennodenným okydávaním komunistov a socializmu. 

  

4. Typickí slovenskí vytunelovaní nevedia už rozlíšiť, že produkcia 600 tisíc ton mäsa v roku 

1989 je viac ako 200 tisíc ton z roku 1950.  A že 170 tisíc ton mäsa je menej ako 600 tisíc ton. 

Poznamenávam, že priemerne inteligentný šimpanz rozlíši, že 6 banánov je viac ako 2 

banány. 

  

5. Počas socializmu rádiá Slobodná Európa, Hlas Ameriky a všetky západné televízie sa 

vysmievali socialistickému poľnohospodárstvu, radili, že keď odstránime komunistov 

a zničíme družstva, tak naša poľnohospodárska produkcia bude úspešne napredovať. 

Slovenskí vytunelovaní im uverili a mnohí veria aj teraz. 

  

6. Stále ma fascinuje profesionalita našich kolonizátorov a slovenskej šľachty, ako dokážu 

absolútne tunelovať mozgy a vyrábať slovenských morálnych úchylákov a popritom ešte ničiť 

naše hospodárstvo. Uvedomujem si, že majú na svojej strane totalitne profesionálny 

tunelovací informačný systém a k tomu veľkú vytunelovanú časť populácie s nereálnym 

myslením, veriacu v nadprirodzené sily, astrológiu, vykladanie kariet, vešteniu a podobným 

halucináciám. 

(Kniha: Vytunelovaní: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47) 

  

7. Pozerajúc na obrázok produkcie mäsa, úplne chápem nenávisť ponovembrových vlád ku 

komunistom,  lebo dobre vedia, že v porovnaní s nimi, sú neschopní diletanti. Napríklad 

súčasný výrok ministra kultúry p. Daniela Krajcera (SaS), že komunizmus zodpovedal za 

najväčší počet zavraždených ľudí v histórii ľudstva (TASR, 5.11.2011). 

  

8. Pre zaujímavosť obrázky, ako sa vyvíjala produkcia mäsa v komunistickej Číne a v USA: 

 Produkcia mäsa v komunistickej Číne 

Produkcia mäsa v USA 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

www.ondrias.sk 

111007   

 

 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/10/Produkcia-m%C3%A4sa-v-komunistickej-%C4%8C%C3%ADne.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/10/Produkcia-m%C3%A4sa-v-USA.pdf
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Podpora vzdelania, vedy a techniky – ďalší pomník našej 

degenerácie 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/01/podpora-vzdelania-vedy-a-techniky-dalsi-pomnik-nasej-

degeneracie/ 

1. októbra 2011 03:19, Prečítané 3 266x, karolondrias, Nezaradené 

 

Už roky ma fascinuje, ako spoločnosť na Slovensku po komunistickom zázraku 

humanity, civilizácie a dodržiavaní ľudských práv, po roku 1989 tak rýchlo zdegenerovala. 

Dokladujú to aj overiteľné údaje o podpore vzdelania, vedy a techniky na Slovensku za 

posledných 60 rokov. 

OBRAZOK_1_POCET_PRAC_VEDY 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/01/podpora-vzdelania-vedy-a-techniky-dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/01/podpora-vzdelania-vedy-a-techniky-dalsi-pomnik-nasej-degeneracie/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/10/OBRAZOK_1_POCET_PRAC_VEDY1.pdf
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Na obrázku č. 1. je ukázaný komunistický zázrak rozvoja Slovenska, nárast pracovníkov vedy 

a výskumu na Slovensku od roku 1948 (počet prac. bol 3 218) až do roku 1988 (počet prac. 

64 944, nárast na 2018%). Po roku 1989, v rámci všeobecného úpadku spoločnosti, vidieť 

prudký pokles počtu pracovníkov vedy a techniky, a v roku 2008 dosiahol len 23 641 

pracovníkov (36% roku 1988). Vrátili sme sa 45 rokov dozadu. 

OBRAZOK_2_PODPORA_VEDY 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/10/OBRAZOK_2_PODPORA_VEDY.pdf
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Ako vidieť z obrázku č. 2. výdavky na vedu a výskum počas komunistického zázraku 1948-

1989 boli okolo 3-4% HDP, a v percentách HDP boli porovnateľné s výdavkami vyspelých 

kapitalistických krajín. Vybudovala sa vedeckotechnická základňa pre ďalší rozvoj 

Slovenska. Po roku 1989, výdavky začali klesať a v roku 2009 dosiahli len 0,47% HDP 

(podobne je to v Brazílii a v Čile). 

OBRAZOK_2_PODPORA_VEDY_POROVNANIE 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/10/OBRAZOK_2_PODPORA_VEDY_POROVNANIE.pdf
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Pre porovnanie na obrázku č. 3. je ukázané, ako sa vyvíja podpora vedy a výskumu 

v okolitých krajinách. Podpora v Českej republike a Rakúsku stále stúpa a podpora na 

Slovensku stále klesá. V roku 2006 podpora vedy a výskumu na Slovensku bola len 29% 

priemeru 25 krajín EÚ. Aj to je tragický výsledok kapitalistického vládnutia na Slovensku za 

posledných 20 rokov, keď naše vlády namiesto ďalšieho rozvoja Slovenska nás predávali na 

voľnom trhu ako lacnú pracovnú silu za 10% cenu. 

Je úplne jasné, že súčasný totalitný systém nedovolí aby sa údaje o komunistickom zázraku 

rozvoja vzdelania, vedy a techniky za socializmu a úpadok za kapitalizmu prezentovali 
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a diskutovali  v mienkotvorných médiách. Narušilo by to výchovu mentálnych úchylákov 

a kvalitu slovenských motrokov. 

Príklady z minulosti: 

Keď Belgičania kolonizovali Belgické Kongo v Afrike, počas viac ako 100 ročnej kolonizácie 

a obrovských ziskov z kolonizácie tam nevychovali ani jedného inžiniera-černocha. Vedeli 

prečo. 

Keď Angličania chceli kolonizovať Čínu v 19. Storočí, museli vyhrať s nimi 2 vojny, aby tam 

mohli zaviesť masové fajčenie ópia vo viac ako milióna kaviarní. 

Slovensko bolo do roku 1990 dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou s vysokou morálkou, 

kultúrou, bola to spoločnosť vysoko vzdelaná, s vyspelým vzdelávacím systémom, 

s dynamickým rozvojom a vysokou podporou vedy a techniky. Po roku 1989, keď bol 

odstránení socializmus na Slovensku, nastala jeho kolonizácia a s tým spojený všeobecný 

úpadok Slovenska. Kolonizátori v spolupráci s ponovembrovými vládami zabezpečili, aby sa 

rapídne znížila úroveň vzdelania, vedy a techniky na Slovensku. Pretože, len takáto 

spoločnosť môže byť dlhodobo kolonizovaná a vykorisťovaná. Pre nich slovenský občan je 

len ľudským zdrojom (čo je už oficiálny názov pre občana Slovenskej republiky) podobne, 

ako sme tu mali zdroje koňov alebo volov v prvej polovici minulého storočia. Úpadok 

spoločnosti dosiahol už úroveň, že namiesto vzdelania, vedy a techniky, ktoré sú späté s 

reálnym myslením, sa rozširuje na Slovensku viera v nadprirodzené sily, v astrológiu, 

veštenie, vykladanie kariet a mágiu. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

111001 
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Aká je kolonizačná dávka slovenského moderného otroka 

(motroka)? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/09/21/aka-je-kolonizacna-davka-slovenskeho-moderneho-

otroka-motroka/ 
21. septembra 2011 11:27, Prečítané 5 065x, karolondrias, Nezaradené 

 

Aby sme získali odpoveď na túto jednoduchú otázku je potrebné najskôr: 

Dodať dôkazy o našej kolonizácii, ktorá nastala po komunistickom zázraku rozvoja Slovenska 

po roku 1989. 

  

1. Dôkaz podáva napríklad vývoj Dow indexu na Newyorskej burze. 
Obrázok DOW je v mienkotvorných médiách zakázané publikovať a diskutovať. Je 

z http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 (Socializmus verzus 

kapitalizmus, str. 73, obr. 32) a je doplnený o súčasné údaje.  

Dow index 1897-2011 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/09/21/aka-je-kolonizacna-davka-slovenskeho-moderneho-otroka-motroka/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/09/21/aka-je-kolonizacna-davka-slovenskeho-moderneho-otroka-motroka/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/09/Dow-index-1897-2011.pdf
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Z obrázku vidieť, že Dow index na Newyorskej burze, kde sa obchoduje s akciami 30 

najväčších korporácií, potreboval 100 rokov, aby vzrástol o 2 500 bodov. Keď sa dostal 

Gorbačov k moci, začal postupne rásť. Po roku 1989, počas kolonizácie socialistického bloku 

zahraničnými kolonizátormi, stačilo 10 rokov, aby vzrástol o 8 000 bodov. Vzrast Dow 

indexu indikuje bezplatný prevod majetku z bývalého socialistického bloku kolonizátorom a 

odhad zisku 30 svetových korporácií z dlhodobého vykorisťovania občanov v bývalom 

socialistickom bloku. Kolonizátori získali 400 miliónov moderných vysokokvalitných 

otrokov (motrokov) bez jediného výstrelu. Rast indexu Dow v 90-tich rokoch bol taký 

výrazný, že autori na grafe zhodnocujúcom zmeny indexu zvýraznili najvyššiu hodnotu 

indexu 11 722,98, dňa 4. 1. 2000 s poznámkou „ukončenie prudkého a v histórii najdlhšieho 

107 mesačného nepretržitého rastu Dow indexu“ (Longest economic boom in history ends its 

107th month of expansion). 

Neviem aký bol rozdiel cien akcií v US dolároch, keď akcie Dow indexu stúpli o 8000 bodov. 

Na internete som našiel hodnotu ceny akcií v USD z roku 1996 (keď index Dow mal okolo 

6000 bodov). Cena týchto akcií vtedy bola 4 011 423 452 000 USD. Vypočítal som, že 

stúpnutie indexu o 8000 bodov predstavuje zisk cien akcií o 5 000 000 000 000,- USD. Toľko 

zhruba na nás zarobilo 30 najväčších korporácií, ktoré sú indexované na Newyorskej burze.  
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Koľko zarobili ďalšie korporácie, indexované na burzách celého sveta, keď sa rozkrádal náš 

majetok a keď nás naši ponovembroví hrdinovia predávali ako dobytok na voľnom trhu za 

10% ceny? To neviem, len viem, že tí, ktorí pomohli kolonizátorom nás vyrabovať boli za to 

patrične odmenení. 

Ako doklad predaja slovenských ľudských zdrojov za 10% cenu prikladám správu z TV BBC: 

„Podľa oznámenia zástupcu firmy Peugeot pre TV BBC v Londýne, v júni 2006, náklady 

firmy Peugeut na Slovensku sú len 10% nákladov, ktoré majú v Anglicku.“ 

   

2. Ďalší dôkaz podáva nesúlad rastu HDP na Slovensku so mzdami a dôchodkami po 

roku 1989. 
Porovnanie vývoja reálneho HDP reálnych miezd na Slovensku je na obrázku. Podobne aj 

tento obrázok nie je v mienkotvorných médiách diskutovaný. 

HDP Mzda kolonizacia 
 

 
 

Dochodky 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/09/HDP-Mzda-kolonizacia.pdf
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/09/Dochodky.pdf
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Ako vidieť z obrázku, priemerná reálna mzda na Slovensku rástla úmerne s rastom HDP 

počas socializmu a po prevrate roku 1989 významne klesla a nie je úmerné reálnemu rastu 

HDP. Po roku 1989 priemerná mzda nerástla úmerne s HDP lebo platíme kolonizačnú dávku 

a nie sú peniaze na mzdy. Každý si môže vypočítať koľko by mu mala narásť mzda aby bol 

a v súlade s reálnym rastom HDP. Rozdiel je kolonizačná dávka každého jednotlivca. 

Spravodlivejší ukazovateľ by bol, keby namiesto reálnej mzdy sa použil medián reálnej mzdy. 

Bohužiaľ medián reálnej mzdy na Slovensku je ťažko zohnať a mne sa to zatiaľ nepodarilo. 

Podobne dôchodky a dôchodkové zabezpečenie rástlo za socializmu úmerne s rastom 

reálneho HDP. Po roku 1989 v dôsledku platenia kolonizačnej dávky do zahraničia nie sú 

peniaze aby dôchodky rástli úmerne s HDP. V dôsledku platenia kolonizačnej dávky nie sú 

peniaze na bezplatné školstvo, zdravotníctvo, vedu, kultúru…, i napriek tomu, že reálne HDP 
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je už o 75% vyššie ako za socializmu (Social. vs kapitalis. Po 20 

rokoch: http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47). 

Predstavte si, že by nedošlo k prevratu v roku 1989 a komunistický zázrak v raste reálnych 

miezd by pokračoval až do roku 2007. Z extrapolácie sa dá zhruba vypočítať strata na mzde 

jedného priemerného pracovníka od roku 1989 do 2007. Vychádza to okolo 78000 Sk (v 

stálych cenách roku 2004). Súhrnné straty 2 miliónov pracovníkov na Slovensku sú zhruba 

156 miliárd Sk (s.c. 2004). Diskutujúci by mohli porozmýšľať, čo všetko by sa za to dalo 

kúpiť, postaviť, alebo kde tieto peniaze investovať, keby nedošlo k prevratu  v roku 1989. 

  

3. Splátky totálneho dlhového servisu: 
  

Našu kolonizáciu dokumentuje aj splácanie totálneho dlhu Slovenska v zahraničnej mene 

(Total Debt Service), ako ju dokumentujú správy OSN „Human Development Reports“. 

Podľa správ z posledných rokov 2000 – 2004 splácanie totálneho dlhu Slovenska 

v zahraničnej mene (Total Debt Service) v bežných cenách SKK ročne, bolo nasledujúce: 

  

1998=79 mld Sk,        týždenne sme splácali 1,5 mld Sk. 

1999=73 mld Sk,        týždenne sme splácali 1,4 mld Sk. 

2000=126 mld Sk,      týždenne sme splácali 2,4 mld Sk. 

2001=129 mld Sk,      týždenne sme splácali 2,5 mld Sk. 

2002=157 mld Sk,      týždenne sme splácali 3,0 mld Sk. 

  

Spolu len za týchto päť rokov Slovensko zaplatilo totálny dlhový servis v cudzej mene 

v hodnote 564 mld Sk. Táto suma je rovnaká alebo až vyššia ako hodnota sprivatizovaného 

majetku na Slovensku po roku 1989. Z toho vyplýva, že všetky podniky, banky, poisťovne, 

bary, reštaurácie a hotely, ktoré sa privatizovali do zahraničia, naše ponovembrové vlády 

odovzdali zahraničiu zadarmo a ešte k nim ako šľahačku máme doplatiť 20,7 mld. USD, čo je 

výška nášho zahraničného dlhu v októbri 2004. V rámci demokratickej kolonizácie stali sme 

sa permanentnými platičmi dlhov a úrokov, možno aj na dlhé roky, podobne ako ďalších 120 

krajín sveta. 

Paradoxne, počas tohto 5-ročného splácania celkového dlhu v cudzej mene v hodnote 564 mld 

Sk náš zahraničný dlh neklesol, ale stúpol z 9,9 mld USD, ktorý sme mali v roku 1997, na 

18,7 mld USD, ktorý sme mali koncom júna 2004. Len za posledných 6,5 roka náš zahraničný 

dlh stúpol o 8,8 mld USD, čo pri kurze 32 Sk/USD je o 282 mld Sk viac. Podľa tohto kurzu 

sme si požičiavali za posledného 2 a pol roka 1,8 mld Sk týždenne. O takúto sumu rástol náš 

zahraničný dlh týždenne. 

Pre porovnanie – v roku 2002 celkový dlhový servis Slovenska bol 14,3% HDP (t.j. do 

zahraničia putovala celá 7,5 týždňová produkcia HDP len ako splátka celkového dlhového 

servisu). Vyšší celkový dlhový servis malo len 6 zo 177 krajín: Maďarsko 22,6% HDP, 

Thajsko 15,6%, Kazachstan 16,7%, Turecko 15,0%, Belize 22,3% a Kongo 16,2% HDP. 

Tabuľka pri najbohatších 23 krajinách dlhový servis neuvádza, pravdepodobne sú to krajiny, 

ktorým sa platí [7]. (Odpísané z knihy Socializmus verzus 

kapitalizmus http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47 

 Zahranicny dlh 110921 
 
 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/09/Zahranicny-dlh-110921.pdf
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Je to presne tak, ako to vysvetluje “Lovec ekonomík“ John Perkins 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EM31myP0tqE 
  

Nemám čas skontrolovať platenie totálneho dlhového servisu Slovenska za posledných 6 

rokov, ale predpokladám, že suma je veľká. Odhadujem to z nárastu totálneho zahraničného 

dlhu, ktorý je na obrázku: Zahraničný dlh počas komunistického zázraku bol bezvýznamný, 

po roku 1989 stúpol na 74 mld USD dolárov. Keď predpokladám, že rabovanie socialistickej 

ekonomiky (privatizácia) zhruba skončilo v roku 2000, tak od roku 2000 do roku 2011 sme si 

požičali 63 mld USD, požičiavali sme si okolo 2 mld Sk týždenne.  

  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EM31myP0tqE
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4. Ako platenie našej kolonizačnej dávky dokumentuje štatistika Európskej únie (EU) 

Eurostatu z roku 2006 (najnovšie úplné údaje). 
 GDP Eurostat mzdy 2006 

 
 
 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/09/GDP-Eurostat-mzdy-2006.pdf
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GDP Eurostat dochodky 2006 
 

 
 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/09/GDP-Eurostat-dochodky-2006.pdf
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Na obrázku je v ľavej časti ukázaný vytvorený HDP na obyvateľa v jednotlivých krajinách (v 

% priemeru EU). V pravej časti obrázku je priemerná mzda na obyvateľa (v % priemeru EU). 

Z obrázku vidieť, že mzdy v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Rakúsku a vo Veľkej Británii sú o 

20-25% menšie, ako je vytvorené HDP. Ale rozdiely pre Slovensko sú niekoľkokrát vyššie.  

Slovensko v roku 2006 produkovalo 63% HDP na obyvateľa priemeru EU, ale priemerná 

mzda na Slovensku bola 30% priemeru EU. Skrátka zo štatistík Eurostatu vyplýva, že na 

Slovensku občania dostávajú polovicu mzdy a ďalšia polovica sa stráca zo Slovenska. 

Predpokladám, že väčšinu si kolonizátori berú do zahraničia. 

Prečo, keď vyrábame 63% priemeru EU na obyvateľa, naša priemerná mzda je len 30% 

priemeru EU?  Koľko potrebujeme peňazí, aby naše platy boli v súlade s našou produkciou 

HDP, t.j. boli 63% priemeru EU? 

Keď v roku 2006 HDP Slovenska bol 44,6 mld EUR (1660 mld Sk), tak sa dá vypočítať, že 

zo Slovenska v roku 2006 zmizlo (t.j. naša kolonizačná dávka bola) 863 mld Sk, t.j. mizlo 2,4 

mld Sk denne v čítane soboty, nedele a sviatkov. T.j. každý deň mizlo zo Slovenska toľko 

peňazí, koľko nás stáli všetky kauzy dohromady. A doteraz mizne. 

Podobnú výšku kolonizačnej dávky Slovenska (2,4 mld Sk denne) dostaneme, keď 

porovnáme vytvorený HDP na obyvateľa (v % priemeru EU) v jednotlivých krajinách s 

výškou celkového dôchodku na obyvateľa (Obrázok 2).  Z obrázku vidieť, že dôchodky 

zhruba korešpondujú s výškou HDP a v  Rakúsku sú o trošku vyššie, ako by zodpovedalo 

vytvorenému HDP. Ale rozdiely pre Slovensko sú niekoľkokrát vyššie a opačné.  Slovensko v 

roku 2006 produkovalo 63% HDP na obyvateľa priemeru EU, ale celkové dôchodky na 

obyvateľa boli len 31% priemeru EU. 

Táto výška dennej kolonizačnej dávky Slovenska vysvetľuje, prečo i napriek súčasnému HDP 

Slovenska v stálych cenách, ktoré je o 60-70% vyššie ako za socializmu, nemáme dosť peňazí 

na platy, dôchodky, školstvo, vedu, zdravotníctvo a lacné byty.  

Táto výška dennej kolonizačnej dávky Slovenska, ktorá vyplýva zo štatistík Eurostatu  

porovnaním miezd a porovnaním totálnych dôchodkov, je tak vysoká, že stále hľadám, či som 

neurobil chybu v logike alebo vo výpočte. Diskutujúci, prosím Vás prepočítajte a pomôžte. 

  

Opakujem, na našej kolonizačnej dávke ma fascinuje jej výška, ~50% nášho vytvoreného 

HDP, čo je ~2-3 krát viac, ako platil slovenský nevoľník v stredoveku pánovi a cirkvi 

dohromady. Poznamenávam, že v stredoveku bola výhoda, že desiatok sa platil pánovi a 

cirkvi v lokálnom okolí, t.j. desiatok sa väčšinou neodvádzal do zahraničia. 

Výsledkom platenia kolonizačnej dávky, okrem iného, je aj niekoľko stoviek až tisícok 

sociálnych samovrážd a ďalších stoviek až tisícok mŕtvych nájdených v lese alebo na 

smetisku po roku 1989. 

  

Kto zapríčinil, že občania Slovenska platia niekoľkokrát vyššiu kolonizačnú dávku, ako ich 

pradedovia v stredoveku? Kto menovite nás predal ako zlacnený tovar na voľnom trhu za 

polovičnú cenu?  Ako by sa nám na Slovensku žilo, keby sme neplatili kolonizačnú dávku, 

ako to bolo po dobu 40 rokov komunistického zázraku? 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

110921 
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Prečo spoločnosť na Slovensku po roku 1989 zdegenerovala? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/09/18/preco-spolocnost-na-slovensku-po-roku-1989-zdegenerovala/ 

18. septembra 2011 07:46, Prečítané 6 637x, karolondrias, Nezaradené 

 

 Po komunistickom zázraku humanity, civilizácie, dodržiavaní ľudských práv a všeobecného 

rozvoja Slovenska nastal po roku 1989 všeobecný úpadok a v mnohých oblastiach až 

degenerácia spoločnosti. Dokladujú to overiteľné údaje našich a zahraničných štatistických 

ročeniek, denné správy a chovanie niektorých našich politikov a celebrít. 

  

Fakty: 

  

1. Po roku 1989 počet trestných činov stúpol o viac ako 100% = spoločnosť 

zdegenerovala.  http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47 

2. Po roku 1989 počet vrážd stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala.  

3. Po roku 1989 počet násilných trestných činov stúpol o viac ako 100% = spoločnosť 

zdegenerovala.  

4. Po roku 1989 počet objasnených trestných činov klesol o viac ako 100% = spoločnosť 

zdegenerovala.  

5. Po roku 1989 škody spôsobené kriminalitou stúpli o viac ako 1000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

6. Po roku 1989 počet stratených ľudí stúpol o viac ako 100% = spoločnosť zdegenerovala. 

7. Po roku 1989 počet vrážd na objednávku stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala.  

8. Po roku 1989 počet obchodov s ľuďmi stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala.  

9. Po roku 1989 počet výpalníkov stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť zdegenerovala.  

10. Po roku 1989 počet vykradnutých bánk, obchodov, domov stúpol o viac ako 1000% = 

spoločnosť zdegenerovala.  

11. Po roku 1989 počet bezdomovcov stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

12. Po roku 1989 počet ľudí priživovať sa v odpadkových košoch stúpol o viac ako 100000% 

= spoločnosť zdegenerovala. 

13. Po roku 1989 počet narkomanov stúpol o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala. 

14. Po roku 1989 počet žien alkoholičiek stúpol o viac ako 100% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

15. Po roku 1989 počet nezamestnaných stúpol o viac ako 100000% = spoločnosť 

zdegenerovala. 

16. Po roku 1989 počet stredoškolákov, ktorí prídu ráno na vyučovanie pod vplyvom alkoholu 

stúpol o viac ako 1000% = spoločnosť zdegenerovala. 

17. Po roku 1989 počet detí, ktoré po narodení matka hodí do odpadkového koša stúpol o viac 

ako 100% = spoločnosť zdegenerovala. 

18. Po roku 1989 ….. atď. 

  

Prečo si naša spoločnosť našu degeneráciu neuvedomuje, nediskutuje o nej a nerieši ju? 

Pretože zdegenerovala. Je to neoddeliteľná súčasť našej kolonizácie. 

  

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/09/18/preco-spolocnost-na-slovensku-po-roku-1989-zdegenerovala/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
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Prečo spoločnosť na Slovensku po komunistickom zázraku humanity, civilizácie, dodržiavaní 

ľudských práv a všeobecného rozvoja Slovenska po roku 1989 zdegenerovala? 

Lebo si po roku 1989 s nadšením vyštrngala súčasný degeneračný štandard – voľnotrhovú 

demokraciu súkromného kapitálu. 

   

P. S. 

Tento článok je určený občanom starším ako 50 rokov, lebo tí mladší súčasnú degenerovanú 

spoločnosť nemajú s čím porovnať a preto ju prijímajú ako štandardnú – demokratickú. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

110918 
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Zločin komunistického zázraku v počte dobytka 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/09/03/zlocin-komunistickeho-zazraku-v-pocte-dobytka/ 

3. septembra 2011 07:12, Prečítané 4 866x, karolondrias, Nezaradené 
  
Na obrázku nižšie je ukázaný počet hovädzieho dobytka na Slovensku za posledných 90 

rokov. Staršie údaje o počtoch dobytka sú na stránkach „youtube: Komunistický zázrak“, 

obrázok nižšie je už doplnená o roky 2008 až 2010. 

 Pocet dobytok 2010 
 
 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/09/03/zlocin-komunistickeho-zazraku-v-pocte-dobytka/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/09/Pocet-dobytok-2010.pdf
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Obrázok je nakreslený z overiteľných údajov našich štatistických ročeniek a jednoznačne 

ukazuje: 

  

1. Komunisti dokázali neuveriteľný komunistický zázrak zvýšiť počet hovädzieho dobytka a 

kapitalisti po roku 1989 to dokázali neuveriteľne všetko zničiť. 

  

2. A nielen to. Na obrázku je ukázaná neuveriteľná ničivá sila kapitalizmu, v ktorej sa 

vyžívali naši humanisti keď nás za veľké trafiky po roku 1989 oslobodili od komunistickej 

totality. Počet dobytka klesol už viac ako počas 2. Svetovej vojny, keď ho ničili Nemci, Rusi 

a slovenskí partizáni dohromady. Škoda, že som nezohnal údaje o počte dobytka na 
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Slovensku počas vlády Márie Terézie, alebo v časoch Rímskej ríše, alebo v časoch príchodu 

prvých Slovanov na naše územie v prepočte na počet obyvateľov. Predpokladám, že bol aj 

vtedy vyšší. Dokonca si myslím, ako som zdôraznil na obrázku, že ani drancovanie Attilu, 

Džingischána, Sulejmana, Bethlema, Hitlera a Stalina nezničilo tak populáciu hovädzieho 

dobytka na Slovensku, ako naši ponovembroví hrdinovia ovešaní medailami za humanitu a 

dodržiavanie ľudských práv. 

  

3. Uvedený obrázok je zakázané prezentovať v masmédiách a o ňom diskutovať. 

  

4. Slovenskí vytunelovaní, motroci, celebriti a morálni uchyláci o ňom nesmú vedieť, lebo to 

je záruka dlhodobej kolonizácie Slovenska, obmedzeného duchovného rozvoja spoločnosti 

a dedičnej vlády našej demokratickej šľachty. Oni musia zabrániť opätovnému rozvoju nášho 

poľnohospodárstva, samozrejme dennodenným okydávaním komunistov. 

  

5. Predpokladám, že súčasná slovenská šľachta musí okydávať komunistov už len z toho 

dôvodu, že si jasne uvedomujú svoju neschopnosť v porovnaní s komunistami. Ja si dokonca 

myslím, že keby na Slovensku posledných 20 rokov vládlo stádo zubrov z obory 

z Topoľčianok, tak by sa im nepodarilo tak zničiť stav dobytka ako to dokázali naši 

ponovembroví hrdinovia. 

  

6. Stále ma fascinuje profesionalita našich kolonizátorov a slovenskej šľachty, ako dokážu 

absolútne tunelovať mozgy a vyrábať slovenských morálnych úchylákov, ktorí nedokážu už 

rozoznať, že 5 je viac ako 2. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSC. 

Ondrias.sk 

110903 
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Ako si naša zjednotená demokratická organizácia NATO 

postavila už druhý Pomník degenerácie v 21. storočí. 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/31/ako-si-nasa-zjednotena-demokraticka-organizacia-nato-postavila-

uz-druhy-pomnik-degeneracie-v-21-storoci/ 

31. augusta 2011 15:28, Prečítané 3 582x, karolondrias, Nezaradené 

  

Prvý pomník si postavila a stále dostavuje v Afganistane. Je to pekný pomník a Afganci, 

keď ku nám za pár desaťročí alebo storočí prídu, tak nám ho isto pripomenú. Ale pretože 

Afganistan je ďaleko a mnohí Európania nemajú toľko peňazí, aby si ho na vlastné oči 

poobdivovali a vlastnými rukami pohladili, NATO im vyšlo v ústrety, a konečne sa rozhodlo 

ukázať svoju silu a vojenskú zručnosť stavať Pomníky degenerácie aj niekde nablízku. 

Samozrejme sa upriamili na Líbyu, lebo to bola jediná bohatá krajina, ktorá doteraz 

dokázala odolať demokratickému rabovaniu. NATO, pri stavbe tohto Pomníka degenerácie, v 

rámci európskej tradície, nezaprelo v sebe mediálnu obľubu Hitlera, stratégiu bombardovania 

Hermanna Goringa, a dokonca predčila v propagande aj Paula Josepha Geobbelsa. 

Bolo to proste krása, ako tento Pomník degenerácie NATO rástol počas posledných 5 

mesiacov a ako ho naši demokratickí vládcovia radostne obdivovali a pospolitý ľud z úľavou 

uznal, že opäť dobro zvíťazilo nad zlom. I keď je potrebné po pravde povedať, že väčšina 

pospolitého ľudu si tento pomník ani nevšimla, podobne ako si nevšimla pomník 

v Afganistane. 

  

Prečo si NATO postavilo Pomník degenerácie v Líbyi? 

  

Z jednoduchého dôvodu: Politická a ekonomická stratégia Líbye bola zameraná na 

strategický cieľ, aby Afrika už konečne prestala byť len kontinentom, kde cudzinci drancujú 

nerastné bohatstvo, kde Afričania sú len lacnou pracovnou silou, moderného nevzdelaného 

otroka, aby Afrika získala ekonomickú a politickú nezávislosť. 

Kadháfi a Líbya sa ukazovala ako jedna z najvýznamnejších síl, ktorá na tomto cieli už 

úspešne pracovala a mala prvé pozitívne výsledky. 

Takýto strašný, neslobodný, nedemokratický, diktátorský strategický cieľ Líbye a Afriky 

predsa Euro-atlantická civilizácia nemohli nechať len tak. 

  

Koľko pomníkov degenerácie si NATO ešte postaví v Afrike, pokiaľ Afričania získajú 

ekonomickú a politickú samostatnosť? 

Asi veľa. 

Ale bude to len pokračovanie Pomníkov degenerácia, ktoré už v Afrike postavili Európania za 

posledných 400 rokov. Predpokladám, že ich je už viac ako pomníkov, ktoré si tam postavili 

termity. 

  

Podrobnejšie: Prečo si NATO postavilo pomník degenerácie v Líbyi sú na linku: 

5 things you might not have known about the war in Libya 

Dakujem za link od: JKB, PhD. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.;  

Ondrias.sk;  

110831 

 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/31/ako-si-nasa-zjednotena-demokraticka-organizacia-nato-postavila-uz-druhy-pomnik-degeneracie-v-21-storoci/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/31/ako-si-nasa-zjednotena-demokraticka-organizacia-nato-postavila-uz-druhy-pomnik-degeneracie-v-21-storoci/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://socialistcephalopod.wordpress.com/2011/08/17/5-things-you-might-not-have-known-about-the-war-in-libya/
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Zločin komunistického zázraku v poľnohospodárstve 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/29/zlocin-komunistickeho-zazraku-v-polnohospodarstve/ 

29. augusta 2011 14:40, Prečítané 4 641x, karolondrias, Nezaradené 

   

Na obrázku nižšie je ukázaná poľnohospodárska produkcia na Slovensku za posledných 90 

rokov. Staršie údaje o poľnohospodárskej produkcii sú na stránkach „youtube: Komunistický 

zázrak“, obrázok nižšie je už doplnená o roky 2008 a 2009. 

Polno2009  

 

 
 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/29/zlocin-komunistickeho-zazraku-v-polnohospodarstve/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/files/2011/08/Polno20091.pdf
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Obrázok je nakreslený z overiteľných údajov našich štatistických ročeniek a jednoznačne 

ukazuje: 

  

1. Komunisti dokázali neuveriteľný komunistický zázrak v poľnohospodárstve a kapitalisti to 

dokázali všetko zničiť. 

  

2. Uvedený obrázok je zakázané prezentovať v masmédiách a o ňom diskutovať. 

  

3. Slovenskí vytunelovaní, motroci, celebriti a morálny uchyláci o ňom nesmú vedieť, lebo to 

je záruka dlhodobej kolonizácie Slovenska a obmedzeného duchovného rozvoja spoločnosti. 

Oni musia zabrániť opätovnému rozvoju nášho poľnohospodárstva, samozrejme 

dennodenným okydávaním komunistov. 

  

4. Počas socializmu radiá Slobodná európa, Hlas Ameriky a všetky západné televízie sa 

vysmievali socialistickému poľnohospodárstvu, radili, že keď odstránime komunistov 

a zničíme družstva, tak naša poľnohospodárska produkcia bude úspešne napredovať. 

Slovenskí vytunelovaní im uverili a mnohí veria aj teraz. 

  

5. Stále ma fascinuje profesionalita našich kolonizátorov a slovenskej šľachty, ako dokážu 

absolútne tunelovať mozgy a vyrábať slovenských morálnych úchylákov. Uvedomujem si, že 

majú na svojej strane totalitný informačný systém a na druhej, veľkú vytunelovanú časť 

populácie s nereálnym myslením. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSC. 

Ondrias.sk 

110829 
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Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho 

úpadku? 
 
https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/ 

24. augusta 2011 17:50, Prečítané 7 535x, karolondrias, Nezaradené 

 

Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho úpadku? 
  

Novelizovaný trestný zákon s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, 

schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej 

či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky. 

  

Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona o popieraní zločinov 

komunizmu nie je len ďalším pomníkom nášho súčasného všeobecného úpadku, ale aj 

pomníkom nášho otupeného mentálneho vývoja, našej politickej a ekonomickej kolonizácie 

a pomníkom profesionálnej totality v ktorej žijeme. 

  

Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona nie je nič iné, ako len 

novodobá verzia „zákonov“ Kladiva na čarodejnice z roku 1486, ako odhaľovať a upaľovať 

bosorky, podľa ktorého sa riadila totalitná moc stredoveku po dobu 300 rokov, v dobe, keď 

vysoké svetské a náboženské pozície mohli zastávať len „morálni úchyláci“. V súčasnosti 

Kladivo na čarodejnice sa zamenilo na Kladivo na komunistov. 

  

Prečo? 

  

Na Slovensku po roku 1989, keď sa antikomunisti dostali k moci až doteraz (24.8.2011) nikto 

nebol odsúdený za zločiny komunizmu (aspoň ja o tom neviem). Je to dôkaz, že zločiny 

komunizmu existujú alebo neexistujú? Pretože, v našom trestnom práve platí presumpcia 

neviny, treba preveriť, či poslanci hlasujúci za novelu zákona sa nedopustili trestného činu. 

  

V Čechách po roku 1989 boli niektorí komunisti odsúdení. Dôvod: – počas komunizmu 

(socializmu) porušili niektoré socialistické zákony. To znamená, že paradoxne antikomunisti 

ich odsúdili za to, že neboli dobrými komunistami. Myslím si, že v ostatných post-

socialistických krajinách  to bolo podobné. 

  

Na Medzinárodnom súde v Haagu alebo na Medzinárodnom súde v New Yorku, kde súdia 

zločincov za vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti nebol odsúdený žiadny komunista 

za komunistické zločiny. Dokonca, pokiaľ viem, ani nebol súdený a možno ani žiadny 

komunista nebol zo zločinov komunizmu obvinený. Je to významný dôkaz existencie alebo 

neexistencie zločinov komunizmu? Vedia o tom pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, 

antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona? 

  

Prečo pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu 

trestného zákona, nepodajú na Medzinárodný súd do Haagu alebo New Yorku trestné 

oznámenie na komunistov, keď vedia a sú presvedčený o ich zločinoch? Nepodali to preto, 

lebo o žiadnych skutočných zločinoch komunistov nevedia? Myslím si, že keby aj chceli 

podať trestné oznámenie na komunistov, tak im to totalitný antikomunistický systém nedovolí 

https://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/08/24/3/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/author/karolondrias/
https://karolondrias.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
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z jedného podstatného dôvodu. Antikomunisti sa boja, že medzinárodný súd, ktorý by súdil 

komunistov za zločiny komunizmu by vyniesol právoplatné rozhodnutie, že žiadne zločiny 

komunizmu neexistujú. A potom by sa ťažko prijímali protikomunistické zákony a trieskalo 

Kladivom na komunistov. 

  

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že dilema a mentálna tuposť spoločnosti tkvie aj 

v tom, že pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za 

novelu trestného zákona neuviedli zoznam zločinov komunizmu (aspoň ja o tom neviem), 

ktoré je zakázané popierať. Je možné, že ich neuviedli preto, lebo neexistujú? Ja by som aj 

chcel nejaké zločiny komunizmu poprieť, len neviem ktoré. Lebo z overiteľných faktov, ktoré 

som publikoval napríklad aj v knihách (linky sú nižšie) si myslím, že v porovnaní so 

súčasným kapitalizmom, vláda komunistov za socializmu na Slovensku v rokoch 1948-1989 

bola už neuveriteľným pozitívnym zázrakom rozvoja Slovenska, dodržiavania ľudských práv 

a rozvoja ľudských osobností. Myslím si, že možno toto im najviac vadí, ich totálna 

neschopnosť pozitívne vládnuť voči vláde komunistov. 

  

Je možné, že s ďalším úpadkom spoločnosti príde doba, keď sa vypracuje zoznam zločinov 

komunizmu, ktoré je zakázané popierať, a zapracuje sa do učebníc základných škôl, do piesní, 

modlitieb alebo do súťaže milionára. Myslím si, že sa tak stane ihneď, keď vymrú poslední 

pamäťníci socialistického zázraku civilizácie. 

  

Pretože, ja som na nedostatok novely zákona o popieraní zločinov komunizmu pamätal, 

publikoval som zoznam najväčších zločinov komunizmu v knihách, ktoré sú voľne dostupné 

na internete: 

  

Linky: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47 

  

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že prijatím novely zákona o popieraní zločinov 

komunizmu sa naši zákonodarci možno dopustili trestného činu podľa §340 Trestného zákona 

300/2005 Z. z., kde sa v (1) hovorí: „Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal 

zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej 

desať rokov, … a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v 

trestnom konaní alebo Policajnému zboru,… potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ 

  

Verím, že pán Jozef Osuský, pán Jozef Zajac a ďalší naši zákonodarci si ctia zákony SR, veď 

na to v NR SR prisahali, a zločin alebo trestný čin komunistov oznámili bez odkladu orgánu 

činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Ak nie, tak by mali byť súdení podľa 

 §340 (1) (samozrejme, pokiaľ žijeme v právnom štáte). V prípade, že my komunisti sa 

dozvieme, že tak neurobili, aby sme sa sami nedopustili trestného činu, samozrejme musíme 

na nich v tejto veci podať trestné oznámenie. 

  

Ja si nemyslím, že novela zákona o popieraní zločinov komunizmu má mentálne ukojiť 

hypotetických „Vyšších“, ktorí keď nemôžu upaľovať bosorky, poľovať na Indiánov, 

obchodovať s otrokmi, zabíjať boľševikov, alebo posielať židov do plynu, tak sa aspoň budú 

odbavovať na  komunistoch. 

  

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
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Ja si myslím, že dôvod novely je iný a veľmi podstatný. V súčasnosti s rozvojom globálnej 

informatiky, globálnych finančných, ekonomických a politických transakcií, globálneho 

zavedenia voľného trhu, neobmedzeného súkromného vlastníctva a kapitalistickej 

demokracie, globálnych médií a „právd“, globálnych vín a trestov nastala možnosť vytvorenia 

globálnej neofeudálnej spoločnosti, kde úzka skupina ľudí, bohatá globálna svetová šľachta 

bude mať dedičnú pozíciu, majetok a neobmedzenú moc podobnú stredovekej šľachte za 

feudalizmu a chudobnejšia väčšina bude dedične v pozícii moderného nevoľníka. Chudobná 

väčšina bude žiť „demokraticky“, časť bude veriť v nadprirodzené sily, astrológom, 

vykladaniu kariet, reklamám, zločinom komunistov a „teroristov“, a potom spoločne voliť 

v demokratických voľbách tak, ako si to neofeudálna šľachta bude želať.    

  

Kto stojí v ceste vytvorenia tejto globálnej neofeudálnej spoločnosti? 

  

Predsa ideológia Marxizmu, socializmus, marxisti, komunisti, „teroristi“, „osa zla“, „totalitné 

režimy“ alebo „diktátori“. Preto súčasné zárodky neofeudálnej šľachty sa spojili, aby 

odstrániť všetky tieto prekážky vytvorenia ich globálnej neofeudálnej civilizácie. 

  

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že nielen svetová neofeudálna šľachta, ale aj 

naši lokálni neofeudálni šľachtici to nemajú ľahké vybudovať a zabezpečiť si dedičný 

neofeudalizmus. Pred ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, rozhľadení a majú schopnosť reálneho 

myslenia ťažko ututlajú komunistický zázrak rozvoja bývalého socialistického bloku počas 

socializmu, aj keď majú na to profesionálne-totalitné médiá 24 hodín denne (pozri linky na 

knihy). V porovnaní, čo bolo pred socializmom a potom, ťažko ututlajú komunistický zázrak 

civilizácie, humanity a dodržiavaní ľudských práv, čo bolo sprevádzané neuveriteľným 

pozitívnym rozvojom socialistického bloku (na Slovensku v rokoch 1948-1989) vo vzdelaní, 

kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, v raste životnej úrovni, v medziľudských 

vzťahoch, atď… 

  

Ťažko sa im tutlá, že po roku 1989, keď boli komunisti odstavení od moci, nastal celkový 

úpadok spoločnosti v bývalom socialistickom bloku, prestali sa dodržiavať ľudské práva, čo 

bolo sprevádzané úpadkom vo vzdelaní, kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, 

v priemysle, v raste životnej úrovni, v medziľudských vzťahoch, atď… Každý si to denne 

môže prečítať v novinách alebo pozrieť v TV. 

  

Pred múdrymi, vzdelanými a reálne-mysliacimi ľuďmi ťažko ututlajú súčasné zločiny 

kapitalizmu vo svete a aj na Slovensku, zoznam ktorých koluje denne v novinách a TV.  

Napríklad, súčasné zločiny NATO v Afganistane a v Líbyi, ktorého sme aj my hrdým členom. 

  

Ťažko sa im ututláva a bude ututlávať budovanie novej civilizácie v komunistickej Čine, ktorá 

buduje socializmus s čínskymi charakteristikami, kde čínsky komunisti sa efektívne ubránili 

rozbitiu a následnej kolonizácii Číny „humanistami a demokratmi“. Ešte ťažšie sa im to bude 

ututlávať za 5 rokov, keď komunistická Čína bude najsilnejšou ekonomikov sveta a naši 

antikomunisti sa im budú ešte hlbšie klaňať ako teraz, keď ich budú musieť o všetko prosíkať. 

  

Som zvedavý, akú novelu potom pripraví pán Jozef Osuský a aké zločiny v nej bude zakázané 

popierať. 

  

Záver: 
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Moje porovnanie zločinov komunizmu, fašizmu, kapitalizmu a kresťanstva zatiaľ vychádza 

nasledovne: Myslím si a je to potrebné vedecky preveriť, že najzločineckejšou organizáciou 

na území Slovenska od čias Džingischána bola klero-fašistická vláda, ktorá za 6 rokov (1939-

1945) poslala na smrť ~65000 spoluobčanov (z ~3,5 milióna obyvateľov), potom boli 

kapitalisti, ktorí rozpútali 1., 2. Svetovú vojnu a ďalších viac ako 100 lokálnych vojen, a až 

potom komunisti. Keď to odhadnem v percentách, tak zločiny komunistov boli menej ako 5% 

zločinov fašizmu, 1% zločinov kapitalizmu a menej ako 2% zločinov kresťanstva. Myslím si, 

a je to potrebné vedecky preveriť, že dávať rovnítko medzi zločinmi fašizmu a komunizmu je 

produkt morálne poškodeného mozgu. 

  

My občania Slovenska máme zatiaľ jediného oficiálneho slovenského vojnového zločinca, 

a môžem prezradiť, nie je to komunista. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

110824 
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Blogy na: ondrias.sk 
 
 

Poškodzuje náboženstvo vývoj mozgu dieťaťa? 
 
Poškodzuje náboženstvo vývoj mozgu dieťaťa? (ondrias.sk) 

Pondelok, 06 Január 2014 04:55 

  

Na základe faktov, ktoré uvediem nižšie si myslím, že áno, i keď som nenašiel žiadnu 

vedeckú štúdiu, ktorá by to skúmala. Ale predpokladám, že takéto štúdie existujú, alebo budú 

existovať. 

  

Myslím si, že každý, kto verí v 21. storočí, v pravdy svätých kníh, vykladačov kariet, snov, ... 

atď., nemá mozgový hardvér a softvér zabezpečujúci reálne myslenie, kritické myslenie 

a reflexiu. Keď niekto nemá kritické myslenie pri čítaní Biblie, nemá to ani v akejkoľvek 

činnosti poznania. Otázkou ostáva, či sa dá náboženskou výchovou dieťaťa poškodiť alebo 

modulovať vývoj mozgového hardvéru a softvéru, ktoré by viedli k obmedzenie alebo strate 

reálneho myslenia, kritického myslenia a reflexie, čo má významné negatívne následky pre 

život a rozvoj spoločnosti. 

  

To sa dá zistiť jednoducho. Stačí urobiť koreláciu medzi počtom detí učiace sa pravdy 

náboženstva na základných školách, alebo dokonca už aj v škôlkach, a vývojom spoločnosti. 

Takúto koreláciu som si zhruba urobil a môže si ju urobiť každý, kto má internet. Zistil som, 

že spoločnosť v štátoch, kde väčšina detí povinne, alebo „dobrovoľne“ sa učí veriť 

v náboženské pravdy zaostáva za spoločnosťami, kde to tak nie je. Markantne to vidieť 

u štátov, kde je náboženská výchova až 100% povinná. Takáto spoločnosť zaostáva vo vývoji 

technológii, patentov, rozvoji vedy a techniky alebo v životnej úrovni. Jej občania často 

používajú mobil, televízor, počítač a majú cez plece prevesený kalašnikov, ktoré nevedia 

vyrobiť. Paradoxne ich vyrábajú tam, kde významná časť detí neabsolvovala náboženskú 

výchovu. Frustrácia ľudí v takejto náboženskej spoločnosti ide až tak ďaleko, že zabíjajú 

neznámych ľudí, ktorí nemali náboženskú výchovu, alebo ju mali odlišnú.  Denne sa o tom 

presviedčame v správach. 

  

Platí to aj pre Slovensko a Rakúsko? 

Dá sa to taktiež jednoducho zistiť koreláciou počtu detí v náboženskej výchove a životnej 

úrovni (aj podľa krajov), počtu násilných trestných činov.. atď. Divím sa, že to cirkev ešte 

neurobila, aby podporila náboženskú výchovu na školách z peňazí daňových poplatníkov.  

  

Dá sa zistiť na Slovensku, či vôbec a koľkým deťom sa poškodil vývoj mozgu náboženskou 

výchovou, kde došlo k obmedzenie vývoja mozgového hardvéru a softvéru, ktoré 

zabezpečujú reálne myslenie, kritické myslenie a reflexiu? 

  

Po zničení východoeurópskej civilizácie a jej následnej kolonizácii po roku 1989, 

kolonizátori začali vychovávať aj slovenských motrokov. Snažili sa maximálne zničiť naše 

poľnohospodárstvo, priemysel, školstvo, vedu, techniku, kultúru a morálku. V niečom sa im 

to podarilo viac a v niečom menej. V kolonizácii našli na Slovensko spojencov, zahŕňajúc aj 

cirkev. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/283-che.html
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Zahŕňa našu kolonizáciu aj náboženská výchova detí? 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

140105 
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Je 17. november deň morálnych uchylákov? 
 
Je 17. november deň morálnych uchylákov? (ondrias.sk) 

Piatok, 22 November 2013 05:21 

 

Pozerám si správy na rt.com, potom čo som si pozrel vysielanie čínskej komunistickej 

televízia na english.cntv.cn. A vtedy som si uvedomil, že veď je 17. november,  deň výročia 

zničenia východoeurópskej civilizácie zahrňujúc aj Slovensko, a jej následnej kolonizácie a 

úpadku. 

  

Rýchlo som prepol na slovenské televízne kanály, aby som zachytil aspoň jeden 

antikomunistický orgazmus, alebo nejakú diskusiu našich celebrít, o ktorých si myslím, že 

dokazujú ich všeobecný morálny úpadok spolu s majiteľmi televízií. 

Televízie ma opäť nesklamali. Prvý kanál, ktorý som prepol bola TA3. Počúvam diskusiu, 

ktorá je v tóne všetkých našich celebrít, ktoré opäť prezentovali svoj názor na „zamatovú 

revolúciu 1989 a oslobodenie nás od komunistickej totality“. Prezentovali svoju hrdosť, že 

boli pri tom a prispeli, aby „nenávidený komunistický režim“ padol a konečne nastala 

sloboda a demokracia. Počul som to za posledné dni mnohokrát a za posledné roky už tisíc 

krát. 

 

Nebudem rozoberať ich táraniny, halucinácie a klamstvá. Zaujíma ma niečo iné. 

Zaujíma ma, či si naše novembrové celebrity uvedomia nasledujúce fakty-zločiny a ich podiel 

na nich: 

 

Počas komunistického zázraku humanity za 24 rokov narástol počet obyvateľov o 1 milión, 

po roku 1989 okolo 100 000, ak vôbec. Je to podobné, ako keby ste postavili 900 000 detí 

k múru a zastrelili. Koľko detí pripadá na jedného disidenta alebo novembrovú celebritu?    

 Počas komunistického zázraku humanity sme nepoznali bezdomovcov. Od roku 1989 

doteraz sme tu mali tisícky bezdomovcov, ktorí žijú ako dobytok a mnohí zomreli na ulici 

alebo na smetisku. Koľko živých a mŕtvych bezdomovcov pripadá na jedného disidenta alebo 

novembrovú celebritu?    

  

Počas komunistického zázraku humanity sme nepoznali nezamestnanosť. Od roku 1989 

doteraz sme tu mali stovky tisíc nezamestnaných, ktorí žijú ako menejcenní ľudia, len ako 

ľudský zdroj lacnej pracovnej sily. Koľko nezamestnaných pripadá na jedného disidenta 

alebo novembrovú celebritu?    

  

Po roku 1989, tisícky ľudí zo zúfalstva spáchali sociálnu samovraždu. Koľko samovrážd 

pripadá na jedného disidenta alebo novembrovú celebritu?    

 

 Počas komunistického zázraku humanity sme nepoznali drogy a narkomanov. Po roku 1989 

tu máme stá tisícky narkomanov (14% populácie = 756 tisíc), stovky až tisícky mŕtvych na 

predávkovanie drogami, predaj ľudí, vraždy na objednávku, tisícky ľudí, ktorí sa 

prehrabávajú v odpadkoch, atď….  Koľko ich pripadá na jedného disidenta alebo 

novembrovú celebritu?    

 

 Uvedomujú si naše novembrové celebrity tieto fakty? 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/280-morhoche.html
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Podľa prejavov v televízii, si myslím, že si to neuvedomujú, a ani o tom nevedia. Alebo aj 

o tom vedia, ale týchto ľudí pokladajú za dobytok alebo menejcennú rasu a preto im to vôbec 

nevadí. Alebo je tu aj možnosť, že za trafiky a niekedy aj s trafikantkami sa im ich táraniny 

stále dobre vyplácajú. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

131117 
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Karol Ondriaš: prečo som komunista - video 
 
Karol Ondriaš: prečo som komunista - video (ondrias.sk) 

Štvrtok, 04 Júl 2013 17:42 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gjsbr6yVdvM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/272-k.html
https://www.youtube.com/watch?v=gjsbr6yVdvM
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Rozhovor komunistu s politickým väzňom (video) (ondrias.sk) 
 
Rozhovor komunistu s politickým väzňom (video) (ondrias.sk) 

Piatok, 31 Máj 2013 16:29 

 

Konečne po rokoch výziev, ja Karol Ondriaš člen ÚV KSS, som sa mohol porozprávať 

 s politickým väzňom Františkom Bednárom a zaznamenať to na video. Dohodli sme sa, 

že on dá otázku mne a ja odpoviem, a potom ja dám otázku jemu a on odpovie. 

Internetové rádio Slobodný vysielač v Banskej Bystrici sa podujal, že poskytne priestor 

 na diskusiu a Norbert Lichtner to moderoval. Z dôvodu, že videokamera nezachytila 

hlasy telefonujúcich, ja som tieto hluché časti z vidia vymazal. 

Ale kompletné audio je na: 

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-24_21-

00_informacna-vojna-bednar-ondrias-kohn.mp3 
  

V prvej časti videa http://youtu.be/kudxFc90jh8 

sme diskutovali témy: 

1.) Zločiny Stalina alebo Stalin zachránil Židov a Slovanov? 

2.) Pakt Molotov-Ribbentrop – najgeniálnejší politický ťah Stalina alebo ďalší jeho zločin? 

3.) Zločiny Stalina v Gulagoch v porovnaní so zločinmi klérofašistického režimu na 

Slovensku. 

4.) Zločiny Pol Pota alebo zločiny USA v Kambodži? 

5.) Zločiny nemeckých nacistov alebo ruských žido-bolševikov v Katyni? 

6.) Parcelovanie Poľska medzi nemeckými nacistami a ruskými boľševikmi a skutočnosť. 

7.) Prečo Sovietsky zväz vojensky napadol Fínsko? 

 V druhej časti videa http://youtu.be/unOsgqWre8g 

sme diskutovali témy: 

1.) Zločiny komunizmu alebo komunistický zázrak rozvoja Slovenska. 

2.) Zločiny komunizmu alebo obdobie dodržiavania ľudských práv počas socializmu. 

 V tretej časti videa http://youtu.be/UEUt_lfTKag 

sme diskutovali témy: 

1.) Čo robiť? Komunistický názor a ostatné názory. 

   

Neviem, či František Bednár je typický politický väzeň, lebo podľa jeho odpovedí 

 v rozhovore publikovanom na 

http://www.scribd.com/doc/84750589/František-Bednar-Ľudova-strana-naše-Slovensko 
hovorí, citujem: 

  

„Založili sme preto protištátnu skupinu, s ktorou sme chceli prebrať tento národ 

 z ľahostajnosti a zbabelosti. Keďže sme žili pod Vysokými Tatrami a ryba smrdí od hlavy, 

chceli sme pripraviť atentát na generálneho tajomníka ÚV KSČ G. Husáka a na 

ideologického tajomníka Vasila Biľaka. V auguste v roku 1983 som sa pokúsil 

kontaktovať s RFE z bývalej Juhoslávie so zámerom spojiť sa so spravodajskými 

službami západných štátov, respektíve s inými organizáciami bývalých emigrantov 

a následne podľa ich požiadaviek mala skupina aktívne pôsobiť na území bývalej 

ČSSR na úseku spravodajstva, monitorovania pohybu sovietskych vojenských transportov, 

v prípade potreby tiež prevádzať sabotáže, a ak by bol druhou stranou nami navrhnutý plán 

spáchať atentát na generálneho tajomníka ÚV KSČ Gustáva Husáka a tajomníka ÚV KSČ 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/271-rozhovor-komunistu-s-politickym-vaezom-video.html
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-24_21-00_informacna-vojna-bednar-ondrias-kohn.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-05-24_21-00_informacna-vojna-bednar-ondrias-kohn.mp3
http://youtu.be/kudxFc90jh8
http://youtu.be/unOsgqWre8g
http://youtu.be/UEUt_lfTKag
http://www.scribd.com/doc/84750589/Franti%C5%A1ek-Bednar-%C4%BDudova-strana-na%C5%A1e-Slovensko
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Vasila Biľaka akceptovaný, pripraviť a realizovať túto diverznú akciu na prístupovej 

ceste k rezidenčnému sídlu ÚV KSČ v Belianských Tatrách. Naša skupina v roku 1980 

ukoristila zo skladu vtedajšieho Zväzu pre spoluprácu s armádou (Zväzarm) viacero 

zbraní a munície. Dôkazom našej spoľahlivosti a lojálnosti vo veci nadviazania kontaktu 

malo byť zaslanie balíka s nefunkčným nástražným výbušným systémom na adresu vedúceho 

tajomníka OV KSS v Poprade v roku 1982. 6. februára 1984 došlo pre chybu a zlyhanie 

jedného z členov skupiny, u ktorého sa pri domovej prehliadke našli zbrane a chemikálie 

použité pri výrobe výbušniny, k môjmu zatknutiu ŠtB. Pri vyšetrovaní som zobral všetko 

na seba aby som neohrozil ostatných. 7.8.1984 ma KS Košice odsúdil na 14 rokov odňatia 

slobody nepodmienečne.“ 

  

Po oboznámení sa s antikomunistickým odbojom politického väzňa Františka Bednára, 

som si uvedomil, že mal vlastne šťastie, že ho súdili „zločinní komunisti“, lebo za podobný 

odboj by v demokratickej USA dostal pravdepodobne doživotie alebo trest smrti, 

a bolo by to demokratické. 

  

A ešte posledná otázka, o ktorej sme v Slobodnom vysielači zabudli diskutovať: 

Koľko máme u nás podobných politických väzňov, ktorí nám už 23 rokov v médiách 

rozprávajú o zločinoch komunizmu, ako nevinne trpeli v komunistických žalároch za činy, 

za ktoré by dostali v USA možno menší alebo väčší trest, možno doživotie alebo trest smrti? 

Neviem, len si myslím, že takéto rozsudky v USA by každý bral ako demokratické, 

a nikto by protagonistov trestných činov proti štátoprávnemu usporiadaniu USA 

nevyužíval na zničenie amerického kapitalizmu. 

  

Na záver pripájam link na moje dve predchádzajúce vystúpenie v internetovom rádiu 

Slobodný vysielač: 

  

Slobodný vysielač Banská Bystrica 19.04.2013 

Karol Ondriaš a Július Kubík  

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-04-19_20-

03_informacna-vojna-ondrias-kubik-bednar.mp3  

Slobodný vysielač Banská Bystrica 13.03.2013 

Karol Ondriašhttp://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-03-13_21-

00_informacna-vojna-ondrias.mp3  

  

Karol Ondriaš 

Člen ÚV KSS 

130531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-04-19_20-03_informacna-vojna-ondrias-kubik-bednar.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-04-19_20-03_informacna-vojna-ondrias-kubik-bednar.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-03-13_21-00_informacna-vojna-ondrias.mp3
http://www.slobodnyvysielac.sk/redata/other/play.php?file=2013-03-13_21-00_informacna-vojna-ondrias.mp3
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Kto vládne svetu? 
  
Who Runs The World? (ondrias.sk) 
Piatok, 01 Február 2013 15:47 

 

Who Runs The World? Solid Proof That A Core Group Of Wealthy Elitists Is Pulling 

The Strings 

http://www.blacklistednews.com/Who_Runs_The_World%3F_Solid_Proof_That_A_Co

re_Group_Of_Wealthy_Elitists_Is_Pulling_The_Strings/23927/0/38/38/Y/M.html 
January 30, 2013 
 

Print Version 
 

Source: Michael Snyder, Guest Post 

 

Does a shadowy group of obscenely wealthy elitists control the world? Do men and women 

with enormous amounts of money really run the world from behind the scenes? The answer 

might surprise you. Most of us tend to think of money as a convenient way to conduct 

transactions, but the truth is that it also represents power and control. And today we live in 

a neo-fuedalist system in which the super rich pull all the strings. When I am talking about 

the ultra-wealthy, I am not just talking about people that have a few million dollars. As you 

will see later in this article, the ultra-wealthy have enough money sitting in offshore banks to 

buy all of the goods and services produced in the United States during the course of an entire 

year andstill be able to pay off the entire U.S. national debt. That is an amount of money so 

large that it is almost incomprehensible. Under this ne0-feudalist system, all the rest of us are 

debt slaves, including our own governments. Just look around – everyone is drowning in 

debt, and all of that debt is making the ultra-wealthy even wealthier. But the ultra-wealthy 

don’t just sit on all of that wealth. They use some of it to dominate the affairs of the nations. 

The ultra-wealthy own virtually every major bank and every major corporation on the planet. 

They use a vast network of secret societies, think tanks and charitable organizations to 

advance their agendas and to keep their members in line. They control how we view the 

world through their ownership of the media and their dominance over our education system. 

They fund the campaigns of most of our politicians and they exert a tremendous amount of 

influence over international organizations such as the United Nations, the IMF, the World 

Bank and the WTO. When you step back and take a look at the big picture, there is little 

doubt about who runs the world. It is just that most people don’t want to admit the truth. 

 

The ultra-wealthy don’t run down and put their money in the local bank like you and I do. 

Instead, they tend to stash their assets in places where they won’t be taxed such as the 

Cayman Islands. According to a report that was released last summer, the global elite have up 

to 32 TRILLION dollars stashed in offshore banks around the globe. 

 

U.S. GDP for 2011 was about 15 trillion dollars, and the U.S. national debt is sitting at about 

16 trillion dollars, so you could add them both together and you still wouldn’t hit 32 trillion 

dollars. 

 

And of course that does not even count the money that is stashed in other locations that the 

study did not account for, and it does not count all of the wealth that the global elite have in 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/270-morho.html
http://www.blacklistednews.com/Who_Runs_The_World%3F_Solid_Proof_That_A_Core_Group_Of_Wealthy_Elitists_Is_Pulling_The_Strings/23927/0/38/38/Y/M.html
http://www.blacklistednews.com/Who_Runs_The_World%3F_Solid_Proof_That_A_Core_Group_Of_Wealthy_Elitists_Is_Pulling_The_Strings/23927/0/38/38/Y/M.html
http://www.blacklistednews.com/Who_Runs_The_World%3F_Solid_Proof_That_A_Core_Group_Of_Wealthy_Elitists_Is_Pulling_The_Strings/23927/0/38/38/Y/M.html
http://blacklistednews.com/?news_id=23927&print=1
http://blacklistednews.com/http:/www.prisonplanet.com/who-runs-the-world-solid-proof-that-a-core-group-of-wealthy-elitists-is-pulling-the-strings.html
http://blacklistednews.com/http:/en.wikipedia.org/wiki/Neo-feudalism
http://blacklistednews.com/http:/www.huffingtonpost.com/2012/07/22/super-rich-offshore-havens_n_1692608.html
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hard assets such as real estate, precious metals, art, yachts, etc. 

 

The global elite have really hoarded an incredible amount of wealth in these troubled times. 

The following is from an article on the Huffington Post website…Rich individuals and their 

families have as much as $32 trillion of hidden financial assets in offshore tax havens, 

representing up to $280 billion in lost income tax revenues, according to research published 

on Sunday.The study estimating the extent of global private financial wealth held in offshore 

accounts – excluding non-financial assets such as real estate, gold, yachts and racehorses – 

puts the sum at between $21 and $32 trillion.The research was carried out for pressure group 

Tax Justice Network, which campaigns against tax havens, by James Henry, former chief 

economist at consultants McKinsey & Co.He used data from the World Bank, International 

Monetary Fund, United Nations and central banks.But as I mentioned previously, the global 

elite just don’t have a lot of money. They also basically own just about every major bank and 

every major corporation on the entire planet. 

 

According to an outstanding NewScientist article, a study of more than 40,000 transnational 

corporations conducted by the Swiss Federal Institute of Technology in Zurich discovered 

that a very small core group of huge banks and giant predator corporations dominate the 

entire global economic system…An analysis of the relationships between 43,000 

transnational corporations has identified a relatively small group of companies, mainly 

banks, with disproportionate power over the global economy.The researchers found that this 

core group consists of just 147 very tightly knit companies…When the team further untangled 

the web of ownership, it found much of it tracked back to a “super-entity” of 147 even more 

tightly knit companies – all of their ownership was held by other members of the super-entity 

– that controlled 40 per cent of the total wealth in the network. “In effect, less than 1 per cent 

of the companies were able to control 40 per cent of the entire network,” says Glattfelder. 

Most were financial institutions. The top 20 included Barclays Bank, JPMorgan Chase & Co, 

and The Goldman Sachs Group.The following are the top 25 banks and corporations at the 

heart of this “super-entity”. You will recognize many of the names on the list… 

 

1. Barclays plc 

2. Capital Group Companies Inc 

3. FMR Corporation 

4. AXA 

5. State Street Corporation 

6. JP Morgan Chase & Co 

7. Legal & General Group plc 

8. Vanguard Group Inc 

9. UBS AG 

10. Merrill Lynch & Co Inc 

11. Wellington Management Co LLP 

12. Deutsche Bank AG 

13. Franklin Resources Inc 

14. Credit Suisse Group 

15. Walton Enterprises LLC 

16. Bank of New York Mellon Corp 

17. Natixis 

18. Goldman Sachs Group Inc 

19. T Rowe Price Group Inc 

20. Legg Mason Inc 

http://blacklistednews.com/http:/www.huffingtonpost.com/2012/07/22/super-rich-offshore-havens_n_1692608.html
http://blacklistednews.com/http:/www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html#bx283545B1
http://blacklistednews.com/http:/arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf
http://blacklistednews.com/http:/www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html#bx283545B1
http://blacklistednews.com/http:/www.newscientist.com/article/mg21228354.500-revealed--the-capitalist-network-that-runs-the-world.html#bx283545B1
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21. Morgan Stanley 

22. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 

23. Northern Trust Corporation 

24. Société Générale 

25. Bank of America Corporation 

 

The ultra-wealthy elite often hide behind layers and layers of ownership, but the truth is that 

thanks to interlocking corporate relationships, the elite basically control almost every Fortune 

500 corporation. 

 

The amount of power and control that this gives them is hard to describe. 

 

Unfortunately, this same group of people have been running things for a very long time. For 

example, New York City Mayor John F. Hylan said the following during a speech all the 

way back in 1922…The real menace of our Republic is the invisible government, which like 

a giant octopus sprawls its slimy legs over our cities, states and nation. To depart from mere 

generalizations, let me say that at the head of this octopus are the Rockefeller-Standard Oil 

interests and a small group of powerful banking houses generally referred to as the 

international bankers. The little coterie of powerful international bankers virtually run the 

United States government for their own selfish purposes.They practically control both parties, 

write political platforms, make catspaws of party leaders, use the leading men of private 

organizations, and resort to every device to place in nomination for high public office only 

such candidates as will be amenable to the dictates of corrupt big business.These international 

bankers and Rockefeller-Standard Oil interests control the majority of the newspapers and 

magazines in this country. They use the columns of these papers to club into submission or 

drive out of office public officials who refuse to do the bidding of the powerful corrupt 

cliques which compose the invisible government. It operates under cover of a self-created 

screen [and] seizes our executive officers, legislative bodies, schools, courts, newspapers and 

every agency created for the public protection.These international bankers created the central 

banks of the world (including the Federal Reserve), and they use those central banks to get 

the governments of the world ensnared in endless cycles of debtfrom which there is no 

escape. Government debt is a way to “legitimately” take money from all of us, transfer it to 

the government, and then transfer it into the pockets of the ultra-wealthy. 

 

Today, Barack Obama and almost all members of Congress absolutely refuse to criticize the 

Fed, but in the past there have been some brave members of Congress that have been willing 

to take a stand. For example, the following quote is from a speech that Congressman Louis T. 

McFadden delivered to the U.S. House of Representatives on June 10, 1932…Mr. Chairman, 

we have in this country one of the most corrupt institutions the world has ever known. I refer 

to the Federal Reserve Board and the Federal Reserve Banks. The Federal Reserve Board, a 

Government board, has cheated the Government of the United States and the people of the 

United States out of enough money to pay the national debt. The depredations and iniquities 

of the Federal Reserve Board has cost this country enough money to pay the national debt 

several times over. This evil institution has impoverished and ruined the people of the United 

States, has bankrupted itself, and has practically bankrupted our Government. It has done this 

through the defects of the law under which it operates, through the maladministration of that 

law by the Federal Reserve Board, and through the corrupt practices of the moneyed vultures 

who control it.Sadly, most Americans still believe that the Federal Reserve is a “federal 

agency”, but that is simply not correct. The following comes from factcheck.org…The 

stockholders in the 12 regional Federal Reserve Banks are the privately owned banks that fall 

http://blacklistednews.com/http:/en.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Hylan#Quotes
http://blacklistednews.com/http:/theeconomiccollapseblog.com/archives/category/federal-reserve
http://blacklistednews.com/http:/theeconomiccollapseblog.com/archives/what-if-we-adopted-a-system-where-the-banks-did-not-create-our-money
http://blacklistednews.com/http:/theeconomiccollapseblog.com/archives/category/u-s-government-debt
http://blacklistednews.com/http:/theeconomiccollapseblog.com/archives/the-federal-reserve-shows-barack-obama-who-the-real-boss-is
http://blacklistednews.com/http:/www.afn.org/~govern/mcfadden_speech_1932.html
http://blacklistednews.com/http:/www.factcheck.org/2008/03/federal-reserve-bank-ownership/
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under the Federal Reserve System. These include all national banks (chartered by the federal 

government) and those state-chartered banks that wish to join and meet certain requirements. 

About 38 percent of the nation’s more than 8,000 banks are members of the system, and thus 

own the Fed banks.According to researchers that have looked into the ownership of the big 

Wall Street banks that dominate the Fed, the same names keep coming up over and over: the 

Rockefellers, the Rothschilds, the Warburgs, the Lazards, the Schiffs and the royal families of 

Europe. 

 

But ultra-wealthy international bankers have not just done this kind of thing in the United 

States. Their goal was to create a global financial system that they would dominate and 

control. Just check out what Georgetown University history professor Carroll Quigley once 

wrote…[T]he powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than 

to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political 

system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be 

controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret 

agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system 

was to be the Bank for International Settlements in Basle, Switzerland, a private bank owned 

and controlled by the world’s central banks which were themselves private 

corporations.Sadly, most Americans have never even heard of the Bank for International 

Settlements, but it is at the very heart of the global financial system. The following is from 

Wikipedia…As an organization of central banks, the BIS seeks to make monetary policy 

more predictable and transparent among its 58 member central banks. While monetary policy 

is determined by each sovereign nation, it is subject to central and private banking scrutiny 

and potentially to speculation that affects foreign exchange rates and especially the fate of 

export economies. Failures to keep monetary policy in line with reality and make monetary 

reforms in time, preferably as a simultaneous policy among all 58 member banks and also 

involving the International Monetary Fund, have historically led to losses in the billions as 

banks try to maintain a policy using open market methods that have proven to be based on 

unrealistic assumptions.The ultra-wealthy have also played a major role in establishing other 

important international institutions such as the United Nations, the IMF, the World Bank and 

the WTO. In fact, the land for the United Nations headquarters in New York City was 

purchased and donated by John D. Rockefeller. 

 

The international bankers are “internationalists” and they are very proud of that fact. 

 

The elite also dominate the education system in the United States. Over the years, the 

Rockefeller Foundation and other elitist organizations have poured massive amounts of 

money into Ivy League schools. Today, Ivy League schools are considered to be the standard 

against which all other colleges and universities in America are measured, and the last four 

U.S. presidents were educated at Ivy League schools. 

 

The elite also exert a tremendous amount of influence through various secret societies (Skull 

and Bones, the Freemasons, etc.), through some very powerful think tanks and social clubs 

(the Council on Foreign Relations, the Trilateral Commission, the Bilderberg Group, the 

Bohemian Grove, Chatham House, etc.), and through a vast network of charities and non-

governmental organizations (the Rockefeller Foundation, the Ford Foundation, the World 

Wildlife Fund, etc.). 

 

But for a moment, I want to focus on the power the elite have over the media. In a previous 

article, I detailed how just six monolithic corporate giants control most of what we watch, 

http://blacklistednews.com/http:/lewrockwell.com/orig10/marshall16.1.html
http://blacklistednews.com/http:/lewrockwell.com/orig10/marshall16.1.html
http://blacklistednews.com/http:/en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements
http://blacklistednews.com/http:/en.wikipedia.org/wiki/Bank_for_International_Settlements
http://blacklistednews.com/http:/en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_family
http://blacklistednews.com/http:/theeconomiccollapseblog.com/archives/who-owns-the-media-the-6-monolithic-corporations-that-control-almost-everything-we-watch-hear-and-read
http://blacklistednews.com/http:/theeconomiccollapseblog.com/archives/who-owns-the-media-the-6-monolithic-corporations-that-control-almost-everything-we-watch-hear-and-read
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hear and read every single day. These giant corporations own television networks, cable 

channels, movie studios, newspapers, magazines, publishing houses, music labels and even 

many of our favorite websites. 

 

Considering the fact that the average American watches 153 hours of television a month, the 

influence of these six giant corporations should not be underestimated. The following are just 

some of the media companies that these corporate giants own… 

 

Time Warner 

 

Home Box Office (HBO) 

Time Inc. 

Turner Broadcasting System, Inc. 

Warner Bros. Entertainment Inc. 

CW Network (partial ownership) 

TMZ 

New Line Cinema 

Time Warner Cable 

Cinemax 

Cartoon Network 

TBS 

TNT 

America Online 

MapQuest 

Moviefone 

Castle Rock 

Sports Illustrated 

Fortune 

Marie Claire 

People Magazine 

 

Walt Disney 

 

ABC Television Network 

Disney Publishing 

ESPN Inc. 

Disney Channel 

SOAPnet 

A&E 

Lifetime 

Buena Vista Home Entertainment 

Buena Vista Theatrical Productions 

Buena Vista Records 

Disney Records 

Hollywood Records 

Miramax Films 

Touchstone Pictures 

Walt Disney Pictures 

Pixar Animation Studios 

Buena Vista Games 

http://blacklistednews.com/http:/blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/americans-watching-more-tv-than-ever/
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Hyperion Books 

 

Viacom 

 

Paramount Pictures 

Paramount Home Entertainment 

Black Entertainment Television (BET) 

Comedy Central 

Country Music Television (CMT) 

Logo 

MTV 

MTV Canada 

MTV2 

Nick Magazine 

Nick at Nite 

Nick Jr. 

Nickelodeon 

Noggin 

Spike TV 

The Movie Channel 

TV Land 

VH1 

 

News Corporation 

 

Dow Jones & Company, Inc. 

Fox Television Stations 

The New York Post 

Fox Searchlight Pictures 

Beliefnet 

Fox Business Network 

Fox Kids Europe 

Fox News Channel 

Fox Sports Net 

Fox Television Network 

FX 

My Network TV 

MySpace 

News Limited News 

Phoenix InfoNews Channel 

Phoenix Movies Channel 

Sky PerfecTV 

Speed Channel 

STAR TV India 

STAR TV Taiwan 

STAR World 

Times Higher Education Supplement Magazine 

Times Literary Supplement Magazine 

Times of London 

20th Century Fox Home Entertainment 
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20th Century Fox International 

20th Century Fox Studios 

20th Century Fox Television 

BSkyB 

DIRECTV 

The Wall Street Journal 

Fox Broadcasting Company 

Fox Interactive Media 

FOXTEL 

HarperCollins Publishers 

The National Geographic Channel 

National Rugby League 

News Interactive 

News Outdoor 

Radio Veronica 

ReganBooks 

Sky Italia 

Sky Radio Denmark 

Sky Radio Germany 

Sky Radio Netherlands 

STAR 

Zondervan 

 

CBS Corporation 

 

CBS News 

CBS Sports 

CBS Television Network 

CNET 

Showtime 

TV.com 

CBS Radio Inc. (130 stations) 

CBS Consumer Products 

CBS Outdoor 

CW Network (50% ownership) 

Infinity Broadcasting 

Simon & Schuster (Pocket Books, Scribner) 

Westwood One Radio Network 

 

NBC Universal 

 

Bravo 

CNBC 

NBC News 

MSNBC 

NBC Sports 

NBC Television Network 

Oxygen 

SciFi Magazine 

Syfy (Sci Fi Channel) 
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Telemundo 

USA Network 

Weather Channel 

Focus Features 

NBC Universal Television Distribution 

NBC Universal Television Studio 

Paxson Communications (partial ownership) 

Trio 

Universal Parks & Resorts 

Universal Pictures 

Universal Studio Home Video 

 

And of course the elite own most of our politicians as well. The following is a quote 

from journalist Lewis Lapham…“The shaping of the will of Congress and the choosing of 

the American president has become a privilege reserved to the country’s equestrian classes, 

a.k.a. the 20% of the population that holds 93% of the wealth, the happy few who run the 

corporations and the banks, own and operate the news and entertainment media, compose the 

laws and govern the universities, control the philanthropic foundations, the policy institutes, 

the casinos, and the sports arenas.”Have you ever wondered why things never seem to change 

in Washington D.C. no matter who we vote for? 

 

Well, it is because both parties are owned by the establishment. 

 

It would be nice to think that the American people are in control of who runs things in the 

U.S., but that is not how it works in the real world. 

 

In the real world, the politician that raises more money wins more than 80 percent of the 

time in national races. 

 

Our politicians are not stupid – they are going to be very good to the people that can give 

them the giant piles of money that they need for their campaigns. And the people that can do 

that are the ultra-wealthy and the giant corporations that the ultra-wealthy control. 

 

Are you starting to get the picture? 

 

There is a reason why the ultra-wealthy are referred to as “the establishment”. They have set 

up a system that greatly benefits them and that allows them to pull the strings. 

 

So who runs the world? 

 

They do. In fact, they even admit as much. 

 

David Rockefeller wrote the following in his 2003 book entitled “Memoirs”…“For more 

than a century, ideological extremists at either end of the political spectrum have seized upon 

well-publicized incidents such as my encounter with Castro to attack the Rockefeller family 

for the inordinate influence they claim we wield over American political and economic 

institutions. Some even believe we are part of a secret cabal working against the best interests 

of the United States, characterizing my family and me as ‘internationalists’ and of conspiring 

with others around the world to build a more integrated global political and economic 

structure  one world, if you will. If that is the charge, I stand guilty, and I am proud of 

http://blacklistednews.com/https:/www.rutherford.org/publications_resources/john_whiteheads_commentary/the_age_of_neo_feudalism_a_government_of_the_rich_by_the_rich_and_for_the_c
http://blacklistednews.com/http:/www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/oct/17/occupy-wall-street/occupy-wall-street-protesters-sign-says-94-percent/
http://blacklistednews.com/http:/www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/oct/17/occupy-wall-street/occupy-wall-street-protesters-sign-says-94-percent/
http://blacklistednews.com/http:/en.wikiquote.org/wiki/David_Rockefeller#Memoirs_.282003.29
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it.”There is so much more that could be said about all of this. In fact, an entire library of 

books could be written about the power and the influence of the ultra-wealthy international 

bankers that run the world. 

 

But hopefully this is enough to at least get some conversations started. 

 

So what do you think about all of this? Please feel free to post a comment with your thoughts 

below… 

 

-- 

+44 (0)7786 952037 

Twitter: @TonyGosling http://twitter.com/tonygosling 

http://groups.google.com/group/uk-911-truth 

http://www.youtube.com/user/PublicEnquiry 

http://groups.yahoo.com/group/Diggers350/ 

http://www.reinvestigate911.org/ 

http://www.thisweek.org.uk/ 

http://www.911forum.org.uk/ 

http://groups.google.com/group/uk-911-truth 
uk-911-truth+ subscribe@googlegroups.com 

"Capitalism is institutionalised bribery." 

_________________ 

www.abolishwar.org.uk 

www.globalresearch.ca 

www.public-interest.co.uk 

www.radio4all.net/index.php/series/Bristol+Broadband+Co-operative 

www.facebook.com/media/set/?set=a.1407615751783.2051663.1274106225&l=90330c0ba

5&type=1 

http://utangente.free.fr/2003/media2003.pdf 
"The maintenance of secrets acts like a psychic poison which alienates the possessor from the 

community" Carl Jung 

https://217.72.179.7/members/www.bilderberg.org/phpBB2/ 
 

Fear not therefore: for there is nothing covered that shall not be revealed; and nothing hid that 

shall not be made known. What I tell you in darkness, that speak ye in the light and what ye 

hear in the ear, that preach ye upon the housetops. Matthew 10:26-27 

 

Die Pride and Envie; Flesh, take the poor's advice. 

Covetousnesse be gon: Come, Truth and Love arise. 

Patience take the Crown; throw Anger out of dores: 

Cast out Hypocrisie and Lust, which follows whores: 

Then England sit in rest; Thy sorrows will have end; 

Thy Sons will live in peace, and each will be a friend. 

http://tinyurl.com/6ct7zh6 -- 

-- 

Please consider seriously the reason why these elite institutions are not discussed in the 

mainstream press despite the immense financial and political power they wield? 

There are sick and evil occultists running the Western World. They are power mad lunatics 

like something from a kids cartoon with their fingers on the nuclear button! Armageddon is 

closer than you thought. Only God can save our souls from their clutches, at least that's my 

http://twitter.com/tonygosling
http://twitter.com/tonygosling
http://twitter.com/tonygosling
http://www.youtube.com/user/PublicEnquiry
http://groups.yahoo.com/group/Diggers350/
http://groups.yahoo.com/group/Diggers350/
http://groups.yahoo.com/group/Diggers350/
http://www.thisweek.org.uk/
http://www.911forum.org.uk/
http://groups.google.com/group/uk-911-truth
http://groups.google.com/group/uk-911-truth
mailto:subscribe@googlegroups.com
http://www.abolishwar.org.uk/
http://www.globalresearch.ca/
http://www.globalresearch.ca/
http://www.globalresearch.ca/
http://www.radio4all.net/index.php/series/Bristol+Broadband+Co-operative
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1407615751783.2051663.1274106225&l=90330c0ba5&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1407615751783.2051663.1274106225&l=90330c0ba5&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1407615751783.2051663.1274106225&l=90330c0ba5&type=1
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1407615751783.2051663.1274106225&l=90330c0ba5&type=1
https://217.72.179.7/members/www.bilderberg.org/phpBB2/
http://tinyurl.com/6ct7zh6
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considered opinion - Tony 

 

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "PEPIS" group. 

Please feel free to forward it to anyone who might be interested particularly your political 

representatives, journalists and spiritual leaders/dudes. 

 

To post to this group, send email to pepis@googlegroups.com 

 

To unsubscribe from this group, send email to pepis-unsubscribe@googlegroups.com 

For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/pepis?hl=en 

--- 

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "PEPIS" group. 

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to 

pepis+ unsubscribe@googlegroups.com . 

For more options, visit https://groups.google.com/groups/opt_out. 
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BBC seriál „Stratený svet komunizmu“: o menejcennej 

Východoeurópskej rase (ondrias.sk) 
 

BBC seriál „Stratený svet komunizmu“: o menejcennej Východoeurópskej rase (ondrias.sk) 

Streda, 30 Január 2013 17:13 

 

BBC seriál „Stratený svet komunizmu“: o menejcennej Východoeurópskej rase  

Ako som už napísal (link nižšie), tento demagogický seriál má úroveň kvalitného hnoja, 

skrytého rasizmu a pohľadu nadradenej rasy na nás 

Východoeurópanov. http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/ 

 

 Nie je tam ani slovo o komunistickom zázraku vo východnej Európe, o všestrannom rozvoji, 

humanite a dodržiavaní ľudských práv. Ani slovo o civilizácii bez narkomanov, 

bezdomovcov, výpalníkov, kde bolo vzdelanie a zdravotná starostlivosť zadarmo (čo si môže 

dovoliť teraz len pár arabských krajín bohatých na ropu). Kde nepoznali nezamestnanosť, 

predaj ľudí, vraždy na objednávku alebo exekútorov. V seriáli ani okrajom nespomenuli 

vybudovanie stovky priemyselných podnikov na Slovensku, považskú kaskádu, školstvo, 

vedu, techniku, atd... (pre fakty pozri 

blog http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/).  

 

Namiesto toho tam bola len krv, a ešte krv, a ešte viac krvi.  Musíme si uvedomiť, že Seriál 

BBC „Stratený svet komunizmu“ sa premieta po celom svete. Čo si pomyslia bežní ľudia 

v Ázii, v Afrike, Latinskej Amerike a ďalších krajinách o Východoeurópskom komunizme, 

keď ho nezažili na vlastnej koži?Predsa, budú veriť „faktom“ BBC. Takto všetkých, v rámci 

kalenia uchylákov, má seriál presvedčiť a podávať „dôkazy“, že Východoeurópania sú 

menejcenná rasa, že keď sa dostanú k moci a nikto ich nekontroluje (ako bolo počas vlády 

komunistov), tak vraždia vlastnú populáciu, zatýkajú a popravujú nevinných ľudí – ktorí sa 

im nejako znepáčia, budujú koncentračné tábory - kde zomierajú nevinní bez akýchkoľvek 

ľudských práv. Že chcú totalitne ovládať celý svet, viesť vojny, zaviesť komunistickú totalitu, 

sú nemorálni. Skrátka a jasne: Východoeurópania sú menejcenná rasa.  Toto je hlavný cieľ 

seriálu BBC „Stratený svet komunizmu“. 

 

Samozrejme má aj zahmliť viac ako 300 ročnú tradíciu ich nemorálnosti a zločinov, 

a zabrániť komunistom dostať sa opäť k moci.. Podvedomá správa v seriály hovorí, že „my 

BBC-Euroatlantická civilizácia (anglosaská rasa, vyvolený národ, čistá rasa, liberáli, 

demokrati, humanisti, NATO....) máme morálne právo vždy zasiahnuť, aby sme oslobodili 

nevinných ľudí žijúcich vo Východnej Európe od tyranie ich vlastných vodcov. Lebo vždy im 

bude lepšie, keď sa budú utiekať ku nám, lebo my sme nositelia humánnej civilizácie.“  

 

Pre nás Východoeurópanov je dôležité nájsť odpoveď na tri otázky:  

1. Na koho objednávku sa takéto seriály vyrábajú? 

2. Kto na Slovensku zabezpečuje, aby sa tieto a podobné seriály masovo na Slovensku 

propagovali?3. Prečo a začo to cudzí a naši robia?    

 

Ak nebudeme riešiť tieto otázky, ostáva mi len konštatovať, že asi budeme len menejcenná 

rasa.  

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.; Člen ÚV KSS; 130131  

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/269-morho.html
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2013/01/15/139/
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Gustáv Husák, 100 r. narodenia, seminár KSS (ondrias.sk) 
 
Gustáv Husák, 100 r. narodenia, seminár KSS (ondrias.sk) 

Štvrtok, 17 Január 2013 22:26 

 

Seminár KSS k 100. Narodenia Gustáva Husáka, Bratislava-Dúbravka, 17.1.2013 Link 

na Video 

http://youtu.be/wiwpKfEJQNw 
Príspevok: J. Hrdlička KSS, 1z6,  

http://youtu.be/egvvcfTcm2c  

Príspevok:  Dr. J. Machala, 2z6  

http://youtu.be/r_3dnbiqhoQ 
Príspevok: Prof. F. Škvrnda, (3z6) 

 http://youtu.be/icSG14N41GA 

Príspevok: J. Kavanda KSCM (4z6) 

  http://youtu.be/HNO7JHHfd8o 

Príspevok: J. Kavanda KSCM (5z6) 

  http://youtu.be/kAEt8CvVW5c 

Príspevok:, Ing. J. Janošovský (6z6) 

 

Gustáv Husák, 100. výročie narodenia, KSS, Komunistická strana Slovenska, spomienka 

cintorín Dúbravka, Bratislava. 10.1.2013 (2 videá) 

1. http://youtu.be/gqXZaq8L40s 

2. http://youtu.be/lzxwYImcgLU 

  

Karol Ondrias 

clen UV KSS 

130110 
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http://youtu.be/HNO7JHHfd8o
http://youtu.be/kAEt8CvVW5c
http://youtu.be/gqXZaq8L40s
http://youtu.be/lzxwYImcgLU
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Ako nás naši "priatelia" oslobodili od komunistickej totality  
 
Ako nás naši "priatelia" oslobodili od komunistickej totality (ondrias.sk)  

Utorok, 25 September 2012 13:02 

 

Veľmi presné video, ako nás naši osloboditelia v roku 1989 oslobodili od komunistickej 

totality a priniesli nám slobodu a civilizáciu. 

A čo na to v Norimbergu? 

 

John Perkins: Lovci ekonomík 

 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EM31myP0tqE 

  

To bude krása, keď za 10-20 rokov niekto z lovcov našej ekonomík „ktorý nás oslobodili 

od komunistickej totality“ vytvorí video – pravdu-fakty, ako rádiá Slobodná 

Európa a Hlas Ameriky počas socializmu u nás kalili uchylákov, ako 

nás po roku 1989 kolonizovali, ako zničili našu prosperujúcu východoeurópsku 

civilizáciu, ako nás o všetko okradli, kto im v tom pomáhal, ako u nás 

zaviedli televízie a printové médiá na kalenie uchylákov, ako vyrábali a vyrábajú 

moderných otrokov s mentálnym rozsahom jesť, piť kakať, cikať súložiť; kto 

to boli disidenti a naše celevriti, čo to bola-dzurindiáda, a mnoho ďalších 

faktov. 

To bude krása! Už sa teším! 

 

Karol Ondrias 

120926 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/263-chemorho.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EM31myP0tqE
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KSS KSČM oslavy 68. výročie SNP - Holíč 18.8.2012 (ondrias.sk) 
 

KSS KSČM oslavy 68. výročie SNP - Holíč 18.8.2012 (ondrias.sk) 

Pondelok, 03 September 2012 04:54 

Holíč,  18.8.20122; KSS a KSCM: 68. výročie SNP – oslavyLink na youtube videa: 

http://www.youtube.com/watch?v=sUKXtPp03gI&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=4npkrBf_GhI&feature=g-upl 

http://www.youtube.com/watch?v=5rXas-lyB6I&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=5rXas-lyB6I&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=75iHFgArGv0&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=AImB0bVyVrY&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=atGitV1Tp7E&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=uAZFnCKpkhQ&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=04Lkvfb87y4&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=vPij49-MyZs&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=0bJPsdOdWx0&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=P_A8WPz62VM&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=cZCwKrM17T8&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=mgJyCaCrF0g&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=mgJyCaCrF0g&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=RUbtzdkQ4DA&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=-MpsiCPlbsY&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=n8a0jfCdJGI&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=u9CnEm9CKUM&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=bkx1sVuvdPY&feature=plcp 

http://www.youtube.com/watch?v=_5-nYVF356M&feature=plcp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/262-kss-ksm-oslavy-68-vyroie-snp-holi-1882012.html
http://www.youtube.com/watch?v=sUKXtPp03gI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=4npkrBf_GhI&feature=g-upl
http://www.youtube.com/watch?v=5rXas-lyB6I&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=5rXas-lyB6I&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=75iHFgArGv0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=AImB0bVyVrY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=atGitV1Tp7E&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=uAZFnCKpkhQ&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=04Lkvfb87y4&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=vPij49-MyZs&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=0bJPsdOdWx0&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=P_A8WPz62VM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=cZCwKrM17T8&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=mgJyCaCrF0g&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=mgJyCaCrF0g&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=RUbtzdkQ4DA&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=-MpsiCPlbsY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=n8a0jfCdJGI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=u9CnEm9CKUM&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=bkx1sVuvdPY&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=_5-nYVF356M&feature=plcp
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Komunisticka Strana Slovenska, 20. výročie jej vzniku 

(ondrias.sk) 
 

Komunisticka Strana Slovenska, 20. výročie jej vzniku (ondrias.sk) 

Pondelok, 03 September 2012 04:48 

 

Komunisticka Strana Slovenska 20. výročie vzniku a 28. výročie SNP 29.8.2012 B. BLinky 

na videa2/26 adrese: http://youtu.be/7At6U7toLx83/26 

adrese: http://youtu.be/pb4Z4Ig4cwo4/26 adrese: http://youtu.be/alGtlFOJZ-Y5/26 

adrese: http://youtu.be/E08tqCVx3aw6/26 adrese: http://youtu.be/GKxzsw1kg74 7/26 

adrese: http://youtu.be/ldJ1zBtHGHg8/26 adrese: http://youtu.be/KQYGSV87B9Y9/26 

adrese: http://youtu.be/bwaTr4s05dM10/26 adrese: http://youtu.be/mKqiRzerSZg11/26 

adrese: http://youtu.be/o5l9lagix0w12/26 adrese: http://youtu.be/IOZNjOxWPFw 13/26 

adrese: http://youtu.be/xl9RgY5W53E14/26 adrese: http://youtu.be/kYqXb1z2g5w15/26 

adrese: http://youtu.be/iEMyPEJU_P416/26 adrese: http://youtu.be/1wAPys_X-0Y17/26 

adrese: http://youtu.be/1TpQL7YTNc418/26 adrese: http://youtu.be/fv2R0HBfhak19/26 

adrese: http://youtu.be/UlJ3deC7AdM20/26 adrese: http://youtu.be/6ColS98DcOA21/26 

adrese: http://youtu.be/xx1vhBQSh1o22/26 adrese: http://youtu.be/oEKGfnP5GqE23/26 

adrese: http://youtu.be/go4B-JTdBMw24/26 adrese: http://youtu.be/qcLF4SelDic25/26 

adrese: http://youtu.be/xZQd-1T_8e41/26 adrese: http://youtu.be/wpNdyMOVZ4A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/261-komunisticka-strana-slovenska-20-vyroie-jej-vzniku-.html
http://youtu.be/7At6U7toLx8
http://youtu.be/pb4Z4Ig4cwo
http://youtu.be/alGtlFOJZ-Y
http://youtu.be/E08tqCVx3aw
http://youtu.be/GKxzsw1kg74
http://youtu.be/ldJ1zBtHGHg
http://youtu.be/KQYGSV87B9Y
http://youtu.be/bwaTr4s05dM
http://youtu.be/mKqiRzerSZg
http://youtu.be/o5l9lagix0w
http://youtu.be/IOZNjOxWPFw
http://youtu.be/xl9RgY5W53E
http://youtu.be/kYqXb1z2g5w
http://youtu.be/iEMyPEJU_P4
http://youtu.be/1wAPys_X-0Y
http://youtu.be/1TpQL7YTNc4
http://youtu.be/fv2R0HBfhak
http://youtu.be/UlJ3deC7AdM
http://youtu.be/6ColS98DcOA
http://youtu.be/xx1vhBQSh1o
http://youtu.be/oEKGfnP5GqE
http://youtu.be/go4B-JTdBMw
http://youtu.be/qcLF4SelDic
http://youtu.be/xZQd-1T_8e4
http://youtu.be/wpNdyMOVZ4A
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Máme u nás židovskú inkvizičnú komisiu? (ondrias.sk) 
 

Máme u nás židovskú inkvizičnú komisiu? (ondrias.sk) 

Pondelok, 16 Júl 2012 18:14 

(tento článok sa mi stratil na blog.pravda.sk. Asi stále nemám zoznam otázok, ktoré sú na 

Slovensku tabu) 

  

Dnes večer 12.7.2012 na TA3 som zachytil správu, že Inštitút pre verejné otázky opäť 

ohodnotil kvalitu demokracie na Slovensku a dal nám známku 2,8 podľa nejakého Iva. 

Priznám sa, že takéto správy ma vždy pobavia viac, ako správy na CNN. Myslím si, že mi to 

pripadalo, ako zasadanie inkvizičnej komisie v stredoveku. 

  

Ešte predtým, ako som prepol na RT.com kanál, ma napadli nasledovné otázky: 

  

Čo to je Inštitút pre verejné otázky? 

Kto ho financuje? 

A keď ho financuje, čo vyžaduje od protagonistov inštitútu? 

Pracujú v inštitúte len Židia? 

Na čo je vlastne TA3 televízia? 

Kto ju vlastní, financuje a aké má úlohy a ciele? 

  

Dokedy ešte? 

  

Je jej úloha kaliť uchylákov nad IQ 95, kde nižšie IQ sú záležitosťou Markízy a Jojky? Na 

prešetrenie tejto otázky je potrebný seriózny vedecký výskum. 

Je jej úloha zabezpečovať optimálny kolonizačný štandard, alebo neofeudalizmus, alebo 

prispieť k riešeniu problémov Slovenska a reálneho sveta? 

  

Ešte šťastie, že na RT.com boli veľmi zaujímavé informácie, takže som ani nemal čas si 

odpovedať na moje vlastné otázky. A ani nemusím, myslím si, že na Slovensku ešte dosť 

ľudí, ktorí odpovede vedia.  

  

Nech žije socializmus! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

120713 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/259-mame-u-nas-idovsku-inkvizinu-komisiu.html
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Čo je to islam? Vysvetlenie od „Grand Muftiho“ Syrie. 
 
Čo je to islam? Vysvetlenie od „Grand Muftiho“ Syrie. (ondrias.sk) 

Utorok, 27 December 2011 09:36 

 

Link na Blog.Pravda.sk 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/23/co-je-to-islam-vysvetlenie-od-

%e2%80%9egrand-muftiho%e2%80%9c-syrie-moje-neuveritelne-prekvapenie/ 
 

Karol Ondrias 

111227 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/253-chemorho.html
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/23/co-je-to-islam-vysvetlenie-od-%e2%80%9egrand-muftiho%e2%80%9c-syrie-moje-neuveritelne-prekvapenie/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/12/23/co-je-to-islam-vysvetlenie-od-%e2%80%9egrand-muftiho%e2%80%9c-syrie-moje-neuveritelne-prekvapenie/
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Jesť, piť, kakať, cikať, súložiť – mentálny rozsah niektorých 

našich súčasných celebrít? 
 
Jesť, piť, kakať, cikať, súložiť – mentálny rozsah našich súčasných celebrít? (ondrias.sk) 

Utorok, 01 November 2011 06:59 

Jesť, piť, kakať, cikať, súložiť – mentálny rozsah niektorých našich súčasných celebrít? 

Je takýto mentálny rozsah niektorých našich celebrít a ich nasledovníkov pilierom fungovania 

súčasného sveta? 

 

Clanok je adaptovaný z blogu: 

http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/24/jest-pit-kakat-cikat-sulozit-

%e2%80%93-mentalny-rozsah-nasich-sucasnych-celebrit/ 
 

I keď je to každému notoricky známe, na úvod zopakujem z prejavu amerického generála 

Allena Dullesa, šéfa politickej rozviedky USA v Európe, neskôr riaditeľ CIA o eliminovaní 

(nielen) Ruska, 1945-1946 v Kongrese USA. Načrtol, čo s nami spravia, keď sa im podarí nás 

ovládať. (Zo stránky: http://www.prop.sk/novus_ordo.htm; alebo z knihy: Michail Kilev: 

Chruščov a rozpad Sovětského zvazu, Orego, 2000) 

“...začneme tým, že nenápadne zameníme ľudské hodnoty za falzifikáty a donútime ľudí veriť 

v ne. Ako? Nájdeme svojich, premýšľajúcich ľudí, pomocníkov a spojencov priamo v Rusku. 

Epizóda za epizódou budeme zosmiešňovať grandiózne meradlo tragickej smrti 

najvzdorovitejšieho národa na zemi, až jeho podvedomie nakoniec definitívne a nenávratne 

vyhasne. Z literatúry a umenia postupne napríklad vyleptáme ich sociálne putá - literatúra, 

divadlo, film - zo všetkého, čo predstavuje a oslabuje základný zmysel pre umenie. Budeme 

samozrejme vydržovať a vyzdvihovať takzvaných tvorcov, ktorí budú zavádzať a vtĺkať do 

hláv ľudí a ich povedomia kult sexu, násilia, sadizmu… 

Lakomosť a impertinencia, lož a podvod, opilstvo a drogová závislosť, živočíšny strach 

jedného pred druhým, zradu, nevraživosť medzi národy a predovšetkým nevraživosť a 

nenávisť proti ruskému ľudu, to všetko budeme obratne a nenápadne pestovať. A len 

niekoľkí, veľmi málo sa dovtípia, pretože pochopia o čo tu ide. Takýchto ľudí zaženieme 

však do bezvýchodiskového postavenia, urobíme ich terčom výsmechu. Nájdeme spôsoby 

ako ich očierniť a potom ich prehlásime za odpad spoločnosti." 

 

Opakujem otázku: Je mentálny rozsah našich súčasných celebrít len jesť, piť, kakať, cikať, 

súložiť? 

 

Priznám sa, nie som odborník na súčasné celebrity. Poznám ich len z 30 sekundových 

intervalov v televízii, keď náhodou prepnem na nesprávny program, alebo niekoho čakám v 

obchodnom dome  a prezerám si z nudy titulky bulvárnych časopisov. 

Ale aj tak si z toho myslím, a samozrejme je to potrebné vedecky preveriť, že mentálny 

rozsah našich celebrít (Väčšiny? Menšiny?) je len jesť, piť, kakať, cikať, súložiť. Aspoň 

navonok sa tak snažia prezentovať. Proste, keby som sa započúval do večerných rozhovorov 

celebrít šimpanzov, boubunov, goríl alebo turov afrických, bojím sa, že by som z ich tém asi 

nezbadal rozdiel. 

 

Je to náhoda, prirodzený vývoj alebo nutnosť? 

Myslím si, že je to neoddeliteľná súčasť všeobecného úpadku, ktorý nastal na Slovensku po 

roku 1989. Mentálny rozsah našich celebrít bol zakomponovaný už do prvého kolonizačného 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/248-che.html
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/24/jest-pit-kakat-cikat-sulozit-%e2%80%93-mentalny-rozsah-nasich-sucasnych-celebrit/
http://karolondrias.blog.pravda.sk/2011/10/24/jest-pit-kakat-cikat-sulozit-%e2%80%93-mentalny-rozsah-nasich-sucasnych-celebrit/
http://www.prop.sk/novus_ordo.htm
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balíčka, ktorý sa začal realizovať ihneď po prevrate 1989 a následnej kolonizácia Slovenska. 

Tak, ako to rozhodol už Allen Dulles. 

 

Slovensko do roku 1990 bola vysoko-kultúrne vyspelá krajina. Ľudí s vyspelou kultúrou nie 

je možné dlhodobo kolonizovať a využívať ich len ako ľudské zdroje. Ale, ak bude väčšina 

fungovať len v mentálnom rozsahu jesť, piť, kakať, cikať, súložiť, tak je to jednoduché. 

 

S takýmto mentálnym rozsahom sa celebrity a ani ich obdivovatelia nepýtajú vážne otázky 

súčasného sveta, ako napríklad: Prečo ľudia, ktorí rozpútali vojnu v Iraku, v Afganistane a v 

Líbyi nie sú súdení ako vojnoví zločinci v Norimbergu, ale sú na výslní slávy? Prečo stále 

existuje koncentračný tábor na Guantanamo Bay, kde sú držaní a často mučení ľudia bez 

súdu? Prečo na Slovensku ubili k smrti mladíci 80 ročnú starenku? Prečo občania v bývalom 

socialistickom bloku spotrebujú ročne 75 ton heroínu? 

 

Toto je dôvod mediálneho prezentovania celebrít a ich nasledovníkov s uvedeným mentálnym 

rozsahom, pretože sú jedným z pilierov fungovania tohto súčasného sveta. 

 

Kedy prídu slovenské súčasné celebrity podporiť demonštráciu proti bombardovaniu NATO 

v Líbyi alebo v Afganistane? Asi nikdy, v mentálnom rozsahu v ktorom fungujú, nič o 

bombardovaní nie je. 

 

To by ešte finančným teroristom, medzinárodnej a slovenskej šľachte chýbalo, aby sa 

slovenské celebrity chovali ozaj ako celebrity a boli vzorom pre mnohých. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

111101 
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Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho 

úpadku (ondrias.sk) 
 
Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho úpadku (ondrias.sk) 

Pondelok, 29 August 2011 08:04 

 

Zákon o popieraní zločinov komunizmu – ďalší pomník nášho úpadku. 

Alebo, keď sa morálni úchyláci stávajú bohmi 

(skrátená verzia vyšla na blog.pravda.sk) 

 

Novelizovaný trestný zákon s účinnosťou od 1.9.2011 hovorí, že popieranie, spochybňovanie, 

schvaľovanie alebo snaha o ospravedlňovanie zločinov režimov založených na komunistickej 

či fašistickej ideológii sa bude trestať uväznením na šesť mesiacov až tri roky. 

  

 

Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona o popieraní zločinov 

komunizmu nie je len ďalším pomníkom nášho súčasného všeobecného úpadku, ale aj 

pomníkom nášho otupeného mentálneho vývoja, našej politickej a ekonomickej kolonizácie a 

pomníkom profesionálnej totality v ktorej žijeme. 

 

Ja si myslím a samozrejme to treba vedecky preveriť, že novela zákona nie je nič iné, ako len 

novodobá verzia „zákonov“ Kladiva na čarodejnice z roku 1486, ako odhaľovať a upaľovať 

bosorky, podľa ktorého sa riadila totalitná moc stredoveku po dobu 300 rokov, v dobe, keď 

vysoké svetské a náboženské pozície mohli zastávať len „morálni úchyláci“. V súčasnosti 

Kladivo na čarodejnice sa zamenilo na Kladivo na komunistov. 

 

Prečo? 

 

Na Slovensku po roku 1989, keď sa antikomunisti dostali k moci až doteraz (20.8.2011) nikto 

nebol odsúdený za zločiny komunizmu (aspoň ja o tom neviem). Je to dôkaz, že zločiny 

komunizmu existujú alebo neexistujú? Pretože, v našom trestnom práve platí presumpcia 

neviny, treba preveriť, či poslanci hlasujúci za novelu zákona sa nedopustili trestného činu. 

 

V Čechách po roku 1989 boli niektorí komunisti odsúdení. Dôvod: - počas komunizmu 

(socializmu) porušili niektoré socialistické zákony. To znamená, že paradoxne antikomunisti 

ich odsúdili za to, že neboli dobrými komunistami. Myslím si, že v ostatných post-

socialistických krajinách  to bolo podobné. 

 

Na Medzinárodnom súde v Haagu alebo na Medzinárodnom súde v New Yorku, kde súdia 

zločincov za vojnové zločiny alebo zločiny proti ľudskosti nebol odsúdený žiadny komunista 

za komunistické zločiny. Dokonca, pokiaľ viem, ani nebol súdený a možno ani žiadny 

komunista nebol zo zločinov komunizmu obvinený. Je to významný dôkaz existencie alebo 

neexistencie zločinov komunizmu? Vedia o tom pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, 

antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu trestného zákona? 

 

Prečo pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za novelu 

trestného zákona, nepodajú na Medzinárodný súd do Haagu alebo New Yorku trestné 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/245-huhy.html
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oznámenie na komunistov, keď vedia a sú presvedčený o ich zločinoch? Nepodali to preto, 

lebo o žiadnych skutočných zločinoch komunistov nevedia? Myslím si, že keby aj chceli 

podať trestné oznámenie na komunistov, tak im to totalitný antikomunistický systém nedovolí 

z jedného podstatného dôvodu. Antikomunisti sa boja, že medzinárodný súd, ktorý by súdil 

komunistov za zločiny komunizmu by vyniesol právoplatné rozhodnutie, že žiadne zločiny 

komunizmu neexistujú. A potom by sa ťažko prijímali protikomunistické zákony a trieskalo 

Kladivom na komunistov. 

 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že dilema a mentálna tuposť spoločnosti tkvie aj 

v tom, že pán Peter Osuský, pán Peter Zajac, antikomunisti a poslanci, ktorí hlasovali za 

novelu trestného zákona neuviedli zoznam zločinov komunizmu (aspoň ja o tom neviem), 

ktoré je zakázané popierať. Je možné, že ich neuviedli preto, lebo neexistujú? Ja by som aj 

chcel nejaké zločiny komunizmu poprieť, len neviem ktoré. Lebo z overiteľných faktov, ktoré 

som publikoval aj v knihách (linky sú nižšie) si myslím, že v porovnaní so súčasným 

kapitalizmom, vláda komunistov za socializmu na Slovensku v rokoch 1948-1989 bola už 

neuveriteľným pozitívnym zázrakom rozvoja Slovenska, dodržiavania ľudských práv a 

rozvoja ľudských osobností. Myslím si, že možno toto im najviac vadí, ich totálna 

neschopnosť pozitívne vládnuť voči vláde komunistov. 

 

Je možné, že s ďalším úpadkom spoločnosti príde doba, keď sa vypracuje zoznam zločinov 

komunizmu, ktoré je zakázané popierať, a zapracuje sa do učebníc základných škôl, do 

piesní, modlitieb alebo do súťaže milionára. Myslím si, že sa tak stane ihneď, keď vymrú 

poslední pamäťníci socialistického zázraku civilizácie. 

 

Pretože, ja som na nedostatok novely zákona o popieraní zločinov komunizmu pamätal, 

publikoval som zoznam najväčších zločinov komunizmu v knihách, ktoré sú voľne dostupné 

na internete: 

 

Linky: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47 
 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že prijatím novely zákona o popieraní zločinov 

komunizmu sa naši zákonodarci možno dopustili trestného činu podľa §340 Trestného zákona 

300/2005 Z. z., kde sa v (1) hovorí: „Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal 

zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej 

desať rokov, ... a taký zločin alebo trestný čin neoznámi bez odkladu orgánu činnému v 

trestnom konaní alebo Policajnému zboru,... potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.“ 

 

Verím, že pán Jozef Osuský, pán Jozef Zajac a ďalší naši zákonodarci si ctia zákony SR, veď 

na to v NR SR prisahali, a zločin alebo trestný čin komunistov oznámili bez odkladu orgánu 

činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru. Ak nie, tak by mali byť súdení podľa  

§340 (1) (samozrejme, pokiaľ žijeme v právnom štáte). V prípade, že my komunisti sa 

dozvieme, že tak neurobili, aby sme sa sami nedopustili trestného činu, samozrejme musíme 

na nich v tejto veci podať trestné oznámenie. 

 

Ja si nemyslím, že novela zákona o popieraní zločinov komunizmu má mentálne ukojiť 

hypotetických „Vyšších“, ktorí keď nemôžu upaľovať bosorky, poľovať na Indiánov, 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
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obchodovať s otrokmi, zabíjať boľševikov, alebo posielať židov do plynu, tak sa aspoň budú 

odbavovať na  komunistoch. 

 

Ja si myslím, že dôvod novely je iný a veľmi podstatný. V súčasnosti s rozvojom globálnej 

informatiky, globálnych finančných, ekonomických a politických transakcií, globálneho 

zavedenia voľného trhu, neobmedzeného súkromného vlastníctva a kapitalistickej 

demokracie, globálnych médií a „právd“, globálnych vín a trestov nastala možnosť 

vytvorenia globálnej neofeudálnej spoločnosti, kde úzka skupina ľudí, bohatá globálna 

svetová šľachta bude mať dedičnú pozíciu, majetok a neobmedzenú moc podobnú 

stredovekej šľachte za feudalizmu a chudobnejšia väčšina bude dedične v pozícii moderného 

nevoľníka. Chudobná väčšina bude žiť „demokraticky“, časť bude veriť v nadprirodzené sily, 

astrológom, vykladaniu kariet, reklamám, zločinom komunistov a „teroristov“, a potom 

spoločne voliť v demokratických voľbách tak, ako si to neofeudálna šľachta bude želať.   

 

Kto stojí v ceste vytvorenia tejto globálnej neofeudálnej spoločnosti? 

  

Predsa ideológia Marxizmu, socializmus, marxisti, komunisti, „teroristi“, „osa zla“, „totalitné 

režimy“ alebo „diktátori“. Preto súčasné zárodky neofeudálnej šľachty sa spojili, aby 

odstrániť všetky tieto prekážky vytvorenia ich globálnej neofeudálnej civilizácie. 

Myslím si, a je to potrebné vedecky preveriť, že nielen svetová neofeudálna šľachta, ale aj 

naši lokálni neofeudálni šľachtici to nemajú ľahké vybudovať a zabezpečiť si dedičný 

neofeudalizmus. Pred ľuďmi, ktorí sú vzdelaní, rozhľadení a majú schopnosť reálneho 

myslenia ťažko ututlajú komunistický zázrak rozvoja bývalého socialistického bloku počas 

socializmu, aj keď majú na to profesionálne-totalitné médiá 24 hodín denne (pozri linky na 

knihy). V porovnaní, čo bolo pred socializmom a potom, ťažko ututlajú komunistický zázrak 

civilizácie, humanity a dodržiavaní ľudských práv, čo bolo sprevádzané neuveriteľným 

pozitívnym rozvojom socialistického bloku (na Slovensku v rokoch 1948-1989) vo vzdelaní, 

kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, v raste životnej úrovni, v medziľudských 

vzťahoch, atď... 

 

Ťažko sa im tutlá, že po roku 1989, keď boli komunisti odstavení od moci, nastal celkový 

úpadok spoločnosti v bývalom socialistickom bloku, prestali sa dodržiavať ľudské práva, čo 

bolo sprevádzané úpadkom vo vzdelaní, kultúre, vo vede, v poľnohospodárstve, v priemysle, 

v raste životnej úrovni, v medziľudských vzťahoch, atď... Každý si to denne môže prečítať v 

novinách alebo pozrieť v TV. 

 

Pred múdrymi, vzdelanými a reálne-mysliacimi ľuďmi ťažko ututlajú súčasné zločiny 

kapitalizmu vo svete a aj na Slovensku, zoznam ktorých koluje denne v novinách a TV.  

Napríklad, súčasné zločiny NATO v Afganistane a v Líbyi, ktorého sme aj my hrdým 

členom. 

Ťažko sa im ututláva a bude ututlávať budovanie novej civilizácie v komunistickej Čine, 

ktorá buduje socializmus s čínskymi charakteristikami, kde čínsky komunisti sa efektívne 

ubránili rozbitiu a následnej kolonizácii Číny „humanistami a demokratmi“. Ešte ťažšie sa im 

to bude ututlávať za 5 rokov, keď komunistická Čína bude najsilnejšou ekonomikov sveta a 

naši antikomunisti sa im budú ešte hlbšie klaňať ako teraz, keď ich budú musieť o všetko 

prosíkať. 

 

Som zvedavý, akú novelu potom pripraví pán Jozef Osuský a aké zločiny v nej bude 

zakázané popierať. 
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Otázky: 

 

Myslím si, a správnosť nasledujúcu otázky a odpovede je potrebné vedecky preveriť: Dá sa 

vedecky dokázať, že súhlasiť s návrhom novely zákona o popieraní zločinov komunizmu 

môžu len morálni úchyláci typu Kreivika? Ja si myslím, že áno. 

 

Koľko takýchto slovenských Kreivikov už účelovo vychovali naši kolonizátori a naša 

ponovembrová šľachta, aby sa im na Slovensku večne dobre žilo? Veľa. Presný údaj by 

mohol dodať hypotetický Ústav pamäti morálnych úchylákov. 

 

Záver: 

 

Aby tento článok nezabránil antikomunistom prežívať pravidelné antikomunistické orgazmy, 

na ktoré sa ako divák TV pravidelne teším, tak moje porovnanie zločinov komunizmu, 

fašizmu, kapitalizmu a kresťanstva zatiaľ vychádza nasledovne: Myslím si a je to potrebné 

vedecky preveriť, že najzločineckejšou organizáciou na území Slovenska od čias 

Džingischána bola klero-fašistická vláda, ktorá za 6 rokov (1939-1945) poslala na smrť 

~65000 spoluobčanov (z ~3,5 milióna obyvateľov), potom boli kapitalisti, ktorí rozpútali 1., 

2. Svetovú vojnu a ďalších viac ako 100 lokálnych vojen, a až potom komunisti. Keď to 

odhadnem v percentách, tak zločiny komunistov boli menej ako 5% zločinov fašizmu, 1% 

zločinov kapitalizmu a menej ako 2% zločinov kresťanstva. Myslím si, a je to potrebné 

vedecky preveriť, že dávať rovnítko medzi zločinmi fašizmu a komunizmu je produkt 

morálne poškodeného mozgu. 

 

My občania Slovenska máme zatiaľ jediného oficiálneho slovenského vojnového zločinca, a 

môžem prezradiť, nie je to komunista. 

 

Dodatok:  

 

Tento článok som napísal preto, aby som nemal pocit, že som len členom hypotetického 

slovenského stáda s mentálnym rozsahom jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

110823 
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Tajné bojové úderky USA v 120 krajinách 
 
Tajné bojové úderky USA v 120 krajinách (ondrias.sk) 

Sobota, 06 August 2011 07:19 

 

Článok je voľný, skrátený a doplnený preklad: Nick Turse: US Commando War in 120 

Countries: Uncovering the Military's Secret Operations In the Obama Era 

http://www.informationclearinghouse.info/article28747.htm 
 

Keď tajné bojové špeciálne komando USA zavraždilo Osama bin Ladina v Pakistane, svet si 

všimol, že tajné, špeciálne bojové komandá USA neoperujú  len v Afganistane a v Iraku, 

poprípade v Jemene alebo v Somálsku, ale aj inde vo svete. 

  

 

V koľkých krajinách, v mene kapitalistickej demokracie, operujú tajné, špeciálne, bojové 

komandá USA v súčasnosti? A čo je ich úloha? 

 

Podľa správy z roku 2010 (Karen DeYoung a Greg Jaffe: Washington Post) takéto komandá 

operujú v 75 krajinách sveta, čo je o 15 krajín viac, ako za prezidenta Busha.   

 

Podľa hovorcu Veliteľstva špeciálnych operácií USA, plukovníka Tim Nye, počet krajín, kde 

operujú tajné špeciálne komandá dosahuje 120, čo je 60% krajín sveta. Takže tajná elita 

Pentagonu si vedie malé tajné vojny vo všetkých kútoch sveta (predpokladám, že v súčasnosti 

aj v Sírii). 

 

Špeciálne operačné sily USA (SOCOM) boli vytvorené v roku 1987 a špecializujú sa na tajné 

operácie zahŕňajúc vraždy na objednávku, protiteroristické akcie, rekognoskácia, výcvik 

cudzích jednotiek, zabránenie šírenia zbraní hromadného ničenia, atď...  

 

Jednou zložkou týchto síl je aj tajná “Joint Special Operations Command“ (JSOC), ktorej 

primárnou úlohou je hľadanie a zabíjanie ľudí podozrivých z terorizmu. Disponuje 

zoznamom, na ktorom sú aj občania USA (či sú na zozname aj občania Slovenska, o tom sa  

v článku nepíše). Podľa 4-hviezdičkového generála Davida Petraeusa (možno budúceho 

riaditeľa CIA) je to „skoro priemyselný proti-teroristický zabíjací stroj“.  Vraždy na 

objednávku vykonávajú napríklad „Navy SEAL“ alebo „Delta Force“ aj cez „drone strikes“, 

disponujú sieťou tajných väzníc, možno až 20-timi v Afganistane. 

 

„Special Operations Command“ majú 60 000 ľudí, z toho asi tretina patrí do SOCOM, zvyšok 

má inú špecializáciu. 

 

Rozpočet SOCOM je 6,3 mld. US dolárov, s vojnou v Iraku a Afganistane 9,8 mld. dolárov 

ročne.    

 

Admiral Eric Olson, velitel „Special Operations Command“ označil 51 najdôležitejších 

krajín, o ktoré má SOCOM záujem, ale hovorca Veliteľstva špeciálnych operácií USA, 

plukovník Tim Nye, povedal, že sily Špeciálnych operácií môžu byť v ľubovoľný deň 

zasadené asi v 70 krajinách sveta. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/244-chemorho.html
http://www.informationclearinghouse.info/article28747.htm
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Podľa dostupných dokumentov SOCOM, v roku 2010 USA „Special Operation“ misie 

vykonali spoločné cvičenia v Belize, Brazílii, Bulharsku, Burkina Faso, Nemecku, Indonézii, 

Mali, Nórsku, Paname a Poľsku. Doteraz v roku 2011 to boli v Dominikánskej republike, 

Jordáne, Rumunsku, Senegale, Juznej Korey, Thajsku. Podľa hovorcu Veliteľstva 

špeciálnych operácií USA, plukovníka Tim Nye: „cvičenia rôzneho druhu sa vykonávali vo 

väčšine 120 krajín, ktoré sme navštívili koncom minulého roku“. Operácie v ďalších 

krajinách sú tajné. 

  

Čo dodať? 

Hurá, nech žije kapitalistická demokracia! Máme sa na čo tešiť. 

 

Ja neviem, či Špeciálne jednotky USA operujú aj na Slovensku. Ak áno, myslím si, že za to 

by naši disidenti a ponovembroví hrdinovia mali dostať ďalšiu zaslúženú medailu. Lebo 

konečne môžeme bezpečne spávať. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc.  

ondrias.sk 

110806 
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Masové vraždy a viera v médiá a v nadprirodzené sily 
 
Masové vraždy a viera v médiá a v nadprirodzené sily (ondrias.sk) 

Nedeľa, 24 Júl 2011 07:51 

 

Dňa 22.7.2011 Anders Behring Breivik, kresťanský fundamentalista a pravicový extrémista, 

zavraždil 76 ľudí v Oslo a na ostrove Utöya v Nórsku. 

 

Dve podstatné charakteristiky tohto činu: 

1. Masový vrah zabíjal ľudí, ktorých v živote nestretol a ani nepoznal. 

2. Masový vrah bol moderný, vzdelaný občan Nórska, žijúci na vysokej kultúrnej a životnej 

úrovni v demokratickej Európe. 

 

Dve podstatné otázky, ktorých odpoveď by sme mali nájsť, aby sa takéto činy neopakovali. 

1. Bol čin Breivika len vrchol ľadovca? Koľko potenciálnych morálnych uchylákov máme 

medzi nami? 

2. Kto vyrobil z Breivika morálneho uchyláka (t.j. morálne degenerovanú obludu)? 

  

Odpoveď na prvú otázku nechávam na iných. 

 

Odpoveď na druhú otázku: 

Myslím si, že čin Breivika bol výsledkom pravidiel, zákonov a kultúry spoločnosti, v ktorej 

žil. Je pravdepodobné, že si z nej zobral len extrémne negatívne vzory. Myslím si, že táto 

spoločnosť založená na kapitalistickej demokracii voľného trhu s majetkom, s peniazmi, so 

správami, s pravdou, s ideológiou, s myšlienkami, s deťmi, s orgánmi alebo bielym a 

farebným mäsom je živnou pôdou pre mnohé negatívne javy, ktorých výsledkom je veľa 

nevinných obetí (napríklad v súčasnosti vojna v Iraku, Afganistane a v Líbyi). K tomuto 

samozrejme patrí aj voľný trh vo výrobe morálnych uchylákov a voľný trh s bohmi a 

démonmi. Myslím si, že v niektorých (v mnohých ?) prípadoch médiá svojimi programami 

súťažia, kto vyrobí najviac a najdokonalejších morálnych uchylákov. V súčasnom súboji 

voľného trhu vo výrobe morálnych uchylákov a voľného trhu výroby bohov a démonov 

súťaží viacero skupín, pričom 2-3 sú najvýznamnejšie. 

 

Vplyv médií pri výrobe morálnych uchylákov: 

Breivik na web stránke píše: „Islam má na svedomí 300 miliónov mŕtvych, komunizmus 100 

miliónov a nacizmus 6-20 miliónov.“ 

Všetky tieto čísla sú vymyslené  a viera v tieto čísla je výsledkom profesionálneho klamstva, 

ktorým súčasné médiá vyrábajú morálnych uchylákov nenávidieť Muslimov a komunistov, a 

podporovať nacizmus. Myslím si, že podobný trend vyrábať morálnych uchylákov je na 

Slovensku už dvadsať rokov. 

Opakujem: Breivik vraždil ľudí aj preto, lebo boli Marxisti. Rád by som vedel, koľko krát 

nórske mediá denne vysielali antikomunistickú a antimarxistrickú propagandu, až vychovali 

tohoto morálneho kreténa. 

Tiež by som rád vedel, koľko morálnych uchylákov vychovala naša slovenská mediálna 

antikomunistická a antimarxistická propaganda, ktorá už 20 rokov denne vyrába morálnych 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/243-chemorho.html
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uchylákov. Koľko týto morálni uchyláci zabili ľudí po roku 1990? Neviem, ja sám som 

poznal komunistu Janka Breznického, ktoráho našli mrtvého po údere do hlavy ráno v 

Bratislave, a otca člena KSS, ktorého syna Petra Vydareného našli 7.1.2003 mŕtveho v 

Dúbravke, po tom čo šiel vyvešať komunistické plagáty. Možno aj oni boli obete 

antikomunistickej propagandy. 

 

  

Vplyv fundamentálnej viery v nadprirodzené sily vo výrobe morálnych uchylákov: 

 

Tento vplyv je na Slovensku a aj vo svete tabu. Dôkazov vplyvu je veľa, sú popísané 

napríklad na nižšie uvedených web stránkach: Nebudem ich opakovať. 

http://www.humanreligions.info/index.html 

http://www.humanreligions.info/violence_and_crime.html 
  

Záverom: 

Pokiaľ neodstránime zdroje výroby morálnych uchylákov, tak sa môžeme tešiť ešte na veľa 

prekvapení.   

  

RNDr. Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

110724 
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Ako získať slovenský majetok na Slovensku späť od 

kolonizátorov 
 
Ako získať slovenský majetok na Slovensku späť od kolonizátorov (ondrias.sk) 

Nedeľa, 17 Júl 2011 09:41 

  

Je to veľmi jednoduché. Stačí len použiť súčasný diplomatický štandard a opäť si zobrať 

USA a NATO ako vzor demokracie. 

   

Súčasný vzor: 

Dňa 15.7.2011 vláda USA oficiálne uznala samozvanú skupinu rebelov v Líbyi (Transitional 

National Council) ako oficiálnu vládu Líbye.  To znamená, že  s majetkom Líbye v USA, v 

hodnote 30 miliárd US dolárov, môže disponovať vláda „líbyjských“ rebelov (samozrejme 

podľa toho, čo im USA dovolia).  

  

Slovenská vláda by mala použiť tento vzor na získanie nášho majetku na Slovensku pre 

občanov Slovenska. Len s rozdielom, že nebudeme 3 mesiace bombardovať USA, pretože 

sme šetrný národ a bombardovanie niečo stojí, a ešte na potvoru by si to svet mohol aj 

všimnúť. 

  

Naša šetrná verzia by mala 5 bodov. 

 

1. Nájdeme na Slovensku vhodných 12 občanov, ktorých vyzbrojíme (pre istotu samopalmi 

so slepými nábojmi) a nafilmujeme ako behajú a strieľajú. 

 

2. Slovenská vláda oficiálne vyhlási tuto skupinu „rebelov“ za legitímnu vládu USA. 

 

3. Dočasná americká vláda rebelov znárodní všetok americký majetok na Slovensku. 

 

4.  Tento znárodnení majetok vláda „rebelov“ prepije v slovenskej krčme, ktorá bude 100% 

národným majetkom Slovenskej republiky. 

 

5. Tým sa opäť slovenský majetok dostane občanom Slovenska a opäť budú peniaze na 

bezplatné školstvo, zdravotníctvo, výstavbu bytov atď... 

  

 

Paralelne s tým: 

 

1.  Rýchlo  nájdeme na Slovensku ďalších vhodných 12 občanov, ktorých vyzbrojíme (pre 

istotu samopalmi so slepými nábojmi) a nafilmujeme ako behajú a strieľajú. 

 

2. Slovenská vláda oficiálne vyhlási tuto skupinu „rebelov“ za legitímnu vládu Rakúska. 

 

3. Dočasná vláda rebelov znárodní všetok rakúsky majetok na Slovensku. 

 

4. Atď.. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/242-chemorho.html
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Podobne potrebujeme skupinu „rebelov“ Nemcov, Talianov, Francúzov.... 

  

Doporučujem, aby to slovenská vláda vykonala rýchlo, lebo už zajtra môže vo svete platiť 

úplne iný diplomatický štandard. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

110717 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

722 
 

 

 

Prečo neexistuje oficiálna stupnica a každoročné hodnotenie 

múdrosti a mentálneho úpadku občana alebo štátu? 
 
Prečo neexistuje oficiálna stupnica a každoročné hodnotenie múdrosti a mentálneho úpadku občana alebo štátu? 

(ondrias.sk) 

Nedeľa, 17 Júl 2011 09:00 

 

V rámci demokracie a slobody informácií sa v dnešnej dobe všetko hodnotí podľa oficiálnych 

stupníc a množstvo oficiálnych hodnotiacich agentúr pravidelne zverejňuje v médiách 

výsledky a zostavuje oficiálne rebríčky od najlepších po najhorších. 

  

 Napríklad, každý sa môže ubezpečiť, že „European Rating Agency“ priradila mestu 

Ružomberok dlhodobé ratingové hodnotenie BBB a krátkodobé S2 ...; že sledovanosť TV 

programu „Hu is Hu“ stúpla o 0.2% ...; že podľa „Heritage Foundation“ ekonomická sloboda 

indiánskeho kmeňa v brazílskom pralese „Hu was Hu“ je stále na poprednom mieste; alebo že 

podľa publikácie OSN, „International Human Development Indicator“ index chudoby v 

Suriname je 0,044; alebo hodnotenie pedagogického zamestnanca podľa zákona 317/2009 § 

52 ods. 1b je ..... 

  

Dnes sú už hodnotiace kritéria a oficiálne hodnotiace agentúry na všetko. Ale, je to omyl. 

  

Zistil som, že niektoré dôležité parametre občana a štátu sa nehodnotia, alebo sa hodnotia len 

tajnými agentúrami a výsledky sú len pre vyvolených. 

  

Napríklad: 

Neexistuje oficiálna agentúra a stupnica pre každoročné hodnotenie múdrosti a mentálneho 

úpadku občana alebo štátu. Keby existovala, tak by som ju veľmi často vyhľadával, aby som 

sa správne orientoval doma a vo svete. 

  

Napríklad: 

Dňa 15.7.2011 vláda USA oficiálne uznala samozvanú skupinu rebelov v Líbyi (Transitional 

National Council  -TNC) ako oficiálnu vládu Líbye. Pripojil sa tak k asi 30 ďalším krajinám 

sveta. Týmto vláda USA triumfla aj  Hitlera, ktorý na okupovaných územiach postavil a uznal 

vládu, ktorá mala akú-takú štátnu štruktúru a moc a aspoň sa niečo vedelo o členoch vlády. 

  

Ale pravdepodobne toto vláde USA nevadí, pretože okrem iného, oficiálne uznanie vlády 

„líbyjských“ rebelov jej dovoľuje disponovať 30 miliardami US dolárov, ktoré má Líbya 

uložená v USA, t.j. legálne ich rozkradnúť (väčšina majetku je v nehnuteľnostiach a asi 3,5 

miliárd dolárov sú hnuteľné). Pravdepodobne dôjde aj k „arizácii“ líbyjského majetku v USA, 

a aj inde vo svete, a samozrejme, časť sa poskytne rebelom, ako nástroju na zmenu politicko-

ekonomických pomerov v Líbyi, t.j. nastolenie demokratickej kolonizácie Líbye. Tomuto 

stále stojí v ceste Muammar Muhammad al-Gaddafi a 90% občanov Líbye. 

  

Predpokladám, že len na tejto správe sa môže uživiť pár ratingových agentúr, ktoré by 

preskúmali situáciu a priradili tomuto rozhodnutiu vlády USA nejakú oficiálnu hodnotu. 

  

Priznávam, že aj ja si idem založiť takúto ratingovú agentúru, pretože podobné správy tu 

máme denne a občania ich rôzne prijímajú, alebo lepšie povedané, ani si ich nevšímajú. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/241-chemorho.html
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Založenie mojej ratingovej agentúry mám už čiastočne premyslené: 

Pretože Richterová stupnica je už obsadená, v mojej agentúre na posudzovanie pozitívnych 

rozhodnutí vlád vytvorím Aristotelovu stupnicu a na posudzovanie negatívnych až zločinných 

rozhodnutí vlád, Hitlerovu stupnicu. V analógii ku Richterovej stupnice by mali tieto stupnice 

hodnoty od 1 do 10 v logaritmickej škále (zatiaľ, bohužiaľ, jednotlivé stupne nemám ešte 

charakterizované). 

  

Podobne budem mať stupnice múdrosti občana (Einsteinova stupnica) a tuposti občana (meno 

navrhovanej stupnice, pre veľkú konkurenciu, ešte nemám). Bohužiaľ, aj tuná jednotlivé 

stupne nemám ešte charakterizované. 

  

Hodnotiť sa bude veľa parametrov: Napríklad: Ktorá vláda legálne okradla najviac peňazí 

občanom v roku 2011? Alebo, koľko % občanov štátu nezaregistrovalo, že NATO 

bombarduje Líbyu, etď. .... 

  

Každoročne budem publikovať rebríček múdrosti a tuposti občanov, a pozitívnych a 

negatívnych rozhodnutí vlád. Už teraz som zvedavý, kde sa slovenská vláda alebo jednotliví 

občania v silnej konkurencii umiestnia. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

110717 
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Nikola Šuhaj Lúpežník a dlh Grécka 
 

Nikola Šuhaj Lúpežník a dlh Grécka (ondrias.sk) 
Pondelok, 04 Júl 2011 05:05 

 

Voľakedy dávno keď Nikola Šuhaj Lúpežník chcel niekoho okradnúť, tak sa pekne po 

lúpežnícky obliekol, nabil si bambitku, schoval sa za strom a číhal.  Keď niekto vhodný išiel 

okolo, tak sa mu postavil tvárou v tvár a s lúpežníckym šarmom ho okradol. Každý z nich 

vedel na čom je, a aké bolo ich postavenie v tejto transparentnej finančnej transakcii 

stredoveku. 

 Teraz je to už všetko úplne ináč, romantika prepadov stredoveku je už bohužiaľ dávno preč. 

Dnes pekne oblečení súkromní a niekedy aj štátni „Šuhaji“ podnikajú tým, že na dobrý úrok 

požičiavajú vládam peniaze, lebo vedia, že vlády im to aj s dobrým úrokom isto vrátia, veď 

daňový poplatníci sa zložia. Sú na to demokraticky odsúhlasené legálne zákony. Niekedy sa 

stane, že daňový poplatníci jedného štátu nestačia na splácanie dlhov, ako napríklad v 

súčasnom Grécku, kde sa budeme skladať všetci. Vláda Grécka má zaplatiť za päť rokov 

naším „Šuhajom“ len na úrokoch 130 miliárd Eur. Zatiaľ sa máme zložiť na ~110 miliárd 

Eur, a vyzerá to tak, že sa budeme skladať možno večne, a to len na úroky. 

 

Splácanie dlhov a ozdravovanie skrachovaných bánk a poisťovní v USA a v EU nás 

daňových poplatníkov stálo posledné roky, stojí a bude stáť toľko peňazí, že keby sme to 

nechali len na Nikola Šuhaja Lúpežníka, tak by chudák musel na našich dverách zvoniť 

každých desať minút a oháňať sa nabitou bambitkou. 

 

Vďaka bohu, že úroveň vedy, techniky a informatiky tak pokročila, že sa nemusíme dať 

mnohokrát denne vyrušovať a stretávať sa tvárou v tvár so súčasnými Šuhajmi a stresovať sa 

z nabitej bambitky. 

 

Ešte viac našu dobu oceňujú Šuhaji, nielen preto, že nám nemusia každých desať minút 

vyzváňať pri dverách, ale hlavne preto, že sa s nimi nikdy nestretneme tvárou v tvár, nikdy 

ich nebudeme poznať a nabitú bambitku si nikdy nevšimneme, podobne, ako neregistrujeme 

denné finančné transakcie našej modernej doby s našimi peniazmi. 

Koľko výstrelov z Aurory bude potrebných, aby sa to zmenilo?  

 Asi veľa.  

Nech žijú komunisti! 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

110704 
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Masaker na Námestí nebeského pokoja v Pekingu a výroba 

morálnych uchylákov 
 
Masaker na Námestí nebeského pokoja v Pekingu a výroba morálnych uchylákov (ondrias.sk) 
Utorok, 07 Jún 2011 02:37 

 

Masaker na Námestí nebeského pokoja v Pekingu a výroba morálnych uchylákov 

 

Už mnoho rokov totalitné  Globálne koalície investorov, Globálne koalície lúpežníkov a 

Globálne koalície zločincov nás demokraticky kŕmia informáciami na výrobu 

„demokratických“ morálnych úchylákov. 

 

Jedna z týchto informácií, ktorou nás kŕmia nepretržite už 22 rokov, hovorí o masakre 

študentov na Námestí nebeského pokoja (Tiananmen) v Pekingu vojakmi Komunistickej Číny 

dňa 4. Júna 1989. 

  

 

V roku 1989 som pracoval v USA a pamätám si, ako vtedy všetky média v USA opakovane 

podávali správy o masakre mierumilovných študentov tankami a vojakmi na hlavnom námestí 

v Pekingu. O masakre študentov, ktorí chceli odstrániť komunistickú totalitu, chceli slobodu a 

dodržiavanie ľudských práv. O námestí, kde bolo zmasakrovaných niekoľko tisíc študentov 

zločinnou komunistickou totalitou. 

 

Táto správa na výrobu morálnych uchylákov sa opakuje v médiách celého sveta už 22 rokov a 

opakujú ju skoro všetci demokratickí vysokopostavení politickí, mediálni a ekonomickí 

predstavitelia. Týmto klamstvom nás kŕmia už 22 rokov aj naše politické a vedecké autority, 

naši humanisti, demokrati a bojovníci za ľudské práva, vystupujúc už 22 rokov skoro denne v 

masmédiách. 

 

Vieme prečo túto správu zdôrazňujú a stále opakujú, nebudem to tu rozoberať. 

 

Súčasné správy o „masakre“ nájdete napríklad na : 

http://spravy.pravda.sk/hongkong-si-pripomenul-masakru-z-tien-an-men-peking-o-nej-

mlci-ptw-/sk_svet.asp?c=A110604_201923_sk_svet_p58 

http://www.velkaepocha.sk/2011060417036/Komentare-k-vyroci-masakru-v-Pekingu-

1989-video.html 
 

Aká je pravda? 

 

Na základe tajných depeší z veľvyslanectva USA v Pekingu, ktoré odhalili Wikileaks, a 

publikoval The Daily Telegraph 4.6.2011, vyšlo najavo, že na Námestí nebeského pokoja v 

Pekingu dňa 4. Júna 1989 nedošlo k žiadnemu masakru. 

Link na článok v The Daily Telegraph: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-

bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html 
Výťah z tajných depeší: 

http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-

cables.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/238-chemorho.html
http://spravy.pravda.sk/hongkong-si-pripomenul-masakru-z-tien-an-men-peking-o-nej-mlci-ptw-/sk_svet.asp?c=A110604_201923_sk_svet_p58
http://spravy.pravda.sk/hongkong-si-pripomenul-masakru-z-tien-an-men-peking-o-nej-mlci-ptw-/sk_svet.asp?c=A110604_201923_sk_svet_p58
http://www.velkaepocha.sk/2011060417036/Komentare-k-vyroci-masakru-v-Pekingu-1989-video.html
http://www.velkaepocha.sk/2011060417036/Komentare-k-vyroci-masakru-v-Pekingu-1989-video.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8555142/Wikileaks-no-bloodshed-inside-Tiananmen-Square-cables-claim.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-cables.html
http://www.telegraph.co.uk/news/wikileaks-files/8555896/Wikileaks-Tiananmen-cables.html
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Paradoxne, prezident USA, ktorý dostával tieto depeše a vedel aká je pravda (ale by mal 

vedieť) stále a opakovanie zdôrazňoval krutosť a obete masakru na Námestí nebeského 

pokoja v Pekingu.   

 

Dve skutočnosti dokazujú profesionálnu totalitu „demokratických“ informácií. V čase 

„masakry“ na Námestí v Pekingu tam bolo niekoľko tisíc študentov, asi dosť zahraničných 

novinárov, pracovníkov veľvyslanectiev a bežných zahraničných zvedavcov. Títo ľudia jasne 

videli, že na námestí nedošlo k žiadnemu masakru, nikto neprišiel o život. 

 

Skutočnosť, že nikto z nich nemohol povedať svoj názor priameho účastníka „masakru“ v 

svetových mienkotvorných masmédiách po dobu 22 rokov dokazuje neuveriteľnú absolútnu 

moc informačnej totality v ktorej žijeme. Je to jasný dôkaz totality systému, v ktorom žijeme. 

 

Predpokladám, že podobne, ako pracovníci veľvyslanectva USA v Pekingu informovali vládu 

v USA o pravde na Námestí nebeského pokoja, tak isto aj iní pracovníci veľvyslanectiev 

informovali svoje vlády, že na námestí k žiadnemu masakru nedošlo. 

 

Skutočnosť, že žiadny predstaviteľ týchto vlád oficiálne sa neopovážil povedať pravdu o 

„masakre“ na námestí v Pekingu po dobu 22 rokov jasne dokazuje neuveriteľnú silu totality a 

strachu vyplývajúceho z tejto totality, v ktorej žijeme. 

 

K „masakru“ na Námestí nebeského pokoja ma viaže zvláštny vzťah, lebo v 90-tich rokoch 

som na univerzite v USA pracoval s vysokoškolsky vzdelaným Číňanom, ktorý bol jeden s 

organizátorov protestu na Námestí nebeského pokoja (Tiananmen) v Pekingu. Porozprával mi 

dlhý príbeh, z ktorého by bola pekná a zaujímavá kniha popisujúca dobu a filozofiu života 

čínskej spoločnosti (dúfam, že niekto ju raz napíše. Je možné, že je už napísaná, ale 

neznáma). Škoda, že ja som si jeho informácie nenahral na diktafón, knihu by som napísal ja. 

 

Takže podávam stručne len pár informácií z jeho rozprávania (bohužiaľ mená miest v čínštine 

a mnoho detailov som po 15 rokoch už zabudol): 

 

Všetko začalo nevinne. V „menšom“ čínskom meste, niekoľko stoviek kilometrov od 

Pekingu sa v bare pobili dvaja čínski študenti z miestnej univerzity s dvoma mladými 

Číňanmi -podnikateľmi – miestnymi zbohatlíkmi. Polícia, ktorá incident vyšetrovala, kto 

vlastne začal bitku, dala za pravdu Číňanom - podnikateľom a dvoch študentov nejako 

potrestala. Keď sa to dozvedeli študenti na univerzite, tak sa masovo vybrali na políciu a na 

mestský úrad protestovať proti neprávosti a žiadať nápravu (študenti predpokladali, že 

podnikatelia podplatili políciu). Keďže tam neuznali ich námietky, rozhodli sa domáhať 

pravdy v tomto incidente v „krajskom“ meste. Na protest sa rozhodli, že pôjdu do mesta 

demonštratívne peši. Keď ani tam nepochodili, tak sa rozhodli ísť ďalej do provinčného 

mesta, atď..., až nakoniec sa rozhodli ísť peši do Pekingu na Námestie nebeského pokoja, aby 

niekto urobil nápravu incidentu v bitke štyroch Číňanov v bare. 

Pochopiteľne počas pochodu študentov do Pekingu sa k nim pridávali ďalší ľudia, ktorí chceli 

vyriešiť vlastné neprávosti. Postupne, mnoho pochodujúcich nevedelo o pôvode a účelu  

pochodu. Samozrejme tejto udalosti sa chytila americká CIA a mnohé „demokratické“ 

inštitúcie vo svete, ktoré mediálne začali „vysvetľovať“ o čo vlastne študentom ide. 

 

Na moju otázku: Koľko ľudí bolo zabitých na námestí Nebeského pokoja, môj čínsky kolega 

odpovedal. Ani jeden. Podľa jeho názoru pri potýčkach občanov s vojakmi na okraji Pekingu 
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počas celého obdobia mohlo zahynúť okolo 700 ľudí. Podľa jeho názoru, vojaci požili zbrane 

len v sebaobrane (v ohrození života?). (Čínska oficiálna verzia hovorí o 241 mŕtvych a 7000 

zranených). 

 

V televízií často ukazujú záber z námestia, kde Číňan s igelitkou sa postavil pred tanky a 

tanky zastali. Počas záberu sa často referuje o odvahe Číňana. Keď som sa na toto spýtal 

čínskeho kolegu, tak mi vysvetlil, že Číňan nebol až taký hrdina, lebo Čínska ľudová armáda 

mala rozkaz neublížiť ľudom (na rozdiel od iných „demokratických“ armád v Iráku, 

Afganistane a v Líbyi).   

 

Nakoniec ostávajú už len otázky: 

 

Čo dodať k „masakru“ na Námestí nebeského pokoja v Pekingu, ktorý neexistoval? 

Koľko takýchto „masakrov“ bolo vytvorených a ešte sa stvorí pri výrobe morálnych 

uchylákov? 

 

Podarí sa totalitným  Globálnym koalíciám investorov, Globálnym koalíciám lúpežníkov a 

Globálnym koalíciám zločincov zničiť neuveriteľne úspešnú Čínsku komunistickú civilizáciu, 

podobne, ako sa im podarilo zničiť úspešnú socialistickú civilizáciu v bývalom socialistickom 

bloku? 

 

Zatiaľ si myslím, že nie. Na zničenie im už nestačí stámiliónová armáda morálnych 

uchylákov. 

  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Ondrias.sk 

110607 
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Linky na youtube video: Seminár KSS k 90. výročiu založenia 

KSČ 
 
Linky na youtobe video: Seminár KSS k 90. výročiu založenia KSČ (ondrias.sk) 
Nedeľa, 29 Máj 2011 19:49 

 

Linky na youtobe video: Seminár KSS k 90. výročiu založenia KSČ; 

Bratislava  28.5.2011 

 

1. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 01 Úvod 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Úvod 

http://www.youtube.com/watch?v=kZMnkijxbo4&feature=related 
 0 

2. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 02 Prejav s. Hrdličku 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku 

http://www.youtube.com/watch?v=jGp8aGMYH3k&feature=related 
 

3. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 03 Prejav s. Hrdličku 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku 

http://www.youtube.com/watch?v=dljcD2sZHgI&feature=related 
 

4. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 04 Prejav s. Hrdličku 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku 

http://www.youtube.com/watch?v=h5ZBXeIBvnM&feature=related 
 

5. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 05 Prejav s. Hrdličku 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav predsedu Komunistickej strany Slovenska Jozefa Hrdličku 

http://www.youtube.com/watch?v=BFPh6Ul5Avg&feature=related 
 

6. Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 06 Prejav Peter Dinuš 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav: Peter Dinuš 

http://www.youtube.com/watch?v=eBZuf6xWg1Q&feature=related 
 

7. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 07 Prejav Peter Dinuš 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/237-morho.html
http://www.youtube.com/watch?v=kZMnkijxbo4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jGp8aGMYH3k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dljcD2sZHgI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=h5ZBXeIBvnM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BFPh6Ul5Avg&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=eBZuf6xWg1Q&feature=related
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28.05.2011. Prejav: Peter Dinuš 

http://www.youtube.com/watch?v=OdgkX3RhUGI&feature=related 
 

8. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 08 Prejav Peter Dinuš 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav: Peter Dinuš 

http://www.youtube.com/watch?v=A-ILNadydOA&feature=related 
 

9. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 09 Prejav Peter Dinuš 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav: Peter Dinuš 

http://www.youtube.com/watch?v=GFdgkdk5tJU&feature=related 
 

10. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 10 Prejav s. Klimentová 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav: s. Viera Klimentová 

http://www.youtube.com/watch?v=5dqG1Gzugtc&feature=related 
 

11. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 11 Prejav s. Klimentovej 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav s. Viera Klimentová 

http://www.youtube.com/watch?v=HRM4ZLMqp6U 
 

12. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 12 Prejav s. Klimentovej 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav s. Viera Klimentová 

http://www.youtube.com/watch?v=se0V52F5zcY&feature=related 
 

13. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 13 Prejav s. Klimentovej 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav s. Viera Klimentová 

http://www.youtube.com/watch?v=czAdqmtcN2c 
 

14. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 14 Prejav s. Klimentovej 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav s. Viera Klimentová 

http://www.youtube.com/watch?v=qC7msyIQwt0&feature=related 
 

15. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 15 Prejav s. Klimentovej 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prejav s. Viera Klimentová 

http://www.youtube.com/watch?v=-LZ1cCVj47Q&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=OdgkX3RhUGI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A-ILNadydOA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=GFdgkdk5tJU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=5dqG1Gzugtc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HRM4ZLMqp6U
http://www.youtube.com/watch?v=se0V52F5zcY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=czAdqmtcN2c
http://www.youtube.com/watch?v=qC7msyIQwt0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-LZ1cCVj47Q&feature=related
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16. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 16 Prejav A. Strýček 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prespevok: Andrej Strýček o knihe Predseda JRD 

http://www.youtube.com/watch?v=hsI1Joo6hEM&feature=related 
 

17. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 17 Prejav A. Strýček 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Prespevok: Andrej Strýček o knihe Predseda JRD 

http://www.youtube.com/watch?v=1gU5VIzrQI0&feature=related 
 

18. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 18 p. v. Pavlovich 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Príspevok: Veľvyslanec Kuby na Slovensku: David Escalona PAVLOVICH 

http://www.youtube.com/watch?v=Vor7M3Al8Yw 
 

19. 

Seminár k 90. výročiu založenia KSČ 19 Príspevok p. Luha 

Seminár KSS k 90. výročiu založenia Komunistickej strany Československa v Bratislave 

28.05.2011. Príspevok: Predseda spoločnosti priateľov Kuby na Slovensku Mgr. Jozef Luha 

http://www.youtube.com/watch?v=ZAhFqbhwZAA 
  

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

29.05.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hsI1Joo6hEM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=1gU5VIzrQI0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Vor7M3Al8Yw
http://www.youtube.com/watch?v=ZAhFqbhwZAA
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Koľko morálnych uchylákov je potrebných, aby schválili vraždy 

prvého stupňa v priamom prenose? 
 
Koľko morálnych uchylákov je potrebných, aby schválili vraždy prvého stupňa v priamom 

prenose? (ondrias.sk)  

Nedeľa, 29 Máj 2011 06:23 

 

Koľko morálnych uchylákov je potrebných, aby schválili vraždy prvého stupňa v 

priamom prenose? 

 

Presne neviem, ale asi dosť.  

 

Predvčerom sa prezident USA vyjadril a všetci prítomní významní lídri ho 

podporili, že je potrebné zvýšiť tlak na Bielorusko, lebo niečo robí nesprávne. 

Nepochopil som čo. Zrejme keby sa ho nebáli, tak tam už veselo bombardujú a 

rozkrádajú v priamom prenose, a naši „humanisti“ a bojovníci za ľudské práva by 

jasali, že odstránili ďalšieho diktátora a nastolili demokraciu. 

  

V súčasnosti veľké koalície demokratických zločincov a biznis-teroristov vraždia 

v priamom prenose ľudí v Iraku, Afganistane, v Líbyi a bohvie, kde ešte. Každý 

sa o tom môže presvedčiť denne v televízii. 

Pred pár týždňami americké vojenské komando na rozkaz amerického prezidenta 

zavraždilo ich bývalého spolupracovníka Usáma bin Ládina. Z vraždy prvého 

stupňa sa tešilo veľa občanov USA a vrahov, namiesto toho, aby ich súdili za 

vraždu, sa stali národnými celebritami. 

 

V civilizovanej právnej krajine, každý obvinený je súdený, má obhajcu...atď. 

Vražda Usáma bin Ládina bola v štýle mafiánskeho odstránenia nepohodlnej 

osoby. Zrejme aj to patrí ku kapitalistickej demokracii a dodržiavania ľudských 

práv. Bin Ládin by na súde vedel toho veľa povedať (z rovnakých dôvodov 

nemohol byť súdený ani vodca Červených Kmérov Pol Pot). 

 

Koľko takýchto vrážd na objednávku demokratických lídrov sa vykoná za rok? 

Neviem. 

 

Je ich viac, ako  vrážd na objednávku narkomafie? Niekoľko násobne viac. A to 

počítam len tie, s ktorými sa chvália v priamom prenose. 

 

Ale to nie je najdôležitejšie. Ľudia, ktorí nariadia alebo vykonajú vraždu prvého 

stupňa v priamom prenose sú verejne známi, často sa tým verejne chvália a sú za 

to verejnosťou odmeňovaní (napríklad zvýšenie volebnej podpory prezidenta 

USA po zavraždení Bin Ládina). 

 

Podstatným faktom je, že nie sú za vraždy súdení. Prečo? 

 

Myslím si, že je to preto, lebo súčasný systém kapitalistickej demokracie 

úmyselne vyrába dostatočný počet morálnych uchylákov. Myslím si, že postupy 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/236-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/236-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/236-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/236-chemorho.html
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na výrobu morálnych uchylákov boli vypracované na objednávku veľkými 

štátnymi a súkromnými firmami pod názvami ako „rozširovanie demokracie“, 

„dodržiavanie ľudských práv“ a podobne. 

 

Pretože veľká väčšina demokratických politických lídrov a lídri finančných a 

kapitálovo mocných inštitúcií neodsúdili súčasné vraždy v priamom prenose a 

nežiadali postaviť predpokladaných vrahov pred súd, myslím si, že sú taktiež 

produktom výroby morálnych uchylákov. 

 

Ja si myslím a samozrejme je to potrebné vedecky preveriť, že existujú dve 

skupiny morálnych uchylákov. Prvá skupina je geneticky prirodzená a druhá 

skupina to len hrá, lebo si myslí, že iná možnosť neexistuje alebo jej to 

jednoducho vyhovuje. Toto je prirodzený produkt profesionality totalitného 

systému s prvkami stredoveku, v ktorom žijeme. 

 

Škoda, že naša a svetová legislatíva nenariaďuje vedecky preskúmať, vypracovať 

a zverejniť zoznam morálnych uchylákov prvej a druhej skupiny. Niečo podobné, 

ako zoznam spolupracovníkov ŠTB. Možno by sme boli viac prekvapení a 

pobavení, ako zoznamom ŠTB. 

 

Kde by asi patrili naši politickí lídri, humanisti, bojovníci za slobodu a ľudské 

práva alebo naše celebrity? Koľkí by tam boli? To neviem, ale si myslím si, že 

takýto zoznam „Who is who“ je už dávno, aj bez legislatívy, vypracovaný, len nie 

zverejnený pre každého. A toto dôležité „Know how“ sa aj náležite využíva v 

„demokratickej“ praxi. 

 

Nám ostáva zatiaľ len mnohé hádať. Začnem napríklad: 

 

Dokážu slovenské celebrity odsúdiť vraždy prvého stupňa v priamom prenose? 

Myslím si, že väčšina nie. V mentálnom rozsahu, v ktorom fungujú, JPKCS, ani 

nevedia, že existujú. 

 

Takto by som vedel hádať ešte dlho. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

29.05.2011 
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Linky na videá: Pomníky nášho  úpadku – bilbordy 
 

Linky na videá: Pomníky nášho úpadku – bilbordy (ondrias.sk)  

Piatok, 27 Máj 2011 06:29 

 

  

1. 

Pomníky nášho úpadku 01 Bilbordy 1 

Neuveriteľný komunistický zázrak v rozvoji Slovensku a neuveriteľná ničivá sila kapitalizmu 

a kapitalistickej demokracie po roku 1989 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=DBU0AY6U8CK 
  

 2. 

Pomníky nášho úpadku 01 Bilbordy 2 

Neuveriteľný komunistický zázrak v rozvoji Slovensku a neuveriteľná ničivá sila kapitalizmu 

a kapitalistickej demokracie po roku 1989 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=W19ZZPVFK5S&FEATURE=RELAT

ED 
  

3. 

Pomníky nášho úpadku 01 Bilbordy 3 

Neuveriteľný komunistický zázrak v rozvoji Slovensku a neuveriteľná ničivá sila kapitalizmu 

a kapitalistickej demokracie po roku 1989 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=HCQY0UNLVA8&FEATURE=RELAT

ED 
  

4. 

Pomníky nášho úpadku 01 Bilbordy 4 

Neuveriteľný komunistický zázrak v rozvoji Slovensku a neuveriteľná ničivá sila kapitalizmu 

a kapitalistickej demokracie po roku 1989 

HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=XGALHPAPDBA&FEATURE=RELA

TED 
  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

110527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/235-chemorho.html
http://www.youtube.com/watch?v=Dbu0aY6u8Ck
http://www.youtube.com/watch?v=W19zZPVFk5s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=W19zZPVFk5s&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hcqy0uNLVA8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hcqy0uNLVA8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xgaLhpaPDBA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xgaLhpaPDBA&feature=related
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Komunistický zázrak v priemysle na Slovensku - videá 
 

 

Komunistický zázrak v priemysle na Slovensku - videá (ondrias.sk) 

Piatok, 20 Máj 2011 11:29 

 

Linky na videá: 

  

1. Komunistický zázrak v priemysle 01 

Neuveriteľný komunistický zázrak v rozvoji priemyslu na Slovensku verzus neuveriteľná 

ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej demokracie po roku 1989 

http://www.youtube.com/watch?v=Q9yExYR9Bqc&feature=related 
  

 2. Komunistický zázrak v priemysle 02 

Neuveriteľný komunistický zázrak v rozvoji priemyslu na Slovensku verzus neuveriteľná 

ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej demokracie po roku 1989 

http://www.youtube.com/watch?v=AwIlPbZMc_4 
  

3. Komunistický zázrak v priemysle 03 

Neuveriteľný komunistický zázrak v rozvoji priemyslu na Slovensku verzus neuveriteľná 

ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej demokracie po roku 1989 

http://www.youtube.com/watch?v=el_JbYxUnyg&feature=related 
 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

20.5.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/234-chemorho.html
http://www.youtube.com/watch?v=Q9yExYR9Bqc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=AwIlPbZMc_4
http://www.youtube.com/watch?v=el_JbYxUnyg&feature=related
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Úloha médií pri výrobe morálnych úchylákov 
 

Úloha médií pri výrobe morálnych úchylákov. Súčasný príklad (ondrias.sk) 
 

 Julian Assange, zakladateľ Wikileaks, pred pár dňami vyhlásil, že posledných 50 rokov 

médiá boli základom všetkých vojen vo svete. Počet obetí týchto vojen, 10-20 miliónov. 

Koľko morálnych úchylákov museli média vyrobiť, aby tieto vojny boli podporené? Veľa.  

 

Myslím si, že Juliano Assange povedal veľkú pravdu, a ďalej si myslím, že zahraničné médiá 

hrali významnú úlohu v našej kolonizácii a v súčasnosti „naše“ profesionálne totalitné médiá 

hrajú významnú úlohu pri výrobe morálnych úchylákov. Myslím si, že sústavná výroba 

morálnych úchylákov je nevyhnutne potrebná, aby sa súčasný stav vo svete a na Slovensku 

nielen zachoval, ale aj stále vylepšoval v prospech absolútnej moci a absolútneho práva 

jednotlivcom, často združených ad hoc v koalícii globálnych investorov, ktorí disponujú 

kapitálom, médiami a keď tie nestačia, aj bombardérmi.  

 

Myslím si, že dostatočný počet morálnych úchylákov je potrebný, aby koalície globálnych 

investorov mohli verejne a beztrestne vystupovať ako zločinecké organizácie, napríklad viesť 

okupačné vojny za účelom rozširovania moci a majetku (v súčasnosti v Iraku, Afganistane a v 

Líbií), zabiť alebo doživotne väzniť bez súdu každého, koho si zmyslia.  

 

Myslím si, že ja dôkazy výroby morálnych úchylákov stretávam denne v médiách na každom 

kroku. Napríklad, dnes som si pozrel (v skutočnosti som bol na to upozornený): 9.12.2008 / 

Blogy / Michal Lehuta; : Životná úroveň Československa v historickom porovnaní. 

Zaostávanie za socializmu a dobiehanie od roku 1993. 

http://blog.etrend.sk/michallehuta/2008/12/09/zivotna-uroven-ceskoslovenska-v-historickom-

porovnani%20/ Bol tam nasledovný graf (Obrázok č. 1), kde je ukázané, a v texte blogu 

popísané, ako socialistické Československo zaostávalo za kapitalistickým Nemeckom alebo 

Rakúskom.  

 

Obrázok 1. 2 Graf (Obrázok č. 1) podľa Madison je pravdivý a tak ho budem aj brať. Myslím 

si, že graf (Obrázok č. 1) na blogu je krásny príklad zavádzajúcej informácie, ktorá ma za cieľ 

vyrábať morálnych uchylákov často pracujúcich v mentálnom režime: jesť, piť, kakať, cikať a 

s..... Informácia na grafe a text na blogu je štandardný postup: Niečo sa ukáže, niečo sa povie, 

avšak najdôležitejšie fakty sa zamlčia. A nevzdelaní, vytunelovaní a ináč mentálne obmedzení 

ľudia uveria a morálny uchylák je na svete.  

 

Ďalej popíšem fakty, prečo si to myslím, že Graf na blogu je len na výrobu morálnych 

úchylákov. Na obrázku nižšie je iný graf (Obrázok č. 2), publikovaný: Hans Gersbach, 

University of Heidelberg. International leadership in productivity at the aggregate and 

industry level (OECD 1992, Medisson 1991). Na grafe vidieť ako po roku 1950 v HDP na 

obyvateľa v Nemecku a Japonsku dobiehali USA. Ja som prekreslil ten istý graf ináč 

(Obrázok č. 3), kde je ukázané, ako HDP na obyvateľa USA sa znižovalo v porovnaní s 

Nemeckom a Japonskom. To znamená, ako výkonnosť ekonomiky USA po roku 1950 klesala 

v porovnaní s Nemeckom a Japonskom.  

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/229-chemorho.html


 
 

736 
 

Obrázok 2. 3 Produkcia HDP na obyvateľa v USA v porovnaní s Nemeckom (Nemecko = 

100%) Roky 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Produkcia HDP na obyvateľa v % 100 

120 140 160 180 200 220 240 260 Obrázok č. 3. Potom som zobral údaje z obrázku č. 2. a č. 

3 a na obrázku č. 4. som porovnal, ako po roku 1950 HDP na obyvateľa v Československu v 

parite kúpnej sily stúpalo v porovnaní s USA. 

 

 Z obrázku č. 4. jasne vidieť, že HDP v Československu stúpalo rýchlejšie ako v USA, to 

znamená, že Československo počas socializmu v rokoch 1950-1990 dobiehalo USA. 

Produkcia HDP na obyvateľa v ČSSR v porovnaní s USA (USA = 100%) Roky 1940 1950 

1960 1970 1980 1990 2000 Produkcia HDP na obyvateľa v % 90 100 110 120 130 140 150 

Obrázok č. 4. 4 Pri tunelovaní mozgov a vyrábaní morálnych úchylákov sa nesmú povedať 

ďalšie dôležité fakty, ktoré, keby ich totálne vytunelovaný vedel, tak by mu začali vŕtať v 

hlave.  

 

Aké ďalšie dôležité fakty sú úmyselne zatajené v prípade grafu na glogu? Myslím si, že sú to 

údaje o podpore ekonomík Nemecka, Rakúska po Druhej svetovej vojne. V rokoch 1948-

1951 USA poskytli finančnú pomoc 17 krajinám západnej Európy (aj Západnému Nemecku a 

Rakúsku) 13 miliárd US dolárov, čo je v cenách 2003 okolo 100 miliárd dolárov (European 

Recovery Program - Marshall Plan). Československo z politických dôvodov finančnú pomoc 

USA odmietlo. V skutočnosti okrem tohto programu USA finančne podporovali 

západoeurópske krajiny už v rokoch 1945-1947, pričom výška tejto pomoci bola vyššia ako 

podpora Marshallovho plánu (Albrecht Ritschl, The Marshall Plan, 1948-1951, Humboldt 

Univ. Berlin http://eh.net/encyclopedia/article/Ritschl.Marshall.Plan). Takže západoeurópske 

krajiny po vojne dostali na obnovu okolo 200 miliárd dolárov (v cenách roku 2003). Koľko 

miliárd dolárov dostalo Československo na obnovu od Sovietskeho zväzu? Žiadne. K tomu je 

potrebné povedať ďalšie nasledovné fakty: USA po 2. Svetovej vojne vlastnili 61% svetových 

zásob zlata a vyrábali 50% svetovej produkcie. Rozhodovali, ktoré krajiny podporia, aby boli 

bohaté a ktoré nechajú v chudobe. Naproti tomu, Sovietsky zväz bol po 2. Svetovej vojne 

zdevastovanou krajinou.  

 

Po roku 1948, USA a ich spojenci, aby maximálne zabránili ekonomickému rozvoju 

Československa a ďalších socialistických krajín, uvalili na tieto krajiny embargo na dovoz 

všetkých významných technológií a „know how“, ktoré by mohli prispieť k rozvoju 

Československa a celého socialistického bloku. Ako by vyzeral rast HDP na osobu v 

Československu po roku 1948, keby po Druhej svetovej vojne Sovietsky zväz vlastnil 61% 

svetových zásob zlata, mal produkciu viac ako 50% produkcie sveta a dal Východoeurópskym 

krajinám 200 miliárd dolárov (v cenách 2003)? A ešte k tomu, ako by vyzeral graf (Obrázok 

č. 1), keby Nemecko a Rakúsko na obnovu krajiny nedostali nič a ešte by sa na nich uvalilo 

embargo na dovoz technológií a know how? Na blogu (Obrázok č. 1.) je ďalšia zavádzajúca 

informácia pre výrobu morálnych úchylákov: Graf ukazuje ako po roku 2000 HDP na 

obyvateľa Slovensko začalo dobiehať Nemecko a Rakúsko. Morálny úchylák si nesmie 

uvedomiť, že po roku 1989 Slovensko je kolonizovanou krajinou a výška HDP nie je úmerná 

platom a dôchodkom. Pozri kolonizaciu Slovenska. Že Slovensko platí vysokú kolonizačnú 

dávku kolonizátorom http://www.ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-

blog/186-che.html Záverom si myslím, že blog a graf (Obrázok č. 1.) má osloviť ľudí, ktorí 

majú vedomosti 5- ročných detí, mozog totálne vytunelovaný propagandou alebo mozog 

ktorý funguje v mentálnom rozsahu jesť, piť, kakať, cikať a s....  

 

Myslím si, že grafy na blogy podobné ako na Obrázku č. 1 môžu mať účinok na dosť veľa 

ľudí na Slovensku. Myslím si to podľa zvyšujúceho sa mentálneho úpadku spoločnosti, kde 
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stále viac ľudí verí v horoskop, vykladaniu kariet a médiám. Myslím si, že prakticky všetky 

informácie produkujúce súčasnými médiami, ktoré sa týkajú socializmu, marxizmu a 

komunizmu, sú zavádzajúce. Koľko takýchto informácií (Blog a 5 Obrázok č. 1) vyrobia 

médiá denne alebo ročne, aby stav morálnych úchylákov na Slovensku dokázali stále 

zvyšovať? Myslím si, že veľa, lebo morálny úchyláci budú musieť podporiť ešte veľa vojen, 

veľa verejných vrážd a okupácií na objednávku. Napríklad dnes 15.5.2011 (podľa BBS a 

CNN) veľké medzinárodné zločinecké organizácie chcú postaviť vodcu Líbye M. Kadáfiho a 

dvoch jeho spolupracovníkov pred „Medzinárodný“ súd v Hague. Dôvod: Nechce im dať 

ropné a vodné zdroje v Líbyi. Napríklad dnes USA prehlásili, že je potrebné vymeniť 

prezidenta v Sírii. Asi prečo? Ale odpoveď nechávam pre morálnych úchylákov. Keď príde 

čas, oni to budú presne vedieť, a podľa toho budú aj postupovať. Veľké medzinárodné 

lúpežnícke a zločinecké organizácie ich potrebujú ako soľ.  

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. ondrias.sk 15.05.2011 
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Linky na videá: Komunistický zázrak v humanite, v rozvoji 

civilizácie a dodržiavaní ľudských práv v porovnaní 

s kapitalizmom  
 
Komunistický zázrak civilizácie (ondrias.sk) 

KOMUNISTICKÝ ZÁZRAK CIVILIZÁCIE  

UTOROK, 10 MÁJ 2011 19:07 

 

1.  HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_AD-TYL0HQ4 

- NEUVERITEĽNÝ KOMUNISTICKÝ ZÁZRAK CIVILIZÁCIE V BÝVALOM 

KOMUNISTICKOM BLOKU VERZUS NEUVERITEĽNE NIČIVÁ SILA KAPITALIZMU 

A KAPITALISTICKEJ DEMOKRACIE. 

FAKTY: 

- ÚPADOK HDP 

- NÁRAST CHUDOBY 

- ZNÍŽENIE KVALITY ŽIVOTA 

  2. HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QCAUUM-

Q95U&FEATURE=RELATED 
-KOMUNISTICKÝ ZÁZRAK 

-KAPITALIZMUS – TUBERKULÓZA 

   

3. HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ZKODYSEWLJK&FEATURE=REL

ATED 
- PRIEMYSELNÁ PRODUKCIA RUSKA PO NÁSTUPE KAPITALIZMU 

- ZMENY POČTU OBYVATEĽOV V RYSKU ZA POSLEDNÝCH 100 ROKOV 

   

4. HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=EHKVWB8IWXI&FEATURE=REL

ATED 
- KAPITALIZMUS ZNIČIL RUSKO VIAC AKO HITLER V 2. SVETOVEJ VOJNE 

   

5. HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=4B2QH-

TIECK&FEATURE=RELATED 
- OSN ŠTÚDIA O TRAGÉDII V BÝVALOM SOCIALISTICKOM BLOKU PO ROKU 

1990 

   

6. HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=JGEW2G1JNQS&FEATURE=REL

ATED 
- ZAVEDENIE KAPITALIZMU V BÝVALOM SOCIALISTICKOM BLOKU BOLO 

DOSLOVA SMRTEĽNÉ PRE 9,7 MILIÓNA ĽUDÍ. 

- MNOHÍ TÍ, KTORÍ TOTO SPÔSOBILI SÚ NAŠI HRDINOVIA 

   

7. HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=_GF0ACAVRGS&FEATURE=REL

ATED 
-POROVNANIE VÝVOJA PRÍJMU NA OBYVATEĽA V KOMUNISTICKEJ ČÍNE 

A KAPITALISTICKÉHO RUSKA 

  KAROL ONDRIAŠONDRIAS.SK11.05.2011 
 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/228-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/228-chemorho.html
http://www.youtube.com/watch?v=_Ad-tYl0hQ4
http://www.youtube.com/watch?v=QcAUUM-Q95U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QcAUUM-Q95U&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZKodysEWljk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ZKodysEWljk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EhKvWb8IWxI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=EhKvWb8IWxI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4B2qH-Tieck&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4B2qH-Tieck&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jGeW2G1Jnqs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jGeW2G1Jnqs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_GF0acAVRGs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_GF0acAVRGs&feature=related
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Pápež Ján Pavol II.: Svätec alebo nešťastný produkt viery? 
 
Pápež Ján Pavol II.: Svätec alebo nešťastný produkt viery? (ondrias.sk) 
Nedeľa, 08 Máj 2011 13:40 

 

 

Pápež Ján Pavol II.: Svätec alebo náš nešťastný produkt viery v nadprirodzené sily? 

  

Dnes, pre týždňom, pred mesiacom, rokom  a už asi stále v masmédiách oslavujú, obdivujú, 

blahorečia, klaňajú sa a modlia k pápežovi Jánovi Pavlovi II. 

  

Ale ja vôbec nemôžem pochopiť prečo. 

  

  

Pápeža veľmi pozitívne prezentujú, ako jedného z hlavných bojovníkov proti komunizmu, 

ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o jeho pád. Prezentuje sa ako bojovník proti nespravodlivosti, 

násiliu, proti chudobe a za sociálnu rovnosť. Ako jeden z najdôležitejších, ktorí prispel k 

„oslobodeniu“ východoeurópskych národov od komunistickej totality, ktorá priniesla 

slobodu, demokraciu, dodržiavanie ľudských práv a lepší a kvalitnejší život, ktorý povedie k 

všestrannému rozvoju jej obyvateľov. 

  

Ale ja vôbec nemôžem pochopiť prečo, pretože overiteľné fakty hovoria niečo iné. 

  

Paradoxne, výsledkom jeho boja proti chudobe je, že po páde socializmu obrovsky narástla 

chudoba v bývalom socialistickom bloku (podľa údajov Svetovej banky „World Development 

Indicators 1999“ od roku 1989 počet obyvateľov žijúcich pod hranicou chudoby za zvýšil za 

5 rokov zo 14 miliónov (čo bolo za socializmu) na 147 miliónov (v rokoch 1993-1996), 

každý tretí obyvateľ bol chudobný; podľa správy detského fondu OSN – UNICEF – z roku 

1999, väčšine z odhadovaného počtu 150 milióna detí zo strednej a východnej Európy a 

bývalého Sovietskeho zväzu sa po roku 1989 zhoršila životná úroveň). Aký je podiel pápeža 

na zvýšení tejto chudoby? Podľa vyjadrenia vysokých cirkevných hodnostárov – jeden z 

najvýznamnejších (vyjadrili to vo vete „Pápež Ján Pavol II. Sa najviac podieľal na odstránení 

komunizmu vo Východoeurópskom bloku). 

  

Výsledkom činnosti pápeža proti sociálnej nerovnosti je, že sa podieľal na obrovskom náraste 

sociálnej nerovnosti v bývalých krajinách socialistického bloku. 

  

Paradoxne, výsledkom jeho boja proti „komunistickej totalite, zabíjaniu a neslobode“ podľa 

správy OSN, Transition 1999, je, že  po roku 1989 v bývalom socialistickom bloku zomrelo 

10 miliónov ľudí, ktorí by boli teraz žili, keby tam neprišiel kapitalizmus. Za posledných 20 

rokov socializmu v Rusku 1970-1990 sa zvýšil počet obyvateľov o 18 miliónov, za 20 rokov 

kapitalizmu v Rusku 1990-2010 sa znížil o 6 miliónov. Rozdiel 24 miliónov ľudí je už 

podobný stratám Ruska v II. Svetovej vojne. Podľa Ruských štatistík 800000 dievčat bolo 

predaných do sexpriemyslu. Podľa správy OSN v sexpriemysle sveta pracuje 0,5-1 milión 

dievčat z bývalého socialistického bloku. Podľa BBC 1.1.2010: Len v Rusku sa ročne otrávi 

alkoholom 35000 ľudí, čo je 100 denne. Celkovo ročne zomrie 500 000 ľudí následkom 

alkoholizmu, čo je 1400 denne. Podľa TV BBC 1.4.2010: Len v Rusku je 2,5 milióna 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/227-chemorho.html
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heroínových narkomanov. Ročne zomrie na predávkovanie heroínom v Rusku 30-40000 ľudí. 

  

Išlo im ozaj len o toto v ich celoživotnom boji proti komunistom? 

  

Zamyslel sa niekedy pápež J. Pavol II. alebo katolícka cirkev nad životom a smrťou miliónov 

ľudí, ktorí by boli teraz žili v bývalom socialistickom bloku, keby nie aj ich významných 

celoživotných aktivít? Zamyslia sa niekedy nad osudom 800000 dievčat predaných do 

sexpriemyslu, nad osudom 1-3 milióna detí bezdomovcov, nad životom 2,5 milióna 

narkomanov, tiež výsledok aj ich aktivít? 

  

Zamyslel sa niekedy pápež J. Pavol II. alebo katolícka cirkev, že po odstránení socializmu v 

bývalom východoeurópskom bloku sa tam prestali dodržiavať Desať božích prikázaní, tak 

ako za komunistov? 

  

Myslím si, že možno aj zamysleli, len si určite neuvedomili pápežov a ich významne strašný 

príspevok. Dôkazom toho je aj blahorečenie pápeža J. Pavla II. 

  

Myslím si, že v podstate pápež Ján Pavol II. bol dobrým človekom, len škoda, že viera v 

nadprirodzené sily z neho urobila bojovníka proti humanite a ľudskosti v bývalom 

socialistickom bloku s výsledkom viac ako 10 miliónov obetí. Myslím si, že cirkev ho vyhlási 

za svätého a že mu na Slovensku postavíme ešte nejeden pomník nášho úpadku. 

  

Karol Ondriaš 

08.05.2011 

Ondrias.sk 

  

P.S.: 

Raz, kedysi dávno, keď ma už 4 dni bolelo hrdlo, som sa pomodlil ku Karlovi Marxovi, aby 

ma už konečne prestalo. A stal sa zázrak, na druhý deň ráno som bol zdraví. Odvtedy to 

robím vždy a vždy to pomohlo. Je možné, že ho vyhlásime za svätého. Len zatiaľ mi nie je 

jasné, či ateisti môžu vyhlásiť ateistu za svätého, a ako by sa Marxovi páčilo byť v 

spoločnosti pápeža Jána Pavla II. 
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Film “Príbeh rudého zla“ na výrobu morálnych uchylákov? 
 

Film na výrobu morálnych uchylákov? (ondrias.sk) 

 Na internete http://media.bloguje.cz/795522-pribeh-rudeho-zla.php 

  

Pozrel som si profesionálne urobený film “Príbeh rudého zla“. 

  

Myslím si, že je to učebnicový príklad filmu na výrobu morálnych retardátov 

(ospravedlňujem za tvrdé slová, ale inač sa to nazvať nedá), kde sa predpokladá, že poslucháč 

je nevzdelaný, má nízke IQ, alebo nemá mozgový hardvér a softvér reálneho myslenia, ktorý 

je potom, niekedy a aj často, nahradený softvérom bigotnej viery v hocičo. Film – to sú v 

podstate jednostranne zavádzajúce klamstva vytrhnuté z dejinných súvislostí. 

 

Podobné filmy vypracovávali v Nemecku za Hitlera, keď potrebovali vyrobiť totálnych 

morálnych retardátov, ktorí budú s radosťou zabíjať komunistov, Židov, Rómov a národy 

menejcennej rasy. Podobne, takéto filmy za Druhej svetovej vojny vyrábali v Japonsku pre 

Japoncov, ktorí dosiahli degenerovanosť až na úroveň zvierat, napríklad, že čínskych  

zajatcov sťahovali z kože, aby mohli posoliť živé mäso. Podobne to bolo v súbojoch rôznych 

náboženstiev a názorov v stredoveku a v dávnoveku. 

 

Myslím si, že film „Príbeh rudého zla“ bol natočený na objednávku súčasnej svetovej 

globálnej oligarchie, ktorá v súčasnosti ovláda skoro celý svet a vraždí nevinných ľudí v 

Iraku, v Afganistane a v Líbyi. Vedia, ze len presadenie sa ideológie marxizmu, socializmu, 

komunizmu im v tom môže zabrániť. Dobre vedia, že marxizmus je jediná sila, ktorá ich 

môže odstaviť od absolútnej moci, ktorú v súčasnosti majú. 

 

Film má za cieľ vyrobiť morálnych retardátov, ktorí budú nenávidieť socializmus, 

marxizmus, komunizmus a títo morálni retardáti budú na zapísknutie s radosťou zabíjať 

komunistov a iných pokrokových ľudí, podobne ako morálni retardáti počas Druhej svetovej 

vojny zabíjali Židov, komunistov, Rrómov a iných menejcenných ľudí. 

 

Otázkou ostáva, koľko ľudí naletí propagande filmu “Príbeh rudého zla“? Budú to všetci, 

ktorím propaganda obmedzila myslenie na: jesť, piť, kakať, cikať, s.......? Koľkí to budú z 

našich mediálnych celebrít, z našich humanistov, bojovníkov proti komunistickej totalite?     

 

K uvedenej téme som napísal nasledujúce články, napríklad: 

  

K uvedenej téme som napísal nasledujúce články, napríklad: 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/214-chemorho.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/212-je-ustav-pamaeti-

naroda-pomnik-naho-moralneho-upadku.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/207-chemorho.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/201-chemorho.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/198-chemorho.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/193-chemorho.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/58-zloiny-stalinskych-

komunistov-q100-milionov-zavradenychq-v-ruskom-imperiu.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/226-chemorho.html
http://media.bloguje.cz/795522-pribeh-rudeho-zla.php
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/214-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/212-je-ustav-pamaeti-naroda-pomnik-naho-moralneho-upadku.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/212-je-ustav-pamaeti-naroda-pomnik-naho-moralneho-upadku.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/207-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/201-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/198-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/193-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/58-zloiny-stalinskych-komunistov-q100-milionov-zavradenychq-v-ruskom-imperiu.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/58-zloiny-stalinskych-komunistov-q100-milionov-zavradenychq-v-ruskom-imperiu.html
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http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-

najvaei-zloin-komunistov.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/183-mor-ho.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/178-minky-a-

nanotechnologie.html 
  

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

5.3.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-najvaei-zloin-komunistov.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-najvaei-zloin-komunistov.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/183-mor-ho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/178-minky-a-nanotechnologie.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/178-minky-a-nanotechnologie.html
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Videá: KSS - Oslavy 1. mája 2011 v Bratislave 
 

KSS - Oslavy 1. mája 2011 v Bratislave (ondrias.sk) 

KSS - OSLAVY 1. MÁJA 2011 V BRATISLAVE 

Pretože súčastný kolonizačný štandard Slovenska nedovoluje aby profesionálne totatilné 

médiá informovali o aktivitach Komunistickej strany Slovenska, pridávam linky na vídeá o 

oslavách KSS v Bratislave 1. mája 2011 

 

 Linky na youtube videa: Komunistická strana Slovenska: Oslavy 1. Mája v Bratislave 

2011.  
1. 

http://www.youtube.com/watch?v=-Q-5OaPP2SM&feature=related 
2. 

http://www.youtube.com/watch?v=YsFFPMGWza8&feature=related 
3. 

http://www.youtube.com/watch?v=d-vGOooishc&feature=related 
4. 

http://www.youtube.com/watch?v=l9bDq5nDAsU&feature=related 
5. 

http://www.youtube.com/watch?v=gkp2SrWHBzQ&feature=related 
6. 

http://www.youtube.com/watch?v=wuT0sNigBTw&feature=related 
7. 

http://www.youtube.com/watch?v=rrJ_VhG8j2I&feature=related 
8. 

http://www.youtube.com/watch?v=cKwiLaYVa10&feature=related 
9. 

http://www.youtube.com/watch?v=SQr3t3J0E4o&feature=related 
10. 

http://www.youtube.com/watch?v=dFmQtAhyA3Q&feature=related 
11. 

http://www.youtube.com/watch?v=_WmVufuL6vs&feature=related 
12. 

http://www.youtube.com/watch?v=ITDDI71u2wI&feature=related 
13. 

http://www.youtube.com/watch?v=Fl8y5L0J54Y&feature=related 
14. 

http://www.youtube.com/watch?v=ceL3knt3xRY&feature=related 
15. 

http://www.youtube.com/watch?v=bTLCcT7nLcU&feature=related 
16. 

http://www.youtube.com/watch?v=p2aE1MENPm4&feature=related 
  

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

3.5.2011   

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/225-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/225-chemorho.html
http://www.youtube.com/watch?v=-Q-5OaPP2SM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YsFFPMGWza8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=d-vGOooishc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l9bDq5nDAsU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gkp2SrWHBzQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wuT0sNigBTw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=rrJ_VhG8j2I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=cKwiLaYVa10&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=SQr3t3J0E4o&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dFmQtAhyA3Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=_WmVufuL6vs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ITDDI71u2wI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Fl8y5L0J54Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ceL3knt3xRY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=bTLCcT7nLcU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=p2aE1MENPm4&feature=related
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Videá: Komunistický zázrak v poľnohospodárstve 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/223-che.html 

Pondelok, 25 Apríl 2011 09:48 

 

Linky na youtube:   Seriál-Fakty na grafoch:  

Neuveritelný komunistický zázrak v rozvoji slovenského poľnohospodárstva verzus 

neuveriteľná ničivá sila kapitallizmu a kapitalistickej demokracie 

   

001 Komunistický zázrak v poľnohospodárstve 

  21 sek. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Čo dokázali komunisti 

www.youtube.com/watch?v=PFzHTvsupuE 

  

002 Komunistický zázrak v poľnohospodárstve 

  43 sek. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Čo dokázali komunisti v HDP v poľnohospodárstve 

www.youtube.com/watch?v=IFkVkESAX2U 

  

003 Komunistický zázrak v poľnohospodárstve 

  1 min. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Čo dokázali komunisti a zničili kapitalisti 

www.youtube.com/watch?v=9LJp5k11j7Y 

  

004 Komunistický zázrak v poľnohospodárstve 

  3 min. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

So Sovietskym zväzom na večné časy 

www.youtube.com/watch?v=QpoX62SQfMA 

  

005 Komunistický zázrak v produkcii mäsa  

  2 min. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Čo dokázali komunisti v produkcii mäsa. So Sovietskym zväzom na večné časy 

www.youtube.com/watch?v=NPRE2r9dUOw 

  

   06 Komunistický zázrak produkcia poľnohospodárstvo 

5 min. - Pred 4 dňami 

Odovzdal(-a) SkKomunisti 

http://www.youtube.com/watch?v=ybIKdjBMHOY 
 

  

 07 Komunistický zázrak produkcia poľnohospodárstvo 

2 min. - Pred 4 dňami 

Odovzdal(-a) SkKomunisti 

http://www.youtube.com/watch?v=mF-WZyAmPhI 
 

  

08 Komunistický zázrak produkcia poľnohospodárstvo  

  2 min. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Paradoxy kapitalizmu a komunistický zázrak 

www.youtube.com/watch?v=mZcBTNziVHI 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/223-che.html
http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBgQtwIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPFzHTvsupuE&ei=WS3ITeb5CoXtsgam_-iRDw&usg=AFQjCNFK8grOaMCQfQZF-tWKbj6Vr86bSA
http://www.youtube.com/watch?v=IFkVkESAX2U
http://www.youtube.com/watch?v=9LJp5k11j7Y
http://www.youtube.com/watch?v=QpoX62SQfMA
http://www.youtube.com/watch?v=NPRE2r9dUOw
http://www.google.sk/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DybIKdjBMHOY&sa=X&ei=Ui_ITenaOJH6sgb8lLSPDw&ved=0CCUQuAIwAg&usg=AFQjCNF7bY7UnGtbCMwQ6qqreClbmBGqZw
http://www.youtube.com/watch?v=ybIKdjBMHOY
http://www.youtube.com/watch?v=mF-WZyAmPhI
http://www.youtube.com/watch?v=mZcBTNziVHI
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09 Komunistický zázrak produkcia poľnohospodárstvo  

  2 min. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Paradoxy kapitalizmu a komunistický zázrak 

www.youtube.com/watch?v=A6Mbd_M-KN8 

  

10 Komunistický zázrak produkcia poľnohospodárstvo  

  1 min. - Pred 4 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Paradoxy kapitalizmu a komunistický zázrak 

www.youtube.com/watch?v=URBp41aHImI 

  

  

  

Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 11 paradoxy 

1 min. - Pred 3 dňami 

Odovzdal(-a) SkKomunisti 

http://www.youtube.com/watch?v=CZWebrJ2H1c YouTube - Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 12 straty 5. máj 2011 ... Neuveritrelný komunistický zázrak v 

rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a ... Added to queue 10 Komunistický 

zázrak produkcia ... 

www.youtube.com/watch?v=9JO5Vy4mITI - V pamäti   

Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 13 paradoxy 

  2 min. - Pred 3 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Neuveritrelný komunistický zázrak v rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a 

neuveritelná ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej ... 

www.youtube.com/watch?v=Ma5AovY3U9Y   

Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 14 paradoxy 

  1 min. - Pred 3 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Neuveritrelný komunistický zázrak v rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a 

neuveritelná ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej ... 

www.youtube.com/watch?v=VXurhXRFh9I 

  

Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 15 paradoxy 

  1 min. - Pred 3 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Neuveritrelný komunistický zázrak v rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a 

neuveritelná ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej ... 

www.youtube.com/watch?v=vpSn-MEVW4Y   1.   YouTube - Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 16 paradoxy 5. máj 2011 ... Neuveritrelný komunistický zázrak v 

rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a ... Added to queue 09 Komunistický 

zázrak produkcia ... 

www.youtube.com/watch?v=B1U043iJuho - V pamäti 

Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 18 straty 

  2 min. - Pred 3 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Neuveritrelný komunistický zázrak v rozvoji poľnohospodárstva na 

Slovensku a neuveritelná ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej ... 

www.youtube.com/watch?v=6vGQTED_DSM 

  

Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 19 dobytok  

  6 min. - Pred 3 dňami - Odovzdal(-a) SkKomunisti 

Neuveritrelný komunistický zázrak v rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a 

neuveritelná ničivá sila kapitalizmu a kapitalistickej ... 

  

   

    

    

http://www.youtube.com/watch?v=A6Mbd_M-KN8
http://www.youtube.com/watch?v=URBp41aHImI
http://www.google.sk/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZWebrJ2H1c&sa=X&ei=ljHITbKJFsndsga7qeiFDw&ved=0CCsQuAIwAw&usg=AFQjCNE9_yhFzo5nVzYHWG1Gyux-AtchfA
http://www.google.sk/url?q=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCZWebrJ2H1c&sa=X&ei=ljHITbKJFsndsga7qeiFDw&ved=0CCsQuAIwAw&usg=AFQjCNE9_yhFzo5nVzYHWG1Gyux-AtchfA
http://www.youtube.com/watch?v=CZWebrJ2H1c
http://www.youtube.com/watch?v=9JO5Vy4mITI
http://www.youtube.com/watch?v=9JO5Vy4mITI
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9l0xdyQ-utIJ:www.youtube.com/watch%3Fv%3D9JO5Vy4mITI+komunisticky+zazrak+polnohospod%C3%A1rstvo+10&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
http://www.youtube.com/watch?v=Ma5AovY3U9Y
http://www.youtube.com/watch?v=VXurhXRFh9I
http://www.youtube.com/watch?v=vpSn-MEVW4Y
http://www.youtube.com/watch?v=B1U043iJuho
http://www.youtube.com/watch?v=B1U043iJuho
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HqOqtGXyuFUJ:www.youtube.com/watch%3Fv%3DB1U043iJuho+komunisticky+zazrak+polnohospod%C3%A1rstvo+09&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
http://www.youtube.com/watch?v=6vGQTED_DSM
http://www.youtube.com/watch?v=7te8ANRhGZ0
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www.youtube.com/watch?v=7te8ANRhGZ0   YouTube - Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 20 Ošípané 6. máj 2011 ... Neuveritrelný komunistický zázrak v 

rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a ... 1:19. Add to. Added to 

queue Komunistický zázrak ... 

www.youtube.com/watch?v=PyBnwddRxM4 - V pamäti  

YouTube - Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 21 ovce 7. máj 2011 ... Added to 

queue Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 19 dobytokby SkKomunisti0 views · 

Thumbnail 1:37. Add to. Added to queue Komunistický ... 

www.youtube.com/watch?v=dLaGV9EboTw - V pamäti   8:54 Pridať do Pridané do 

zoznamu Komunistický zázrak poľnohospodárstvo 22 mäsoProdukcia mäsa: 

Neuveritrelný komunistický zázrak v rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a 

neuveritelná ničivá sila kapitalizmu a ...Autor: SkKomunisti | pred 2 dňami | Počet 

prehratí: 0 http://www.youtube.com/watch?v=iAaIasNiuwI  Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 23 mäso 

5 min. - Pred 2 dňami 

Odovzdal(-a) SkKomunisti 

http://www.youtube.com/watch?v=DV3_186kfOs  YouTube - Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 24 Mäso7. máj 2011 ... Added to queue Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 15 ... 

www.youtube.com/watch?v=KgmewTzWiZ0 - V pamäti  YouTube - Komunistický 

zázrak poľnohospodárstvo 25 Mlieko 7. máj 2011 ... Neuveritrelný komunistický 

zázrak v rozvoji ... 

www.youtube.com/watch?v=I_4oRD09J8o - V pamäti YouTube - Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 26 zelenina 7. máj 2011 ... Neuveritrelný komunistický zázrak v 

rozvoji ... 

www.youtube.com/watch?v=pP24J8V2aeM - V pamäti Autor: SkKomunisti | pred 2 

dňami | Počet prehratí: 0 6:51 Pridať do Pridané do zoznamu Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 27 

Vinicehttp://www.youtube.com/watch?v=IOcMHExotOs  YouTube - Komunistický 

zázrak poľnohospodárstvo 28 vajcia 7. máj 2011 ... Neuveritrelný komunistický zázrak 

v rozvoji poľnohospodárstva na Slovensku a ... Added to queue Komunistický zázrak 

poľnohospodárstvo 11 ... 

www.youtube.com/watch?v=D-jeACL_WL4 - V pamäti       

    

   
 

  
  
  
  
 
 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PyBnwddRxM4
http://www.youtube.com/watch?v=PyBnwddRxM4
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XZfcvYTAy5kJ:www.youtube.com/watch%3Fv%3DPyBnwddRxM4+komunisticky+zazrak+polnohospod%C3%A1rstvo+19&cd=5&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
http://www.youtube.com/watch?v=dLaGV9EboTw
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NSmw8IiW5v8J:www.youtube.com/watch%3Fv%3DdLaGV9EboTw+komunisticky+zazrak+polnohospod%C3%A1rstvo+19&cd=2&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
http://www.youtube.com/watch?v=iAaIasNiuwI
http://www.youtube.com/watch?v=iAaIasNiuwI
http://www.youtube.com/watch?v=iAaIasNiuwI
http://www.youtube.com/user/SkKomunisti
http://www.youtube.com/watch?v=DV3_186kfOs
http://www.youtube.com/watch?v=DV3_186kfOs
http://www.youtube.com/watch?v=KgmewTzWiZ0
http://www.youtube.com/watch?v=KgmewTzWiZ0
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Ynn4My8sglwJ:www.youtube.com/watch%3Fv%3DKgmewTzWiZ0+/search%3Fhl%3Dsk%26rlz%3D1T4SKPB_enSK319SK335%26q%3D%2Bsite:youtube.com%2Bkomunisticky%2Bzazrak%2Bpolnohospod%25C3%25A1rstvo%2B15&cd=3&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
http://www.youtube.com/watch?v=I_4oRD09J8o
http://www.youtube.com/watch?v=I_4oRD09J8o
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a-JpxdYKuw0J:www.youtube.com/watch%3Fv%3DI_4oRD09J8o+komunisticky+zazrak+polnohospod%C3%A1rstvo+13&cd=3&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
http://www.youtube.com/watch?v=pP24J8V2aeM
http://www.youtube.com/watch?v=pP24J8V2aeM
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Buo10CZXgc8J:www.youtube.com/watch%3Fv%3DpP24J8V2aeM+komunisticky+zazrak+polnohospod%C3%A1rstvo+11&cd=2&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
http://www.youtube.com/user/SkKomunisti
http://www.youtube.com/watch?v=IOcMHExotOs
http://www.youtube.com/watch?v=IOcMHExotOs
http://www.youtube.com/watch?v=D-jeACL_WL4
http://www.youtube.com/watch?v=D-jeACL_WL4
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gykPbH5RLWoJ:www.youtube.com/watch%3Fv%3DD-jeACL_WL4+komunisticky+zazrak+polnohospod%C3%A1rstvo+11&cd=1&hl=sk&ct=clnk&gl=sk&source=www.google.sk
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Vysiela televízia TA3 len pre slovenských retardátov? 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/221-morho.html 

VYSIELA TELEVÍZIA TA3 LEN PRE SLOVENSKÝCH RETARDÁTOV?  

nedeľa, 10 apríl 2011 16:42 

 

Vysiela televízia TA3 len pre slovenských retardátov? 

Ja si myslím, že áno. 

 

Dnes 10.4.2011 o 17.20 hod. som na televíznom kanále TA3 náhodou zachytil 

krátku televíznu správu - videoklip, ako v časti Bratislava - v Petržalke 

oslavovali pri bunkri 66. výročie oslobodenie Petržalky. V dokumente sa 

hovorilo, že Petržalka bola oslobodená od nemeckých okupantov a prehovoril 

tam niekto v anglickom jazyku. Správa, nepovedala to najhlavnejšie, že 

Petržalku, ako aj Bratislavu a väčšinu Slovenska oslobodila Sovietska Červená 

armáda od nemeckých okupantov. 

 

Myslím si, a je to potrebné vedecky prešetriť, že TV TA3 je len podnikom na 

premývanie mozgov a výrobu kvalitných slovenských morálnych retardátov. 

 

Z uvedenej správy o oslobodení Petržalky si myslím, a aj toto treba vedecky 

preveriť, že TV TA3 predpokladá, že občania Slovenska sú len hlúpe 

vytunelované stádo, ktoré vie len jesť , piť, kakať, cikať a s……, s ktorým si 

môže TV TA3 robiť, čo chce. (Ako som si neskoršie pozrel na internete aj 

ďalšie slovenské masmédia sa v tomto nedajú zahanbiť). 

 

Je možné, že manažment TV TA3 ešte nestretol inteligentného a vzdelaného 

Slováka, ktorých i napriek tunelovaniu TA3, je tu stále dosť. 

  

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

10.4.2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/221-morho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/221-morho.html
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Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí 

nevinných ľudí v Líbyi! 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/218-chemorho.html 

Nedeľa, 20 Marec 2011 06:45 

 

 Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

 

Dňa 19.03.2011 zločinecká kapitalistická-imperialistická troj-koalícia: Francúzsko, USA a 

Anglicko začala vraždiť nevinných ľudí v Líbyi. 

Prečo? 

Z jednoduchého dôvodu: Chcú kolonizovať Líbyu, aby zarábali na Líbyjskej rope. 

  

Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

Prečo? 

Lebo im to umožňuje  súčasný systém kapitalistickej demokracie, voľného trhu a 

neobmedzeného súkromného vlastníctva, kde súkromný kapitál vládne nad všetkým. 

 

Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

Prečo? 

Lebo je to zákonitý produkt základného cieľa kapitalistických vzťahov: Mať maximálny zisk. 

Z čoho vyplýva, že čím sa ty budeš mať horšie, ja sa budem mať lepšie. 

 

Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

Prečo? 

Lebo ľudia, ktorí toto vraždenie nariadili sú si istí, že súčasná kapitalistická demokracia im 

zaručuje, že nebudú súdení v Norimbergu, ako vojnoví zločinci.   

 

Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

Čo na to naše „demokratické a nezávislé“ médiá? 

CNN, BBC, EuroNews a ďalšie naše „demokratické, nezávislé“ televízie stanice vo vysielaní 

pre  morálnych úchylákov zdôraznili, že bombardovanie má zabrániť  zabíjaniu ľudí, 

zabezpečiť dodržiavanie ľudských práv a bezletovej zóny v Líbii. Je to legálne, lebo to 

„odsúhlasila“ bezpečnostná rada OSN. A okrem toho, plánované a úmyselné zabíjanie 

líbyjských vojakov nie je vražda. 

 

Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

A čo na to slovenské celebrity, bojovníci za slobodu, demokraciu a dodržiavanie ľudských 

práv? 

Väčšina nič? Myslím si, že je to za hranicou ich mentálneho rozhľadu: Jesť, piť, kakať, cikať, 

s..... 

 

Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

Bude bombardovať aj Slovensko? 

Nie. Nemusí, my sme im už dali všetko dobrovoľne. 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/218-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/218-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/218-chemorho.html
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Zločinecká kapitalistická-imperialistická koalícia vraždí nevinných ľudí v Líbyi! 

Dokedy budú imperialistické kapitalistické koalície beztrestne vraždiť kohokoľvek, kto im 

bráni v ich záujmoch? 

Dovtedy, pokiaľ sa kapitalistický imperializmus neodstráni. 

 

Nech žije KSS! 

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

20.03.2011 
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Slovák – Slovan – Slav - Slave 
 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/214-chemorho.html 

Pondelok, 24 Január 2011 16:35 

 

Nasledujúcu tabuľku o odpracovaných hodinách, produktivite práce a mzdy v krajinách 

EU som dostal mailom. Z údajov sa dá vypočítať kolonizačná dávka každého občana 

Slovenska do zahraničia, ktorú sme začali platiť po prevrate 1989, čo bolo samozrejme 

cieľom prevratu. 

  

Nikto sa už nezamýšľa nad tým, ako mohli dokázať vlády za socializmu 1948-1989, počas 

komunistického zázraku, vybudovať  Slovensko. Dokázali zabezpečiť bezplatné školstvo, 

zdravotníctvo, a mať ešte dostatok zdrojov na výstavbu finančne dostupných bytov, nových 

priemyselných podnikov, škôlok, univerzít, kultúrnych domov...atď... 

 

Dokázali to aj preto, lebo neplatili kolonizačnú dávku, čo komunistom doteraz kolonizátori 

zo Západnej Európy a USA nemôžu stále zabudnúť.  Veď počas 40 rokov socializmu prišli o 

veľké peniaze. 

 

Dnes je opäť pravdou, že anglické slovo „slave" (otrok) vzniklo ako synonymum slova 

„Slav" (Slovan) 

(Michael Parenti: Against Empire. City Lights Books;  1995). Že v deviatom storočí 

zotročení Slovania (Slavs) pracovali v baniach franského panovníka Karola Veľkého. Toto 

zotročenie východoeurópskeho národa bolo také časté a trvalo tak dlho, že slovo Slav 

(Slovan) sa stalo synonymom otroctva (Slave). 

 

Predpokladám, že zotročovať Slovanov Západnou Európou sa stáva už tradíciou, začalo to už 

za Prvej Európskej Únie v 9. Storočí za čias Karola Veľkého, pokračovalo to Druhou 

(Malou) Európskou Úniou za Rakusko-Uhorska, Treťou (Krátkou) Európskou Úniou za 

Hitlera a teraz Štvrtou („Demokratickou“) Európskou Úniou. 

 

Uvidíme, čo sa stým dá robiť. Nech žije KSS! 

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

24.01.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/214-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/214-chemorho.html
http://ondrias.sk/doku/kolonizacnadavka.xls


 
 

751 
 

 

 

Je ústav pamäti národa pomník nášho morálneho úpadku?  

 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/212-je-ustav-pamaeti-naroda-pomnik-naho-

moralneho-upadku.html 

Piatok, 14 Január 2011 12:12 

 

Je Ústav pamäti národa pomník nášho morálneho úpadku?  

Myslím si, že jednoznačne áno. Že je to učebnicový príklad pomníka. 

Myslím si, že je na to veľa dôkazov. 

V tomto článku z veľkého množstva dôkazov uvediem, ako príklad, len jeden: 

Myslím si, že dôkazom je myšlienka Ústavu pamäti národa (ÚPN) vytvoriť múzeum 

zločinov komunizmu na Slovensku. 

Na webovej stránke ÚPN 

http://www.peticia.sk/muzeumzlocinovkomunizmu/ 

je uvedené, že  ÚPN podporuje myšlienku vzniku MÚZEA ZLOČINOV 

KOMUNIZMU NA SLOVENSKU. Na stránke je aj petícia za vznik múzea, ktorú 

dnes 13.1.2011 podpísalo už 1918 ľudí. 

  

Prečítal som si na stránke názory Ústavu pamäti národa na vládu komunistov a na 

socializmus na Slovensku v rokoch 1948-1989. Myslím si, a vopred sa 

ospravedlňujem za moje slová, že keby som ja mal súhlasiť s názormi ÚPN na vládu 

komunistov za socializmu na Slovensku a rozhodol sa podpísať uvedenú petíciu, 

musel by som mať vedomosti päť-ročného chlapca, mozog totálne vytunelovaný, a 

ešte na to by som musel byť mentálne morálne úchylný na úroveň zvieraťa. Myslím 

si, že by som mal pocit, že som krásny príklad slovenského morálneho úchyláka.  

  

Prečo si to myslím? Pretože overiteľné fakty jednoznačne dokazujú, že socializmus 

na Slovensku za vlády komunistov bol neuveriteľný pozitívny zázrak rozvoja 

Slovenska, humanity, civilizácie a dodržiavania Charty ľudských práv, samozrejme 

relatívne v porovnaní s tým, čo bolo predtým a potom. Počas komunistického 

zázraku sa na Slovensku pod vedením Komunistickej strany Československa 

vybudovalo poľnohospodárstvo, priemysel, stavebníctvo, školstvo, veda a kultúra. 

  

Priznám sa, že na ÚPN som ešte nebol, ale verím, že je tam zdokumentovaný a 

vystavený komunistický zázrak počas socializmu, ako napríklad: Nárast počtu 

škôlok, počtu základných škôl, vybudovanie vysokoškolského školstva a internátov. 

Vybudovanie vedy, Slovenskej akadémie vied na zelenej lúke. Vybudovanie 

desiatok až stoviek priemyselných podnikov, poľnohospodárskych družstiev, atď... 

  

Predpokladám, že ihneď za touto expozíciou je ukázané na dokumentoch a 

fotografiách, ako po prevrate roku 1989, keď na Slovensku vládli kresťanskí 

demokrati, antikomunisti alebo strany majúce v programe kresťanský princíp, nastal 

všeobecný úpadok Slovenska. Ako spoločnosť ochorela, čo je zdokumentované 

nárastom vrážd, násilných trestných činov, vrážd na objednávku, narkománie, atď. ... 

  

Po prevrate roku 1989, keď na Slovensku vládli kresťanskí demokrati, antikomunisti 

alebo strany majúce v programe kresťanský princíp, nastal všeobecný úpadok 

Slovenska. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/212-je-ustav-pamaeti-naroda-pomnik-naho-moralneho-upadku.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/212-je-ustav-pamaeti-naroda-pomnik-naho-moralneho-upadku.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/212-je-ustav-pamaeti-naroda-pomnik-naho-moralneho-upadku.html
http://www.peticia.sk/muzeumzlocinovkomunizmu/
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Pozri štatistické údaje zo štatistických ročeniek: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47 

 

Zoznam podnikov vybudovaných na Slovensku počas komunistického zázraku 

rozvoja Slovenska. http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-

blog/162-svc.html 

 

A čo zločiny komunistov? 

Áno, poznám jediný a neodpustiteľný zločin komunistov. Je opísaný na stránke:  

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-

najvaei-zloin-komunistov.html 

  

Prečo ÚPN robí všetko preto, aby z komunistického pozitívneho zázraku 

všestranného rozvoja Slovenska, humanity, civilizácie a dodržiavania Charty 

ľudských práv vytvorilo negatívny obraz socializmu a vlády komunistov? A 

dokonca tento pozitívny zázrak rozvoja Slovenska označuje ako zločin komunistov? 

  

Myslím si, že majú na to tri dôvody, ktoré súvisia s našou kolonizáciou po roku 1989 

a s vládnymi stranami po roku 1989 ma Slovensku, ktoré boli buď antikomunistické, 

kresťanské alebo mali v programe kresťanský princíp. Prvý dôvod súvisí s 

pozitívnym komunistickým zázrakom rozvoja Slovenska, v porovnaní s ktorým 

vládnutie ponovembrových vlád je učebnicovým príkladom barbarizmu. Druhý 

súvisí s dodržiavaním 10. Božích prikázaní, ktoré sa dodržiavali lepšie za vlády 

komunistov, ako teraz, keď nám vládnu kresťania s antikomunistami. Tretí dôvod 

súvisí s nehumánnymi systémom, ktorý vládol na území Slovenska pred 

socializmom, pred rokom 1948 a ktorý máme teraz, po prevrate 1989.   

  

Myslím si ale, že pracovníci ÚPN hlavný cieľ pôsobenia svojej organizácie ani 

netušia. 

  

Pred vládou komunistov pred rokom 1948 a po prevrate v roku 1989 na Slovensku 

vládli strany, vlády alebo panovníci, ktorí boli buď kresťania alebo ich vlády mali v 

programe kresťanský princíp.  Územie Slovenska a Slovensko pred rokom 1948, 

počas 100-300 rokov vlády kresťanov a kresťanských princípov bola zaostalá, 

kolonizovaná, chudobná agrárna krajina. Radikálny obrat nastal len počas vlády 

komunistov za socializmu, keď Slovensko zaznamenalo nevídaný rozvoj (pozri 

vyššie uvedené linky). Tento komunistický pozitívny zázrak rozvoja v čase 

socializmu nebol len na Slovensku, ale aj vo väčšine krajín Východoeurópskeho 

socialistického bloku. Toto historicky najväčšie a ekonomicky, vzdelanostne, 

vedecky a kultúrne najvyspelejšie Slovanské impérium sa snažili naši neprajníci zo 

Západu zničiť (ak by ho nezničili, dnes by sme boli 20 rokov pred komunistickou 

Čínou). Aby ho zničili, museli si nájsť v Slovanskom impériu spojenca, a našli ho, 

boli to antikomunisti, ktorí sa formovali často z bigotných kresťanov. Na čele 

katolíckeho kresťanstva bol pápež Pavol II., o ktorom sa kresťania chvália, že 

prispel najviac k pádu komunizmu. T.j. prispel najviac k zničeniu najväčšieho, 

najvyspelejšie a najhumánnejšieho Slovanského impéria všetkých čias a jeho 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=17&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=6&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=12&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=8&catid=47
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/162-svc.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/162-svc.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-najvaei-zloin-komunistov.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-najvaei-zloin-komunistov.html
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následnej kolonizácii. 

 

Myslím si, že väčšina bojovníkov „za slobodu“ z nich ani nevedela a ani doteraz 

nevedia komu slúžia a čo je cieľom ich služby. Keď pomohli zničiť najväčšie 

Slovanské impérium v roku 1989-1990,  krajiny Východného socialistického bloku 

zaznamenali a zaznamenávajú všeobecný úpadok, lebo sú opäť kolonizované 

Západom a pomaly aj Východom, podobne, ako to bolo už 300 rokov pred rokom 

1948. 

 

Výsledky tejto kolonizácie sú strašné. Pozri linky: 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=15&catid=49 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=19&catid=49 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/193-chemorho.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/75-odboj.html 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/201-chemorho.html 

 

Aspoň pár údajov v skratke: 

Za posledných 20 rokov socializmu v Rusku 1970-1990 sa zvýšil počet obyvateľov 

o 18 miliónov, za 20 rokov kapitalizmu v Rusku 1990-2010 sa znížil o 6 miliónov. 

Rozdiel 24 miliónov je už podobný stratám Ruska v II. Svetovej vojne. Podľa 

Ruských štatistík 800000 dievčat bolo predaných do sexpriemyslu. Podľa správy 

OSN v sexpriemysle sveta pracuje 0,5-1 milión dievčat z bývalého socialistického 

bloku. Podľa BBC 1.1.2010: V Rusku sa ročne otrávi alkoholom 35000 ľudí, čo je 

100 denne. Celkovo ročne zomrie 500 000 ľudí následkom alkoholizmu, čo je 1400 

denne. Podľa TV BBC 1.4.2010: V Rusku je 2,5 milióna heroínových narkomanov. 

Ročne zomrie na predávkovanie heroínom v Rusku 30-40000 ľudí. 

Slovenské údaje neuvádzam, stačí si pozrieť Krimi-noviny na TV Joj o 19.00, alebo 

väčšina to pozná už z vlastného života.   

  

Myslím si, že najväčším paradoxom antikomunistov a kresťanov v ÚPN je 

vybudovať múzeum zločinov komunizmu a nie múzeum zločinov kresťanstva na 

Slovensku. 

  

Prečo ÚPN nepodporuje myšlienku vzniku MÚZEA ZLOČINOV KRESŤANSTVA 

NA SLOVENSKU? 

  

Myslým si, že má na to jeden pádny dôvod: 

Keď na Slovensku totalitne vládol klero-fašistický režim v rokoch 1939-1945, tak 

poslal na smrť bez súdu, bez obvinenia okolo 60-70000 spoluobčanov. Čo je okolo 

12000 ľudí ročne. Koľko nevinných ľudí poslali na smrť slovenskí komunisti počas 

40 rokov, keď vládli absolútnou mocou? Troch, desať alebo sto? Ja odhadujem, že 

troch za 40 rokov, to je 0,075 osoby ročne. Keď porovnám zločinný klero-fašistický 

a komunistický systém, tak mi vychádza, že klero-fašistický systém bol 160 000 

zločinnejší, ako komunistický. 

 

Keď predpokladám, že na múzeum zločinov komunizmu by ÚPN vyčlenilo 3 

miestnosti, tak potom úmerne by muselo na múzeum zločinov kresťanstva v rokoch 

1939-1945 vyčleniť 480 000 miestností. To znamená, že múzeum zločinov 

kresťanstva by bolo veľké ako Bratislava. Keď si predstavím, školopovinné deti, 

študentov, pracujúcich, nepracujúcich, bezdomovcov a politikov, ktorí by si chceli 

http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=15&catid=49
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=19&catid=49
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/193-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/75-odboj.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/201-chemorho.html
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prezrieť celé múzeum, ktoré by bolo otvorené 12 hodín denne, a v jednej miestnosti 

by zotrvali 10 minút, tak na prezretie múzea by potrebovali zhruba 20 rokov. Ja si 

myslím, že prezeranie takéhoto veľkého múzea deťmi a študentmi by znížilo ešte 

viac vzdelanosť ako máme teraz, že prezeranie takéhoto veľkého múzea politikmi by 

znížilo ešte viac úroveň politiky, ako máme teraz. Myslím si, že veľkosť múzea je 

jediný dôvod, prečo ešte nemáme na Slovensku múzeum zločinov kresťanstva. 

Myslím si, že toto si jasne uvedomujú aj predstavitelia ÚPN.  

  

Prečo si naši kolonizátori vybrali kresťanov ako pomocníkov na zničenie 

najväčšieho slovanského impéria? 

  

Lebo majú s nimi dobre skúsenosti. Predsa im pomáhali počas II. Svetovej vojny 

zničiť začínajúce Slovanské impérium. Pritom Slovenským kresťanom vôbec 

nevadilo, že keby Hitler vyhral vojnu, tak Slováci a ani slovenskí kresťania dnes už 

neexistujú, a možno ich zvyšok spolu s niekoľko miliónmi Slovanmi za Uralom na 

Sibíri, kŕmení vodkou a tabakom, by boli len lacným zdrojom moderných otrokov 

pre čistú nemeckú rasu (Pozri: Hlôška a spol. Zamlčovaná pravda o Tisovi a 

Slovenskom štáte. Eko-konzult 2007).   

  

 

Prečo máme ÚPN stále ešte v tejto dobe, keď antikomunisti a bigotní kresťania už 

splnili svoju úlohu a naši kolonizátori už majú u nás všetko čo chcú a robia si s nami 

všetko čo chcú? Načo naši kolonizátori potrebujú ÚPN ešte aj teraz? Načo potrebujú 

vytvárať halucinácie o zločinoch komunizmu? 

  

Myslím si, že ÚPN a mnohé ďalšie inštitúcie potrebujú. Lebo naši kolonizátori, 

svetová a naša šľachta vedia, že Marxizmus je jediná sila, ktorá by zničila ich sväté, 

dedičné a večné privilégia. Boja sa, že komunisti odstránia vykorisťovanie a 

moderný kolonializmus, že odstránia vojny a chudobu, že nastolia rovnosť medzi 

farbami, rasami a pôvodom. Toho sa najviac boja. Vedia, že Marxizmus nerozlišuje 

komunistu černocha, komunistu belocha, komunistu Araba, komunistu Žida alebo 

komunistu Číňana. 

  

Karol Ondriaš 

14.1.2011 

ondrias.sk 
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Gustav Husák, 98. narodeniny 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/211-chemorho.html 

Pondelok, 10 Január 2011 12:22 

 

Článok od: 

Juraj Janošovský: Gustáv Husák, 98. narodeniny 

 

 Na Slovensku je, bolo a bude veľa politikov a tak je zvykom prídavnými menami oslavovať, 

haniť alebo aspoň presnejšie pomenovať, o koho ide. Je však na Slovensku jedno meno 

štátnika a politika, ktorému netreba pridávať k menu ani funkcie, ani prídavné mená, ba 

dokonca aj autorské stanoviská sú zbytočné. 

 Čím viac rokov uplynulo od od konca XX.storočia tým zreteľnejšie vidno, že bolo storočím 

Gustáva Husáka. A to nielen jeho druhá polovica, keď o tom niet sporu, ale aj pomeraním so 

Štefánikom či Mečiarom. Vplyv Gustáva Husáka na Slovensku bol v uplynulom storočí  

porovnateľný len s vplyvom Ľudovíta Štúra o storočie skôr. 

 

   Ctitelia ideologických schém sa nemusia báť : nazačítali sa do nekritického oslavovania 

zahľadeného autora vlastnému idolu. Na konci –lebo tam významom patria – sa možno 

spoločne zamyslia aj nad kritickými výhradami k Husákovi. No i tie sú však skôr v rovine 

hypotetickej, čo mohol a neurobil... 

 

   10. januára 1913 sa narodil v  spoločensky ctenej rodine neskoršie richtára . Ako 

trojročnému mu zomrela matka a otec bol na vojne. Dúbravčania si ešte pamätajú, že 

Husákov otec ( Nikodém, neskôr zvolený richtárom Dúbravky) po vojne vymohol rentu 

vojnovým vdovám a sirotám. Sám Husák bol politicky aktívny, už ako študent práv v roku 

1933 vstúpil do komunistickej strany (  štyri roky predtým sa angažoval v komunistickom 

zväze  mládeže). Ďalšie životopisné fakty sú viac známe a len ich výpočet by bol 

samostatnou esejou o neohrozenom vlastnecovi, komunistovi, intelektuálovi. 

 

  A práve o inteletuálovi Gustávovi Husákovi venujme chvíľu pozornosti. Najmä preto, že je 

jednou z mála výnimiek. Výnimkou bol medzi schématickými politrukmi, ktorým bolo vždy 

„vsjo jasno“. Výnimkou bol medzi intelektuálmi, keď nemenil životné postoje podľa 

prevládajúcich politických ( často smradlavých) vetrov. Výnimkou bol vo väzení, kde ho 

nedokázali gestapom vychovaní „vyšetrovatelia“ ŠTB jediného prinútiť k priznaniu. 

Výnimkou bol medzi horúcimi hlavami pražského jara, ktoré hlava-nehlava experimentovali 

bez ohľadu na medzinárodnú situáciu. Výnimkou bol medzi zdecimovanými lídrami, ktorí po 

vstupe vojsk upadli do depresie a rezignovali. 

 

Ako sa traduje: Gustáv Husák šomral – raz ma opľujú – no treba ísť ďalej tak, ako sa dá. Už 

len v tom bola obrovská sila jeho osobnosti a pevnosť jeho morálky. Nech objektívni kritici 

posúdia a porovnajú ako mohla vyzerať normalizácia pod vedením Vasila Biľaka s 

moskovskými politrukmi a sovietskymi vojakmi za chrbtom. 

  

Mám podozrenie a potvrdilo sa mi i neskôr, že predsa len roky vo väzení zanechali stopy. 

Ten strach vrátiť sa do väzenia, môžu pochopiť len tí čo ho prežili. Nie stratené dni, ale roky. 

Nie depresie, ale zničené manželstvo, potupená rodina, poníženie od vlastných. Ten strach 

bol prirodzený a prítomný, a najľudskejší v obrovskom balvane, ktorý  Gustáv Husák na seba 

dobrovoľne naložil.  Mal som možnosť s ním rozprávať týždeň pred prevratom 1989 a 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/211-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/211-chemorho.html


 
 

756 
 

mesiac po ňom. Stále rozumel dobe a svojmu Slovensku. Rozprávali sme sa o mnohom a 

cítil som aj svoju vinu. Ja som vyčítal: vedel si o zakonzervovaní stavu spoločnosti a jeho 

neudržateľnosti. On oponoval : k líderstvu sa treba kvalifikovať nie loajalitou ale múdrosťou 

a odvahou.  Obaja sme mali pravdu – zbytočnú... Nebolo vôle ani odvahy meniť, k slovu sa 

dostali iní a tí sa nechali najať pre iné ideály ( alebo iba najať?...) 

 

 Slovensko existuje vďaka Gustávovi Husálovi. 

 

 Iste bolo nás tisíce, čo sme poctivo pracovali, usilovali sa. Slováci na bojiskách I. i II. 

svetovej vojny, v SNP,  tí, čo z biedy stavali na nohy svojich . Tvrdé mozole, s ktorými v 

druhej polovici storočia vzniklo priemyslne rozvinuté, poľnohospodársky sebestačné 

Slovensko s vlastnými vysokými školami, výzkumnými ústavmi, klinikami, rafinériami, 

atomovými elektrárňami a najmä emancipovanými a vzdelanými ľuďmi. Hrdými na svoju 

prácu a svoj domov. Niet však muža, ktorý by na tom mal väčší podiel. Možno s ním 

nesúhlasiť, možno oponovať no nemožno zmazať jeho diel na tom obrovskom skoku. 

Slovensko – podľa štatistík OSN bolo po II. svetovej vojne najrýchlejšie sa rozvíjajúcou 

krajinou Európy, s najväčším prírastkom obyvateľstva.* Zo zaostalého  agrárneho kúta sa 

Slovensko emancipovalo: malo špičkových vedcov, športovcov, umelcov. Slovensko sa stalo 

európskou krajinou s vysokou životnou úrovňou a bohatými a múdrymi ľuďmi. 

 

A za to, vážený pán prezident Dr. Gustáv Husák, si vás pripomíname... 

  

*V rokoch 1948 – 1989  vzrástol počet obyvateľov Slovenska o 1.849.000, počet pracovných 

miest  o 970.000. Priemerný vek sa zvýšil o 11.9 roka. Počet vysokoškolákov vzrástol 12 x, 

fyzická hodnota národného majetku sa zvýšila 18 x a to najmä z vnútorných zdrojov, 

zahraničná zadĺženosť prakticky neexistovala, obyvatelia mali úspory vo výške 118 mld 

korún (v dnešných cenách 34,1 mld Eur  t.j. 7.250 eur na hlavu vrátane detí), neboli 

nezamestnaní, bezdomovci ( naopak trvale nebolo obývaných 89 tis bytov), k dispozícií boli 

štátne rezervy  30 mld korún a 40 tis kg menového zlata  ( 1/3 štátnych rezerv ČSSR)   
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Reálne myslenie vykladané z kariet 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/209-chemorho.html 

Pondelok, 27 December 2010 08:51 

 

Nikdy za socializmu by som si nepomyslel, že po prevrate 1989 slovenská spoločnosť (väčšia 

alebo jej menšia časť?) dokáže tak mentálne upadnúť 

  

Nebudem tu uvádzať štatistické údaje o náraste vrážd, násilných trestných činov, 

narkomanov, sociálnych samovrážd, vrážd na objednávku, predaj ľudí, atď. po prevrate roku 

1989, ktoré morálny a kultúrny úpadok spoločnosti jednoznačne dokazujú. 

 

Myslím si: Chcel by som poukázať na fenomén mentálneho úpadku reálneho myslenia, keď 

ľudia po roku 1989 začali stále menej a menej reálne myslieť, a stále viac a viac veriť v 

astrológiu, horoskop, veštenie, vykladanie z kariet alebo bigotne v nadprirodzené sily. 

Myslím si, že tento mentálny rozsah myslenia je skôr na úrovni 15. storočia a nie 21. storočia. 

  

Myslím si, že tieto dôkazy mentálneho úpadku reálneho myslenia, si každý môže pozrieť v 

médiách. Myslím si, že len na našej káblovej televízii UPC, sú prinajmenšom dva kanály, ako 

krásny produkt mentálneho úpadku, ktoré to dokazujú. 

 

1. Kanál TA3: Je to veštenie z kariet – magická veštiareň. Spoznajte svoj osud. Odpovede na 

otázky. 

2. A nový televízny kanál, ktorý sa objavil pred pár dňami (ani neviem, ako sa volá), kde sa 

veští z kariet 24 hodín denne s prestávkami na oddych s “Hot Girls Live!”.  Veštiace 

programy majú humánne názvy ako: Prvá pomoc, Tvoj anjel, Ezoterická poradňa…, ľudia si 

dávajú veštiť o zamestnanie, ľudské vzťahy, zdravie, atď. Významné je aj to, že tento nový 

veštiaci TV kanál nahradil nemecký kvalitný TV kanál “Deutsche Welle”. Zrejme ľudí, ktorí 

vedia reálne myslieť je stále menej a menej, alebo jednoducho slovenský motrok (moderný 

otrok) reálne myslenie nepotrebuje a v budúcnosti mu bude len príťažou. 

 

Ostáva len otázka: 

 

Je náhrada reálneho myslenia za veštenie s kariet u slovenských motrokov prirodzený 

kapitalistický degeneračný vývoj, alebo niekto k nášmu degeneračnému vývoju profesionálne 

pomáha? 

 

Myslím si, že odpoveď je jednoznačná. Náhrada reálneho myslenia za veštenie z kariet je 

prirodzený degeneračný vývoj, ako produkt kapitalistických politických a ekonomických 

vzťahov, ktorému prirodzene pomáhajú naši kolonizátori. Zrejme, sú na to vypracované 

profesionálne postupy, ktoré sa po roku 1989 začali u nás uplatňovať. Myslím si, že sme tak 

výnimočná ľudská vzorka, že nás používajú ako skúšobná populácia na testovanie nových 

postupov na tunelovanie mozgov, premývanie mozgov a vyrábanie morálnych úchylákov. 

Pozerajúc vyššie uvedené TV kanály, myslím si, že sa im to dobre darí. 

 

Načo motrokári potrebujú populáciu, ktorá nemá reálne myslenie? 

No predsa, na všetko, napríklad: 

 

Britské listy: 23.12.2010: Julian Assange: Závisí na britské veřejnosti, jestli zahynu, či 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/209-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/209-chemorho.html
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nezahynu v americkém vězení. 

 

A čo na to slovenská verejnosť? 

Nič. 

Prečo nič? 

Lebo slovenskú verejnosť zaujíma niečo iné. 

A čo? 

Všetko to, čo im kolonizátori nakázali. 

A to je čo? 

Všetko to, čo nesúvisí s reálnym myslením. 

Podnikne slovenská verejnosť niečo proti tomu, aby Julian Assange nezahynul v americkom 

väzení? 

Nepodnikne nič. 

Prečo? 

Po prvé: Nevie podstatné informácie o Julianovi Assangeovi. A po druhé. Nemá na to čas, je 

to príliš reálne, a skúmať realitu si už odvykli.  

Tak im to vysvetlite. 

Ľuďom, ktorý veria vešteniu z kariet, astrológom, horoskopom alebo  bigotne v 

nadprirodzené sily, to už nevysvetlíte. Veď o tom nám ide. 

 

Karol Ondriaš 

27.12.2010 

Ondrias.sk 
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Výroba morálnych úchylákov – náš súčasný duchovný cieľ? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/207-chemorho.html 

Nedeľa, 19 December 2010 06:11 

 

Každý vládca v dekadentných obdobiach našej civilizácie sa snažil vyrobiť čo najviac 

morálnych úchylákov. Na týchto sa spoliehal, keď si chcel udržať svoje privilégia a podporu 

svojich úchylných rozhodnutí. 

  

Napríklad, vládcovia v stredovekom západoeurópskom kresťanstve vyrábali morálnych 

úchylákov, ktorí ich podporovali počas viac ako 300 rokov páliť bosorky. Morálny úchylák 

každé upálenie bosorky pokladal za správne a vždy sa na predstavenie upálenia tešil. 

 

Napríklad, vládcovia v hitlerovom Nemecku vyrábali morálnych úchylákov, ktorí ich 

podporovali zabíjať komunistov, Židov, Rómov, homosexuálov....  Morálny úchyláci to 

pokladali za správne a vždy sa na zabíjanie tešili. 

 

Napríklad, militantní vládcovia v Japonsku pred napadnutím krajín vo východnej Ázii v 20. 

storočí vyrábali morálnych úchylákov, ktorí ich v tom podporovali a na zabíjanie sa tešili. 

Podobných príkladov z minulosti je veľa. 

 

V našej modernej dobe pri výrobe morálnych úchylákov sú najúčinnejšie televízne a 

rozhlasové dokumenty, filmy a kvôli „vedeckému štúdiu“ aj knihy. Tieto zohrali významnú 

úlohu pri výrobe morálnych úchylákov, ktorí pomáhali pri zničení humánnej civilizácie vo 

východoeurópskom socialistickom bloku a jej následnej ekonomickej a mentálnej 

kolonizácii, čo stálo život už viac ako 10 miliónov ľudí. 

 

Napríklad, americká CIA len do roku 1967 podporila vydanie až 1000 titulov kníh, ktoré boli 

napísané na objednávku, na výrobu morálnych úchylákov, aby podporili odstránenie 

komunizmu vo svete (podrobnejšie v kapitole: Križiacke ťaženie proti komunizmu, v knihe 

Bohovia súčasných mytológií). 

http://www.ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47 
 

Aj naša dekadentná doba musí vyrábať morálnych úchylákov, ktorí majú v súčasnosti 

podporiť systém motroctva v ktorom žijeme, ďalšie 6. križiacke ťaženie na východ a zabrániť 

návratu socializmu a komunistov k moci. 

 

Zistil som, že aj ja už mám v knižnici niektoré krásne knihy pre výrobu takýchto morálnych 

úchylákov na Slovensku. 

Napríklad: 

Ž. A. Medvedev a R.A. Medvedev: Neznámy Stalin 

G. A. Geyerová: Castro – partizánsky princ 

C.A. Andrew a V. Mitrochim: KGB Mitrochinuv archive 

 

Samozrejme,  najúčinnejšie sa vyrábajú úchyláci v detskom veku. Na to slúžia na Slovensku 

oficiálne učebnice dejepisu, detské ilustrované encyklopédie, atď. 

 

Myslím si, že na Slovensku najkrajšie knihy pre výrobu morálnych úchylákov produkuje  

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/207-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/207-chemorho.html
http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=showCategory&catid=47
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Ústav pamäti národa. Napríklad: Zločiny komunizmu na Slovensku.... 

 

Keď odhadujem, že na výrobu moderných morálnych úchylákov sa vydalo už viac ako 2000 

titulov kníh, tak potom nájsť v kníhkupectve normálnu dokumentárnu knižku je ozaj umenie. 

  

Takže: 

Je výroba morálnych úchylákov – náš súčasný duchovný cieľ? 

 

Podľa kníh, ktoré sa vydávajú, televíznych a rozhlasových dokumentov a učebníc pre deti, 

odpoveď je jednoznačná. Samozrejme, že áno. Bolo to tak v každej dekadentnej spoločnosti. 

Neviem, prečo by sme my mali byť výnimka. 

 

Karol Ondriaš 

Ondrias.sk 

19.12.2010 
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Wikislovakleaks - nech žije Julian Assange! 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/206-chemorho.html 

nedeľa, 05 december 2010 08:54 

 

To by bola krása, zábava a ozajstná reality show, keby aj na Slovensku niekto vytvoril naše 

slovenské WikiSlovakLeaks, kde by sa sprístupnili tajné, nepublikované a často aj nepísané 

záznamy, z ktorých by sme sa mohli konečne oboznámiť, ako naši budovatelia demokracie, 

slobody, bojovníci proti komunistickej totalite a za dodržiavanie ľudských práv si rozkrádali 

náš spoločný majetok, akými machináciami rástol ich súkromný majetok, aké provízie 

dostávali, keď nás predávali, ako lacnú pracovnú silu na voľnom trhovisku za 10% cenu. Ako 

sa nás snažili a snažia vychovávať v mentálnom rozsahu poslušného, konzumného, domáceho 

zvieratka, ideálne s mentálnym rozsahom: jesť, piť, kakať, cikať, súložiť. 

 

To by bola krása, zábava a ozajstná reality show, keby aj na Slovensku sme si mohli zostavil 

rodinné pyramídy týchto budovateľov slovenskej civilizácie, slovenských bánd kriminálnikov 

alebo morálnych uchylákov, ktorí sa stále bijú do pŕs za demokraciu, slobodu a dodržiavanie 

ľudských práv, až sa často rozkašlú od dokazovania svojich správnych postojov. 

 

Čo by sa vlastne stalo na Slovensku, keby sa takéto slovenské dokumenty na 

WikiSlovakLeaks objavili. Ja presne neviem, ale pravdepodobne by sme zistili to iste o 

slovenských vládach a politikoch, ako o USA, len v našom lokálnom slovenskom meradle. A 

slovenskí mocenskí predstavitelia by WikiSlovakLeaks aj podobne komentovali, ako USA. 

Pravdepodobne by sme sa dozvedeli slovenskú verziu udalosti, ktoré sa už svetovo objavili o 

USA na WikiLeaks. Mnohé by boli v opačnom garde. 

 

WikiLeaks potvrdili, že politici klamú ľudí a rozsah týchto klamstiev zahŕňa všetko možné. 

Pravdu sa ľudia nesmeli dozvedieť, ako napríklad: o zákaze USA súdiť zabijakov a únoscov, 

ako v prípade zabitia španielskeho kameramana José Couso v Iraku a súdenia CIA za únos a 

mučenie nevinného nemeckého občana Khaled El-Masriho, o dohodách bombardovať 

vlastných ľudí, ako napríklad v Jemene a v Pakistane, o podpore korupcie, ako v Afganistane, 

o nariadení USA sledovať predstaviteľov OSN, o plánoch napadnúť vojensky suverénny štát, 

čakajúc len na zámienku, ako v prípade Iraku. Podľa SMH 

(http://www.smh.com.au/world/us-takes-cut-of-donations-by-allies-to-afghanistan-

20101203-18jut.html), armáda USA si brala od koaličných „spoludobyvateľov“ v 

Afganistane 15% poplatok z niekoľko stoviek miliardovej dolárovej medzinárodnej pomoci, z 

ktorej sa buduje afganská armáda. Niektoré odhalenia pripomínajú prax mafie, len stým 

rozdielom, že mafiáni nie sú platení z peňazí daňových poplatníkov. 

 

Podľa The Guardian (2.12.2010) 

http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2010/dec/02/the-us-embassy-cables-julian-

assange 
najdôležitejšie údaje z WikiLeaks nepublikovali ani New York Times alebo Washington Post, 

ktoré stále chcú hrať rolu objektívneho informátora. Samozrejme naše médiá a rôzne 

neziskové organizácie na Slovensku platené zo zahraničia rozoberali len sterilne fakty z 

WikiLeaks. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/206-chemorho.html
http://www.smh.com.au/world/us-takes-cut-of-donations-by-allies-to-afghanistan-20101203-18jut.html
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http://www.guardian.co.uk/media/greenslade/2010/dec/02/the-us-embassy-cables-julian-assange
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Bolo by zaujímavé rozdiskutovať napríklad: Prečo sa niektorí vysokí politickí 

predstavitelia beztrestne vyjadrujú v jazyku mafiánov a nie sú za to trestaní? 
 

Podľa článku Washington Times  

(http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/2/assassinate-assange/print/) 

Julian Assange je nebezpečný pre Ameriku. Napomáha teroristom. Je nebezpečný ako Osama 

bin Laden alebo Ayman al-Zawahri. Pentagon ho chce obviniť zo špionáže.  Hovorca Bieleho 

domu  Robert Gibbs (asi aj Orwella) oznámil, že „dokumenty na Wikileaks vystavili  

nebezpečenstvu diplomatov, špiónov a ľudí na celom svete, ktorí žiadali USA o asistenciu, 

aby rozšírili demokraciu a „open government“.  Republikánsky kongresman Peter King 

žiadal, aby Wikileaks bola označená za teroristickú organizáciu a Mike Huckabee navrhol, že 

vojak Bradley Manning by mal byť popravený. Tom Flanagan, bývalý poradca predsedu 

vlády Kanady vyhlásil, že „myslím si, že Assange by mal byť zavraždený“. 

 

Podľa „The Atlantic“ 

http://www.theatlantic.com/international/archive/10/12/the-shameful-attacks-on-julian-

assange/67440/ 
Mladý, bývalý špionážny analytik v Iraku, ktorý pravdepodobne stiahol z vojenského 

internetu diplomatické depeše a poskytol ich WikiLeaks“ môže dostať až 52 rokov väzenia. V 

súčasnosti je zadržaný na vojenskej základni Quantico, Virgínia, USA, nemá dovolené sa 

stretnúť s rodinou ani s návštevníkmi. 

  

Ako zareagovala na WikiLeaks demokracia a sloboda slova v USA? 
 

Ministerstvo zahraničia zablokovalo prístup na stranku WikiLeaks pre svojich zamestnancov 

a dokonca im zakázali čítať správy z WikiLeaks aj doma. 

Podľa mailu z „Columbia University’s School of International and Public Affairs, USA“:  

Neznámy pracovník Ministerstva zahraničia USA (Office of Career Services) informoval 

(tajne?) študentov, že ak z nich niekto bude chcieť pracovať v štátnych službách, bude sa 

vyšetrovať, či čítali tajné dokumenty z WikiLeaks. Ak ich čítali, a zistí sa to, pravdepodobne 

nedostanú previerku pracovať v v štátnych službách, kde sa previerka vyžaduje. Preto nesmú 

zanechať žiadne stopy-linky na WikiLeaks. 

Rozširovatelia slobody slova vo svete robia všetko preto aby zničili WikiLeaks. Ale podľa 

Juliana Assange, diplomatické depeše v zakódovanej forme poslali asi 100 000 ľuďom a 

mnohým médiám. Takže už ich vládna moc nedokáže zničiť. 

 

Štvrť milióna diplomatických depeší, ktoré sú publikované na WikiLeaks je len zlomok zo 16 

miliónov dokumentov ročne, ktoré americká administratíva označila, ako prísne tajné. I 

napriek tomu, že podľa Kissingera „najdôležitejšie dohovory sa nezaznamenávajú“, to by 

bolo rozruchu, keby sa všetky tieto prísne tajné zaznamenané dokumenty zverejnili. Potom by 

slobodné voľby boli ozaj viac demokratické.  

 

Dana Priest a William Arkin publikovali vo Washington Post odhad ľudí, ktorí majú 

previerku dostať sa k prísne tajným dokumentom. Počet vybraných ľudí je okolo 854 000. 

Verím, že medzi nimi sa nájde ešte veľa ľudí, ktorí nás budú na WikiLeaks oboznamovať, ako 

funguje demokracia. 

 

V podstate demokratická populácia sa delí na dve skupiny: Prvá má možnosť oboznámiť sa s 

tajnými dokumentmi, ale nesmie o tom písať a ani hovoriť, a druhá veľká skupina nie je 

http://www.washingtontimes.com/news/2010/dec/2/assassinate-assange/print/
http://www.theatlantic.com/international/archive/10/12/the-shameful-attacks-on-julian-assange/67440/
http://www.theatlantic.com/international/archive/10/12/the-shameful-attacks-on-julian-assange/67440/
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informovaná o faktoch, ale zato počúva často oficiálne klamstvá. Na základe týchto 

(ne)znalostí majú možnosť chodiť pravidelne voliť v slobodných voľbách. Toto im 

zabezpečuje demokracia informačného trhu.   

 

Assange, Koperník a Galileo 
 

Julian Assange a mladý vojak Bradley Manning vykonali pre pospolitú svetovú verejnosť 

veľmi veľa, podobne ako v minulosti Koperník alebo Galileo. Ale oficiálni vládni 

predstavitelia sa Julianovi Assangovi a Pfc Bradleyvi Manningovi za ich prínos nezavďačili, 

podobne ako Koperníkovi alebo Galileovi.  

 

Význam WikiLeaks nie je len v dokumentoch, ktoré sprístupnila, ale oveľa viac  v 

technológii, ktorá to zabezpečila. Táto technológia je významný nástroj, ktorý odhaľuje 

oficiálne klamstvá mnohých vládnych predstaviteľov a tým zlepšuje dodržiavanie ľudských 

práv. Julian Assange vypracovával kódovací systém, ktorý umožňuje ľudom poslať do 

WikiLeaks citlivé alebo tajné informácie, tak, že nemôže byť zistená ich totožnosť. Taktiež 

technologicky dokázal, že WikiLeaks nedokázali zničiť  ani USA s obrovským finančným a 

mozgovým potenciálom s množstvom tajných agentov. 

Je to začiatok ďalšej informačnej revolúcie, podobne ako vynález kníhtlače Gutenbergom. 

 

Možno naši vládcovia dokážu WikiLeaks zbagatelizovať, ale Julian Assange ukázal cestu, a 

tá sa už zničiť nedá. Postupne vznikne veľa Leaks, a globálny monopol premývania mozgov 

už nebude mať taký účinok ako doteraz. 

Dúfam, že bude medzi nimi aj WikiSlovaksLeaks. 

 

Podľa „Democracy now“ 

http://www.democracynow.org/2010/12/3/headlines#6 
Julian Assange je obvinený vo Švedsku zo sexuálneho podvodu(?).  Bývalý právnik pre 

WikiLeaks James Catlin oznámil, že Assange je obvinený, že pri sexe nepoužil kondom v 

dvoch prípadoch. Preto ho hľadá interpol vo 188 krajinách.   

 

PS: 
Upozornenie pre zakladateľov WikiSlovakLeaks. Používajte kondómy, aspoň v prípadoch, 

keď máte na to očitých svedkov. Lebo ináč vás bude hľadať Interpol v 188 krajinách. 

 

Karol Ondriaš 

Ondrias.sk 

5.12.2010 
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Prečo nemáme deň morálnych retardátov? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/204-chemorho.html 

Streda, 17 November 2010 17:46 

 

Civilizácia sa vyvíja a v jej histórii sa objavili rôzne udalosti a rôzne typy 

významných  ľudí, ktorí našu civilizáciu ovplyvnili viac alebo menej pozitívne 

alebo negatívne. 

Aby si ľudia pripomenuli tieto udalosti alebo týchto ľudí, zasvätili niektoré dni 

udalostiam alebo ľudom.  Napríklad máme „Deň armády, Deň bláznov, Deň proti 

rakovine, Deň dušičiek, Deň slobody, Výročie Francúzskej revolúcie, 

Nanebevstúpenie Panny Márie, Prvý sviatok Vianočný, Ramadan, Deň 

požiarnikov, Deň vďakyvzdania, atď... 

 

Myslím si, že je demokratické, aby aj morálni retardáti mali svoj vlastný deň, lebo 

aj oni zohrali v  našich a svetových dejinách významnú, i keď negatívnu úlohu. 

 

Ja zatiaľ osobne už niekoľko rokov svätím Deň morálnych retardátov 17. 

novembra.  Nemyslím si ale, že tento dátum  by mal byť svetovým Dňom 

morálnych retardátov, lebo každá krajina by asi navrhla svoj vlastný dátum. 

 

Preto navrhujem vytvoriť svetovú organizáciu, ktorá by určila „Medzinárodný deň 

morálnych retardátov“. Myslím si, že je z čoho vyberať. Nezanedbával by som ani 

dlhoročné skúsenosti niektorých občanov Slovenska. 

 

P.S. Založiť Deň morálnych retardátov ma napadlo 17. novembra, keď som v 

televízii alebo v rozhlase sledoval niektoré relácie, kde vystupovali významní 

ľudia, ktorým týmto ďakujem za inšpiráciu.   

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

17.11.2010 
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Zo zoznamu slovenských Černobyľov: Kúpele Korytnica 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/196-chemorho.html 

Nedeľa, 22 August 2010 13:48 

 

Tohto leta 2010, v rámci dovolenky na Liptove, sme sa rozhodli pozrieť a okúpať v kúpeľoch 

Korytnica. 

Ale to som naivne nevedel, že kúpele Korytnica v súčasnosti už nie sú kúpele, ale krásnym 

výstavným pomníkom činnosti zatiaľ neznámej svorky slovenským morálnych „úchylákov“, 

ktorí sa ich pravdepodobne zmocnili po roku 1989. O tejto činnosti prikladám pár fotografií. 

Fotografie a text v PDF: 
 
Zo zoznamu slovenských Černobyľov: Kúpele Korytnica 
 
Tohto leta 2010, v rámci dovolenky na Liptove, sme sa rozhodli pozrieť a okúpať v kúpeľoch 
Korytnica.  
Ale to som naivne nevedel, že kúpele Korytnica v súčasnosti už nie sú kúpele, ale krásnym výstavným 
pomníkom činnosti zatiaľ neznámej svorky slovenským morálnych „úchylákov“, ktorí sa ich 
pravdepodobne zmocnili po roku 1989. O tejto činnosti prikladám pár fotografií.  
 
Ale úvodom aspoň pár poznámok o kúpeľoch Korytnica: 
Pramene sádrovcovo-zemitej železitej kyselky sa využívali už v 18. storočí. Roku 1835 postavili 
kúpeľný dom, v polovici 19. storočia vznikla kúpeľná osada.  Roku 1970 to boli 4 kúpeľné domy, liečili 
sa tam žalúdočné choroby a cukrovka. 
 

Ak si chcete pozrieť ďalšie vídeá o Slovenskom Černobile, o degenerácii spoločnosti po 

odstavení komunistov od moci po prevrate 1989, pozrite si video-kanál: Ivan Donoval 
 

videá  https://www.youtube.com/

watch?v=3GnvoJI84J8   

Štrbské pleso, Helios + ďalšie videá  ttps://www.youtube.com/watch?v=mYfM7wP639Q   

Tatranská Lomnica, lanovka + ďalšie 

videá https://www.youtube.com/watch?v=T2r4Q4mlsso   

Vysoké Tatry, hotel Esperanto + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=D4VD9MdAzFA  

Zemplínská Šírava, rekreační areál + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=w8FVT72H7Ek   

Vysoké Tatry, EuroCamp FICC + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=_1KZFH32WdM  

Západní Tatry, pionýrský tábor + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=b4Dtjm74GX

Q   

Vyšné Hágy, léčebna + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=jzWV

_7C5BWA   

Nový Smokovec, hotel MS70 + ďalšie 

videá https://www.youtube.com/watch?v=Aly7g

cRQfTE  
  
 
 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/196-chemorho.html
http://ondrias.sk/doku/koryt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3GnvoJI84J8
https://www.youtube.com/watch?v=3GnvoJI84J8
https://www.youtube.com/watch?v=mYfM7wP639Q
https://www.youtube.com/watch?v=T2r4Q4mlsso
https://www.youtube.com/watch?v=D4VD9MdAzFA
https://www.youtube.com/watch?v=w8FVT72H7Ek
https://www.youtube.com/watch?v=_1KZFH32WdM
https://www.youtube.com/watch?v=b4Dtjm74GXQ
https://www.youtube.com/watch?v=b4Dtjm74GXQ
https://www.youtube.com/watch?v=jzWV_7C5BWA
https://www.youtube.com/watch?v=jzWV_7C5BWA
https://www.youtube.com/watch?v=Aly7gcRQfTE
https://www.youtube.com/watch?v=Aly7gcRQfTE


 
 

766 
 

 
Takto pekne vás Korytnica víta so symbolom - pohárom, fontánou a lavičkami. Nič už skoro 
nefunguje, ale aspoň viete, kde ste. 
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U vchodu je vrátnica (asi), na poschodí so strážnou službou. Tabuľka je stále neporušená.  
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Na prízemí pravdepodobnej vrátnice  je tabuľka s nápisom:  
„Pri oprávnenej požiadavke na otvorenie rampy volať tel. č.. 0908932976 ...“   
Atď..., samozrejme rampa tam žiadna nebola.  Len malá slovenská čierna diera vo dverách. 
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Vedľa vrátnice je modrá dodávka. Ako je zachovalá, to neviem, nedostal som sa ku nej, nemal som 
mačetu ani montérky, len krátke dovolenkové nohavice.  
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Asi hlavná budova kúpeľov, cez rozbité okná vidieť, že vnútri ešte niečo ostalo. Neviem, čo to je, ale 
verím, že archeológovia v budúcnosti to nejako zistia. 
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Prameň Žofia, nejaká voda vnútri ešte kvapkala. Funkčný bol prameň Jozef, ktorý som neodfotil, lebo 
tam čakali v rade vždy 3-5 ľudia a naberali si vodu do fľašiek.  Zrejme okolití ľudia ešte nezabudli na 
korytnickú liečivú vodu. 
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Prameň Alojz, vodu som nenašiel. Bolo by nespravodlivé, keby si prameň Alojz archeológovia v 
budúcnosti pomýlili s rímskymi kúpeľmi alebo miestom kultových obradov Keltov.  
Preto by mal niekto vytesať do obkladačiek „Toto postavili Slováci“ a pre istotu dopísať „a zničili 
nájazdy Tatárov, Turkov, barbarov, humanistov  a demokratov“.   
Je možné, že v Korytnici sú aj ďalšie pramene, ale pretože som bol v krátkych nohaviciach, nemal som 
odvahu ich hľadať v kroviskách.  
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 Romantika jazierka v Korytnici, len si nohy omočiť. Aj vodné živočíchy si prišli na svoje. Môj prvý 
dojem bol, že umelé jazierko je staré niekoľko tisíc rokov, a nie je výsledkom devastácie posledných 
20-tich rokov.  
Len aby si aj tento výtvor slovenských rúk a súčasných demokratov archeológovia nepomýlili 
s rímskymi kúpeľmi starými 2000 rokov. 
 



 
 

774 
 

 
Budova kúpeľov. Mramorové schody „komunistickej totality(?)“ a drevená výzdoba „slobody 
a demokracie“. 
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Ešte raz, budova, kde aj mramorové schody podľahli slobode a demokracii. Nápis na tabuľke je na 
ďalšej fotografii. 
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Nápis na tabuľke: „V tunajších kúpeľoch sa v septembri r. 1851 liečil  ĽUDOVÍT ŠTÚR, 1815-1856, 
vedúca osobnosť slovenského národa v boji za jeho národnú a sociálnu slobodu v polovici XIX. 
storočia. “   
Podvedome ho vidím ako vpravo na terase popíja liečivú vodu a diskutuje o národnej a sociálnej 
slobode slovenského národa.  Verím, že jeho prítomnosť v kúpeľoch Korytnica neupadne do 
zabudnutia, lebo som si istý, že archeológovia po niekoľkých 100 – 1000 rokoch túto tabuľku 
v ruinách kúpeľov vykopú a dajú do múzea Slovenskej štátnosti. Dajú, ak ju nikto dovtedy neukradne. 
 
 



 
 

777 
 

 
V Espresse mali stále socialistické ceny, len tovar chýbal, a aj lavice, stoličky a dokonca aj pult 
s predavačkou.  
Bežný obrázok, čo ostalo na tisícoch miestach na Slovensku po odstránení „komunistickej totality“.  
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Romantiku riečky zrejme kazilo zábradlie, ktoré malo tiež nejakú cenu. 
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Tabula na budove v kúpeľoch v Korytnici. Čo na súčasný stav kúpeľov Korytnica hovorí gen. mjr. 
Jevgenij Pavlovič Voljanskij, veliteľ 2. Partizánskej brigády? Čo hovoria organizácie „Za slobodu 
Slovanov“, a čo na to Ružomberčania? Neviem, ale Ružomberčanom je to asi jedno.  A nielen 
Ružomberčanom, je to jedno celej spoločnosti na Slovensku.  
Poukazuje to na ich nebezpečne vysoký mentálny úpadok?  
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Romantická aleja s machom na asfaltovom chodníku. Napravo terasa bez stolov, ale zato so živými 
stromčekmi, čím sa nemôžu pochváliť mnohé terasy v Paríži a ani v New Yorku. Len zvyšok lampy 
bude treba opraviť, i keď možno v temnej noci sem tam ešte zablikne.    
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Terasa s naklonenými lampami – detail pre skutočných romantikov. 
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Slovensko-romantická aleja. Vo dne bola prázdna, ale možno podvečer a v noci sa po nej stále 
prechádzajú milenci. Alebo, že by si ju už dávno označili lesné zvieratká pre nočné milovánky?   
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Kam asi tieto schody vedú?  A kto všetko po nich chodil za posledných 50, 100 alebo 150 rokov? Bol 
by to veru dlhý zoznam.  
Kto po nich chodí posledných 20 rokov „slobody“? Alebo, že by v rámci demokracie bolo zakázané po 
nich chodiť? Neviem, ale pri istotu som sa ich ani nedotkol. Veď priemyselné kamery sú úž vraj všade. 
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Kam asi táto cestička vedie? Zmocnilo sa ma vzrušenie dávnych objaviteľov chrámov Aztékov 
a Mayov v pralesoch Latinskej Ameriky. Ale neodvážil som sa isť ďalej, nemal som ani mačetu, 
ani pušku, ako mali objavitelia chrámov v pralesoch Latinskej Ameriky. 
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Zátišie na priedomí a naľavo s lavičkou. Žeby tanečný parket? 
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Vchod do niečoho a niečo v Korytnici, s čím budú mať určite aj archeológovia starosti. Možno je to 
časť tribúny, lebo za zrúcaninami sú zvyšky ihriska. 
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Je šťastie, že na tabuľkách stále vidno, čo všetko v kúpeľoch za „totality“ fungovalo. 
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Tabuľka „komunistickej totality“ a romantická lavička „slobody a demokracie“. Len, ako sa k nej 
dostať.   
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Upozorňujem, že toto nie je obrázok z Černobyľu. Je to detské ihrisko v kúpeľoch Korytnica. Prázdne, 
poobede v júli, počas prázdnin. Noha detí sa ho posledných 10-20 rokov nedotkla.  
Uvažujem, kde sa chodia naše deti hrať? Kde deti vyvoleného národa? Kde deti civilizovanej rasy 
alebo slovenskej šľachty?  
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Vchod na volejbalové (alebo futbalové?) ihrisko v kúpeľoch Korytnica. Pozitívum je, že je otvorené vo 
dne v noci a zadarmo. Možno aj sieť sa ešte dá nájsť v šumine lesa a dreva na bránky je v lese tiež 
dosť.  
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Hasiaci prístroj asi stále funguje, a hlavne, že je vždy po ruke. Dá sa ukradnúť aj omietka? 
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Tabuľka na dome s ukradnutou omietkou, ktorý chráni hasiaci prístroj.  
Rozmýšľam, kde budú mať partizáni povstaleckú nemocnicu, keď budú opäť zo Slovenska vyháňať 
súčasné bandy lúpežníkov, morálnych úchylákov  a darmožráčov?    
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Záver: 
 
Podobne ako objavitelia Tróje, hrobky Tutanchamóna alebo chrámov v Mezopotámii, ktorí žasli nad 
stavbami, kultúrou a  vyspelosťou dávnych civilizácií, aj ja som mal ten istý pocit, keď som v Korytnici 
objavoval zvyšky pokladov civilizácie, ktorá žila na území Slovenska až do roku 1990. Aj ja som žasol 
nad každou stavbou, chodníkom, terasou,  prístreškom a lavičkou, z ktorých ešte stále sršala dávna 
múdrosť, veľkosť, radosť, spokojnosť, ľudskosť  a vyspelosť civilizácie, ktorá ich postavila. Vyspelosť 
našich otcov a dedov. 
 
Ale predsa mi tam stále niečo chýbalo, aj som to dlho hľadal, ale zatiaľ nenašiel. 
 
Hľadal som tabuľu, ktorá by menovite uvádzala zoznam ľudí, ktorí sú zodpovední za devastáciu 
kúpeľov Korytnica, ktorí dokázali zničiť to, čo prežilo rozpad Rakúsko-Uhorska, Prvú a Druhú svetovú 
vojnu, vyčíňanie nemeckého Wehrmachtu a zložiek SS, činnosť slovenských a ruských partizánov, 
komunistickú „totalitu“ a „normalizáciu“.  Ale neprežilo to „slobodu a demokraciu“. 
 
Neviem, čo to boli za ľudia, ale si myslím, že väčšinou to boli naše celebrity vystupujúce po roku 1989 
vo vysokých štátnych funkciách, v médiách hlásajúc slovenskú štátnosť, teritoriálnu zvrchovanosť, 
kultúrnu vyspelosť, slobodu, humanizmus a neviem čo ešte. Samozrejme okydávali všetko, čo sa 
počas komunistického zázraku zdokonaľovalo alebo vybudovalo.  
 
Myslím si, že týchto ľudí je potrebné dať vyšetriť na psychiatriu, či to nebola len jedna zo svoriek 
slovenským morálnych uchylákov, akých sme to pravdepodobne po roku 1989 mali na stovky.  
 
Je len na škodu veci, že týmto problémom sa zatiaľ nezaoberá Ústav pamäti národa, lebo národ by si 
mal takéto niečo navždy zapamätať, ako memento do budúcna, aby sa vedel podobným prípadom 
vyvaroval.  
 
I keď pripúšťam, že pre Ústav pamäti národa to bude strašne veľa roboty, lebo podobných 
slovenských Černobyľov, ako sú kúpele Korytnica, máme na Slovensku po roku 1989 stovky, ak nie 
tisíce, k čomu by zodpovedal aj rozsiahly menný zoznam členov svoriek a množstvo tabúl. Je možné, 
že zoznam bude tak dlhý, že sa dostaneme aj do Guinessovej knihy rekordov. Pri troške snahy sa tam 
môže dostať aj počet izieb na Ústave pamäti národa venovaných ničeniu majetku občanov Slovenska 
po roku 1989.  
 
Ale my v tomto úsilí Ústavu pamäti národa vďačne pomôžeme. Lebo len vtedy, keď to  Ústav pamäti 
národa urobí, môžu ľudia žijúci na území Slovenska tvoriť vyspelú, kultúrnu a civilizovanú spoločnosť. 
 
Už sa teším, keď naše deti a vnuci budú turistovať po Slovensku a pred každým významným objektom 
bude tabula oznamujúca, kto objekt navrhol, postavil, zdokonalil alebo zničil. Myslím si, že to pomôže 
aj medzinárodnému turistickému ruchu, lebo v tomto budeme prvý z postsocialistických krajín, ktoré 
boli v roku 1990 oslobodené od „komunistickej totality“. 
 
  
Karol Ondriaš 
ondrias.sk 
22.8.2010 
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Sú Slováci alebo občania Slovenska „Naivne-podriadená 

genetická“ skupina? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/195-chemorho.html 

Nedeľa, 01 August 2010 15:57 

 

I napriek tomu, že všetky fakty, ktoré uvediem nižšie hovoria jednoznačne, že áno, je 

potrebné skúmať túto otázku ďalej.  Treba nám aspoň veriť, že sa nájdu iné dôkazy,  ktoré 

hovoria o opaku. 

  

Do roku 1990 Slováci na Slovensku vlastnili všetky banky, poisťovne, všetky podniky, 

všetku pôdu, námestia, športové strediská, hotely, domy, bary, krčmy, médiá. Všetko si sami 

postavili a vedeli to. Proste, všetko bolo ich a vo väčšine o všetkom rozhodovali sami. Mali 

plnú zamestnanosť, potravinovú, fyzickú a mentálnu bezpečnosť. Čo si navarili, to si aj 

zjedli. 

 

Samozrejme, medzinárodní profesionálni lúpežníci historicky predpokladajúc že Slováci sú 

„naivne-podriadená genetická“ skupina im to chceli všetko zobrať, podobne ako predtým 

černochom a Indiánom. To sa im aj po roku 1990 podarilo, a paradoxne, Slováci boli tým 

nadšení a mnohí sú dodnes. Rýchlo si okydali vlastnú kultúru, spôsob života a všetko, čo si 

vybudovali. Prišli o  všetky banky, poisťovne, väčšinu podnikov a mnohých námestí, 

športových stredísk, hotelov, domov, barov, krčiem, médií. Po roku 2010, keď skončí 

moratórium na predaj slovenskej pôdy, zahraniční predstavitelia „reálne-nadriadenej 

genetickej“ skupiny skúpia našu pôdu a za pár rokov ich budeme opäť titulovať pán Gróf 

alebo všeobecne pán veľkomožný. Vždy, keď budeme o niečo prosiť. 

 

Slováci v súčasnosti pracujú doma na pánskom v cudzích podnikoch, bankách, poisťovniach 

alebo hoteloch, ktoré si sami postavili, a zdá sa, že ako za posledných 500 rokov, im to opäť 

vyhovuje. Platia s nadšením vysokú kolonizačnú dávku a ani o tom nevedia, o čo sa stará 

„reálne-nadriadená genetická“ skupina. 

 

Je toto jasný dôkaz, že Slováci sú „naivne-podriadená genetická“ skupina? 

 

Ďalšie dôkazy, kde „naivne-podriadená genetická“ skupina slúži  „reálne-nadriadenej 

genetickej“ skupine? Je to tzv. princíp reciprocity medzi podriadenou a nadriadenou 

genetickou skupinou s ktorým sa stretávame na každom kroku, píšu o tom denne noviny a 

vysielajú všetky televízie? 

 

- Slovenské dievčatá chodia opatrovať cudzích starých rodičov do Rakúska, Nemecka, 

Anglicka a bohvie, kde ešte. Rakúske, Nemecké alebo Anglické  dievčatá nachodia opatrovať 

našich starých rodičov. 

 

- Väčšina Slovákov pracuje na Slovensku v podnikoch, ktoré patria zahraničným vlastníkom. 

Nemci, Rakúšania, Francúzi, Angličania nepracujú v podnikoch vo svojej krajine, ktoré patria 

Slovákom. 

 

- Slovenskí pomocní pracovníci roztrúsení v krajinách nadradenej skupiny sa konečne po 

roku 1990 mohli pripojiť k iným podriadeným národom, ktoré si túto výsadu vydobyli už 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/195-chemorho.html
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dávno. Rakúski, Nemeckí, Francúzski pomocní robotníci nechodia  pracovať na Slovensko 

do slovenských podnikoch. 

 

- Cudzinci vlastnia mnohé Slovenské médiá. Slováci nevlastnia médiá v Rakúsku, Nemecku, 

Anglicku a dokonca ani v USA. 

 

- Cudzinci vlastnia mnohé Slovenské banky, poisťovne a priemyselné podniky. Slováci 

nevlastnia banky, poisťovne a priemyselné podniky v Rakúsku, Nemecku, Anglicku a 

dokonca ani v USA. 

 

- Cudzinci skupujú našu pôdu. Slováci neskupujú v rovnakom pomere pôdu v Nemecku, 

Francúzsku, Holansku, Belgicku,  v Anglicku a ani v USA. 

 

- Cudzinci vlastnia.... 

  

Konečne dôkazy, že Slováci nie sú „naivná-podriadená genetická“ skupina, ale sú rovnocenní 

a v mnohých prípadoch aj lepší: 

 

Je ich veľa, stačí si len prečítať SME, Pravdu...., pozrieť televíziu.... 

 

- napríklad, Slováci v jedení halušiek..... 

  

Karol Ondrias 

01.08.2010 

ondrias.sk 
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Je morálny úchylák základným pilierom súčasnej globálnej 

kapitalistickej demokratickej spoločnosti? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/193-chemorho.html 

Nedeľa, 27 Jún 2010 15:33 

 

Myslím si, že áno. Myslím si, že dôkazy sú jednoznačné. 

Prvý dôkaz: Drogy 

Pomôžu drogy vyhrať Američanom vojnu v Afganistane a u nás? 

 

Už dávnejšie Američania a ich demokratickí spojenci zistili, že vojnu v Afganistane  vyhrajú 

len v prípade, že vyzabíjajú všetkých 30 miliónov Afgancov. Pretože taktiež zistili, že takýto 

„demokratický“ akt oslobodenia  Afgancov od totality Talibanu by možno nedokázali úplne 

ututlať a možno nie všetci by im uverili, že ich vyzabíjali v sebaobrane, rozhodli sa to riešiť 

ináč. Zabezpečili, aby produkcia heroínu v Afganistane stúpla 10x v porovnaní, keď tam 

vládol Taliban.  Aby bol heroín dostupný a lacný na uliciach v Afganistane, že si ho môžu 

dovoliť aj malé deti. Čo sa aj v Afganistane stalo. Predpokladajú podobne ako ich aglosaskí 

predchodcovia v Číne, že celonárodné užívanie heroínu rozvráti spoločnosť až do takej 

miery, že Afganci im prestanú klásť odpor, lebo budú mať inú prioritu, heroín. A konečne 

vojnu vyhrajú. 

 

Zaplavenie heroínom oslobodené národy bývalého socialistického bloku zabezpečí, 

že im už nikdy nebudú opäť konkurovať. 

 

Samozrejme správne odhadli, že medzinárodní lúpežníci, ktorí „oslobodili porobené národy 

od komunistickej totality“ si pripíšu ďalší kladní bod,  a „bojovníci za slobodu a demokraciu“ 

si toho ako vždy nevšimnú,  a ak, tak sa budú ubezpečovať, že je to dôkaz vybojovanej 

sloboda každého jednotlivca, ktorému už nikto nerozkazuje, čo má robiť.   

 

Začnem históriou o ópiových vojnách Angličanov s Čínou v 19. storočí, ktoré môže byť 

paralelou k Afganistanu: 

 

Na začiatku 19. storočia Angličania hľadali spôsob, ako dosiahnuť maximálny zisk z 

nezávislého a bohatého čínskeho impéria. Angličania sa rozhodli, že budú predávať Číňanom 

ópium, ktoré vyprodukujú ich kolónie v Indii a v okolí, a budú za to kupovať čaj a dovážať 

ho do Anglicka. Táto taktika mala tri výhody: po prvé, Angličania mali ópium takmer 

zadarmo; po druhé, keď rozšíria fajčenie ópia v Číne, ópium pôjde na dračku 

a bude sa dobre a výhodne predávať; tretí význam bol nemenej dôležitý, t.j. fajčením ópia v 

Číne sa impérium nahlodá,  rodinné, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vzťahy sa narušia a 

impérium sa rozpadne a stane sa ľahkou korisťou cudzích dobyvateľov (čo sa napokon aj 

stalo). 

Samozrejme, Čína si uvedomovala dôsledky celonárodného fajčenia ópia. Preto Angličania 

museli vojensky donútiť Čínu, aby vyhovela ich požiadavkám. Anglické vojenské 

námorníctvo bojovalo s čínskym námorníctvom od roku 1839 až do roku 1842 vo vojne, 

ktorá sa nazýva ópiová. 

Čínska strana vojnu prehrala a bola donútená podpísať zmluvu, v ktorej odstúpila Hong Kong 

Veľkej Británii, otvorila päť prístavov pre obchodné anglické lode dovážajúce ópium do 

Číny. V Číne vzniklo vyše milióna verejných čajovní,  kde sa masovo fajčievalo ópium, a 
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tým sa začalo obdobie utrpenia a úpadku Číny, ktoré trvalo vyše sto rokov. 

Čína po porážke v  druhej ópiovej vojne v rokoch 1856-1860, kde okrem Angličanov sa 

zúčastnili aj ďalšie štáty, musela otvoriť ďalších 11 prístavov na dovoz ópia. Ťažko je 

vyčísliť, koľko to stálo nevinných ľudských životov a strádania  rodín,  a ešte ťažšie zistiť, 

koľko zisku priniesla táto akcia Koalícii globálnych investorov v  prepočítaní na jeden ľudský 

život? 

(Karol Ondriaš: Všeobecné kecy, fakty a nezodpovedané otázky; skrátené) 

 

Úvodné poznámky: 

 

Podľa správy OSN „UN Office on Drugs and Crime (UNODC)” Afganistan je najväčší 

producent ópia na svete a podľa 

 “Transparency International” afgánska vláda je druhá najviac skorumpovaná vláda na svete, 

ihneď po Somálskej. 

 

Podľa Svetovej banky obchod s ópiom zamestnáva 1,6 milióna ľudí (6,4% populácie). 

 

- Taliban, počas vlády koncom 1990-tych rokoch získaval na daniach z ópia 75-100 milión 

US dolárov ročne. 

V rokoch 2005-2008, keď Afganistan okupujú Američania, taliban získava z ópia ročne 90-

160 miliónov US dolárov. 

 

HTTP://WWW.UNODC.ORG/DOCUMENTS/RESEARCH/AFGHANISTAN_OPIUM

_SURVEY_2010_WINTER_RAPID_ASSESSMENT.PDF 
 

-Podľa OSN správy z roku 2006, v Afganistane bolo skoro 1 miliónov narkomanov 

(populácia 30 miliónov), z ktorých bolo  60000 detí mladších ako 15 rokov. 

 

-Podľa správy OSN z roku 2009 1 z 12 ľudí v Afganistane je narkoman, je to 2-krát viac ako 

pred štyrmi rokmi. 

Podľa pracovníka OSN Jean-Luc Lemahieu je to "Coca-Cola effect." Drog je na trhu 

prebytok, sú všade a lacné. 

 

- v roku 2006 sa produkcia ópia skoro zdvojnásobila v porovnaní s rokmi 1990-2005 

zásluhou prudkého rastu produkcie 

 v Afganistane. 

 

Podľa správy OSN UNODC v Afganistane zisk z predaja ópia v roku 2009 bol 2,8 mld US 

dolárov a na podplácanie 

vládnych úradníkov sa použilo 2,5 mld. US dolárov. 

 

Všadeprítomná korupcia drogovej ekonomiky v roku 2009 dosiahla 5,3 mld. dolárov, čo je 

viac ako 4,4 mld. dolárov, 

ktoré sa vynaložili oficiálne na financovanie vlády a financovanie rozvojových programov. 

 

Podľa OSN UNODC: ADDICTION, CRIME AND INSURGENCY 

The transnational threat of Afghan opium 

HTTP://WWW.UNODC.ORG/DOCUMENTS/DATA-

AND analysis/Afghanistan/Afghan_Opium_Trade_2009_web.pdf 

Copyright © United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), October 2009 

http://www.unodc.org/documents/research/Afghanistan_Opium_Survey_2010_Winter_Rapid_Assessment.pdf
http://www.unodc.org/documents/research/Afghanistan_Opium_Survey_2010_Winter_Rapid_Assessment.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and
http://www.unodc.org/documents/data-and
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- Ročne zomrie vo svete vo svete na afganské ópium 100 000 ľudí. Čo je viac ako od iných 

drog dohromady. 

Musíme si uvedomiť, že 100000 mŕtvych ročne, je len vrchol ľadovca. 

 

- Počet ľudí, krorí zomrú na predávkovanie afganským heroínom ročne v NATO krajinách je 

viac ako 10000 ročne, 

je to 5-krát viac ako počet zabitých NATO vojakov v Afganistane za posledných 8 rokov. 

 

- Počet narkomanov v Rusku sa zvýšil 10-krát za posledných 10 rokov a teraz konzumujú 

neuveriteľných 75-80 ton 

afganského heroínu ročne. 

Viac Rusov zomrie ročne následkom drog (podľa vládneho odhadu je to až 30000-40000 

ročne), 

ako počet ruských vojakov počas 7 ročnej vojny v Afganistane. 

 

- V Iráne je najviac konzumentov afganského ópia (odhad je 1 milión). 

 

- Vo svete je 15 miliónov narkomanov ópia, heroínu a morfínu (2008).  11,3 milióna 

narkomanov na heroín. 

Drogy sa predajú za 65 mld US dolárov ročne. Ročne sa na trh dostane 375 ton afganského 

heroínu a morfínu. 

 

Podľa ruského predsedu protiteroristického úradu Anatolya Safonova, produkcia heroínu v 

Afganistane stúpla 

skoro 10 – krát od roku 2001, po invázii USA do Afganistanu a odstránení Talibanu od moci. 

 

Podľa úradu pre kontrolu drog, afganský heroín zabije v Rusku 30000 mladých ľudí ročne a 

100000 ľudí vo svete. 

(28/05/2010; HTTP://RIANOVOSTI.COM/RUSSIA/20100528/159202091.HTML). 

 

Viktor Ivanov najvyšší ruský predstaviteľ v boji proti drogám obvinil NATO v Afganistane, 

že nič nerobí proti produkcii 

a obchodu s drogami v Afganistane, ktoré zaplavujú Rusko a štáty bývalého Sovietskeho 

zväzu. 

Len posledné tri roky vzostup bol o 16% (Christian Science Monitor, 20.5.2010). 

 

Výskumní pracovníci, ktorých si najala vláda USA zistili vysoké hladiny ópia dokonca u detí, 

niektoré mali len 

14 mesiacov,  ktoré pasívne vdychovali opium od narkomanov, ktorí žili v dome. Zistilo sa to 

v 25% domoch, 

kde žili narkomani  ópia. 

 

Podľa článku:  Peter Dale Scott: Opium and the CIA: Can the US Triumph in the Drug-

Addicted War in Afghanistan? 

HTTP://WWW.LEWROCKWELL.COM/ORIG11/SCOTT-PD2.1.1.HTML 
(voľne preložené: Ópium a CIA. Vyhrajú Američania drogovú vojnu v Afganistane) 

 

- Korupcia a podplácanie v drogovom štáte v Afganistane dosiahla 2,5 mld dolárov ročne, čo 

je 25% národnej 

http://rianovosti.com/russia/20100528/159202091.html
http://www.lewrockwell.com/orig11/scott-pd2.1.1.html
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ekonomiky. 

 

- Afganská ekonomika je drogovou ekonomikou. V roku 2007 Afganistan produkoval 8200 

ton ópia, čo 53% 

jeho hrubého  domáceho produktu (HDP) a zabezpečoval 93% dodávok heroínu vo svete. 

Pre porovnanie, produkcia kokaínu  v Kolumbii,  keď bola najväčšia, bola len 3% HDP 

krajiny.  

Pre porovnanie, Taliban znížil v roku 2001 produkciu drog z 4600 ton  na 185 ton). 

 

CIA si opäť splnila úlohu: 

 

-CIA sa angažovala v podpore a organizovaní obchodu Afganského heroínu. Začala s tým 

počas sovietskej invázie 

do Afganistanu.  

CIA začala využívať ópium ako kľúčový bod boja Afgancov proti invázii. Podporovala 

afgánsko-pakistánsku hranicu 

ako najväčší producent heroínu na svete, učila Afgancov vyvážať a obchodovať z drogami 

aby získali prostriedky 

na boj proti sovietom.    

 

CIA zabezpečila medzinárodný obchod s afganským heroínom podobne,  ako predtým v 

rámci boja proti 

komunizmu v Barme,  v Thajsku  a v Laose v rokoch 1940-1970. Tieto krajiny sa stali 

svetovými vývozcami drog  

až potom, keď ich to CIA  (v Laose Francúzi) naučili. Predtým boli len lokálny pestovatelia a 

konzumenti. 

 

V súčasnosti USA aj korupciou afganskej vlády zabezpečujú rozkvet produkcie a obchodu 

afganského heroínu vo 

 svete.  Napríklad, v roku 2007 podľa London Daily Mail: štyria najväčší hráči v heroínovom 

biznise 

boli členovia afganskej vlády. 

 

Invázia USA v Afganistane zabezpečila heroínovú epidémiu, ktorá niekomu veľmi dobre 

vyhovuje: 

5 miliónov narkomanov v Pakistane, 2,5 milióna narkomanov v Rusku, 0,8 milióna v 

Amerike. 

Vo svete 15 miliónov a v Afganistane 1 milión. Koľko je to na chudobnom Slovensku. 

Koľko ľudí na Slovensku zahynulo na predávkovanie drogami, čo je len vrchol ľadovca. 

Neviem, ale možno sa 

máme ešte na čo tešiť. 

 

Čo na toto všetko hovorí súčasný morálny úchylák, ako základný pilier súčasnej globálnej 

kapitalistickej 

demokratickej spoločnosti? 

 

Nič. Keby proti tomu niečo hovoril, tak by už nebol morálny úchylák. 

Dôležité je, že aj keď sú morálny úchylní v menšine majú v súčasnej spoločnosti väčšinový 

vplyv. 
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Predstavme si, že by existoval politický systém, ktorý by mal v stanovách (v ideológii), alebo 

vláda 

v politickom programe,  že raz za rok  postaví k múru 100000 ľudí a všetkých zastrelí. Viem 

si predstaviť, 

ako by proti tomu každý  normálny človek  a aj „typický morálny úchylák demokratického 

typu“ 

protestovali a všeobecne to odsúdili. Takýto politický  systém  by bol označený za zločinný, a 

vláda, 

ktorá by toto vykonala by bola označená za zločinnú a jej predstavitelia 

by boli súdení pred medzinárodným súdom.  

 

Prejdime teraz z predstáv k realite o drogách. V súčasnej realite verejne známa globálna 

kapitalistická 

mašinéria, verejne známa ideológia, verejne známe vlády, spoločenstva, alebo globálne 

koalície zabezpečujú, 

že výsledkom ich vplyvu, záujmom, politiky alebo ideológie je smrť 100000 ľudí ročne 

len z predávkovania drogami. 

 

Ako sa k tomuto faktu stavia súčasný morálny úchylák, ako základný pilier súčasnej 

kapitalistickej 

demokratickej spoločnosti? 

 

Nijako. Nezaujíma ho to. Nie je to pre neho dôležité. On povstane a začne bojovať za 

slobodu, 

demokraciu a proti nespravodlivosti až vtedy, keď ho globálna mašinéria zodpovedná 

za smrť 100000 ľudí ročne na to vyzve a všetky média zatrúbia na útok.  

 

Podobne by sme mohli napísať článok o 25000 deťoch, ktoré zomrú denne ako následok 

vplyvu, 

záujmom, politiky alebo ideológie verejne známej globálnej kapitalistickej mašinérie, 

 verejne známej ideológie, verejne známych vlád, spoločenstva, alebo globálnych koalícií. 

 

Typického súčasného morálneho úchyláka to nezaujíma, nie je to pre neho dôležité. 

 

Podobne by sme mohli napísať článok o státisícoch ľuďoch ročne, ktorí sú predaní ako 

dobytok 

na voľnom trhu demokracie, ako výsledok vplyvu, záujmom, politiky alebo ideológie 

verejne známej globálnej kapitalistickej mašinérie, verejne známej ideológie, 

verejne známych vlád, spoločenstva, alebo globálnych koalícií. 

 

Typického súčasného morálneho úchyláka to taktiež nezaujíma, nie je to pre neho dôležité. 

On je predsa humanista a demokrat. 

 

Podobných príkladov by som našiel ešte veľa. Ale dôležitá je základná otázka 

 

Dokedy budeme ešte žiť v globálnom spoločenstve, ktorého základným pilierom je 

morálny úchylák? 

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk; 27.06.2010 
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Predsedovia vlád verzus predsedovia finančného sektora 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/57-predsedovia-vlad-verzus-predsedovia-

finanneho-sektora.html 

Piatok, 24 Október 2008 15:24 

 

Ako si predsedovia vlád sveta kľakli na kolená pred globálnymi lúpežníkmi, namiesto toho, 

aby si prenajali súdnu budovu v Norimbergu. 

Posledné týždne sme svedkami pekného profesionálneho produktu kapitalistickej 

demokracie, voľného trhu a slobody slova. 

 

Počtom veľmi malá, ale významom veľmi veľká, finančná globálna banda lúpežníkov nám za 

posledné roky ukradla niekoľko tisícok tisíc miliárd dolárov. Je to suma, ktorú si ťažko vieme 

predstaviť. Vieme ju len nepriamo posúdiť podľa toho, že sme na ňu intenzívne posledných 

20 rokov pracovali a budeme pracovať ďalej. Ale to si väčšina neuvedomí. 

 

Posledný mesiac sa táto globálna krádež už nedala ututlať, prenikla na verejnosť a vlády 

sveta museli niečo robiť. 

 

Vládny predstavitelia nám zahrali divadielko, že o realite vo finančnom systéme nič nevedeli. 

 

Bola to nevídaná krása, keď sa stretli predstavitelia vlád sveta a namiesto toho, aby kreovali 

vyšetrovaciu komisiu, ktorá by skúmala: kto, prečo, ako, začo a načo ukradol alebo 

spreneveril niekoľko tisícok tisíc miliárd dolárov, títo predstavitelia vlád si kľakli na kolená 

pred všemohúcimi vládcami peniazmi a dohodli sa, že všetko, čo bolo rozkradnuté, alebo 

spreneverené nahradia z našich daní. Opäť budeme mať na čo robiť. Skrátka, dali ďalšie 

peniaze tým istým globálnym finančným lúpežníkom, aby mali čo rozkrádať. 

 

Je možné, že niektorí predstavitelia vlád sa nahnevali a chceli finančnú bandu lúpežníkov 

zobrať na zodpovednosť. Ale finančníci sa im vysmiali, hovoriac: „No a čo. Postupovali sme 

podľa zákonov, ktoré vaši ľudia schválili v parlamentoch.“ A mali pravdu. A keď si ešte k 

tomu väčšina predstaviteľov vlád uvedomila, že títo finanční lúpežníci financovali ich 

volebné kampane, že vlastnia väčšinu mienkotvorných médií a že v krachujúcich inštitúciách 

majú aj oni a ich verní peniaze, tak ich rozhodnutie bolo jednoznačné. 

 

Je možné, že sa ešte dožijeme ďalších udalostí, keď opäť globálni finančníci zazvonia 

zvončekom, ako stredoveký bohatý šľachtic na služobníctvo, a naši vládni predstavitelia sa 

opäť stretnú, aby im vyplnili ďalšiu pochabosť. 

 

A prečo nie, veď sa to vraj inak nedá. 

 

Karol Ondriaš 

24.10.2008 

 

 

 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/57-predsedovia-vlad-verzus-predsedovia-finanneho-sektora.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/57-predsedovia-vlad-verzus-predsedovia-finanneho-sektora.html
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 Zločiny stalinských komunistov – "100 miliónov zavraždených" v 

Ruskom impériu 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/58-zloiny-stalinskych-komunistov-q100-

milionov-zavradenychq-v-ruskom-imperiu.html 

Pondelok, 29 December 2008 15:24 

 

Podľa pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenického: ...„Smelo možno 

tvrdiť, že najdivšími prenasledovateľmi cirkvi a vôbec náboženstva boli u nás 

stalinskí komunisti, ktorých vodca Stalin má na svedomí podľa najnovších 

údajov 100 miliónov ľudí. Podobný Stalinovi bol hitlerovský nacizmus s 26 

miliónmi ľudských obetí.“... 

  

 Citácia je z listu pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenického prezidentovi SR R. 

Schusterovi z 18.7.2001, ktorý bol daný na vedomie aj vládnym predstaviteľom a 

najdôstojnejším cirkevným vrchnostiam. 

Zdroj: Kultúra – dvojtýždenník závislý od etiky. Ročník IV. – č. 19, z 19. septembra 2001, 

str. 1 a 3. http://adam.humanisti.sk/?p=119 

 

Kde je hranica tunelovania mozgov?  

Po občianskej vojne v roku 1920 boľševické impérium (zhruba budúci Sovietsky zväz) malo 

131 miliónov obyvateľov. Za 19 rokov, v roku 1939, malo už 170,467 milióna obyvateľov 

(pozri obrázok nižšie, kde je zobrazený nárast populácie Ruska). To znamená, že za 19 rokov 

počet obyvateľov sa zvýšil o 39,5 milióna, i napriek tomu, že stalinskí komunisti podľa 

pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenického vyvraždili 100 miliónov nevinných ľudí. Keď 

to tak počítam, ak boľševici vyvraždili 100 miliónov zo 131 miliónov, ostalo im 31 miliónov 

obyvateľov, z nich 4-7 miliónov žien v reprodukčnom veku. Týchto 4-7 miliónov žien 

muselo porodiť za 19 rokov 140 miliónov detí, t.j. približne 23 detí na jednu ženu. 

Samozrejme, to je za predpokladu, že žiadne z detí za 19 rokov nezomrie a nezomrie ani 

jeden obyvateľ boľševického impéria počas 19 rokov. Je jasné, že starí a aj mladí zomierajú, 

takže keď berieme do úvahy úmrtnosť, odhadujem, že všetky ženy v reprodukčnom veku pod 

boľševickým terorom museli za 19 rokov porodiť okolo 200-300 miliónov detí. To ale 

znamená, že každá žena by musela mať okolo 30-60 detí, že každá žena musela rodiť každé 

3-4 mesiace. Tým, že počet obyvateľov v roku 1939 stúpol až na 170 miliónov je jasný 

dôkaz, že boľševici donútili nevinné ženy rodiť každé 3-4 mesiace, po dobu 19 rokov. 

Nechápem, prečo slovenská kresťanská vrchnosť, ktorá je majstrom v hľadaní zločinov 

iných, tento fakt prehliadla. Predsa takýto boľševický teror na nevinných ženách nemá v 

histórii obdobu. Patrí medzi ďalšie najväčšie zločiny komunizmu. 

 

Taktiež prehliadli ešte väčší zločin boľševikov. Boľševici v boľševickom impériu zavraždili 

200000 kňazov a diakonov a prenasledovali cirkev na každom kroku, i napriek tomu, že 

celkový počet kňazov a diakonov v roku 1914 v Ruskom impériu bol len 113000. (V roku 

1914 v Rusku bolo 55173 ruských ortodoxných kostolov a 29593 kaplniek, 112629 kňazov a 

diakonov, 550 mužských a 475 ženských kláštorov a 95259 mníchov a mníšok.) 

 

To by ešte nič nebolo, predstavte si, akí boli tí boľševici prefíkane zločinní. Podľa oficiálnych 

údajov v komunistickej Ruskej federácii, v závislosti od regiónu, v roku 1987 bolo krstených 

40-50% narodených detí a viac ako 60% ľudí malo kresťanskú pohreb. Je to viac ako v 

súčasnosti vo Švédsku, Anglicku, Holandsku a v ďalších demokratických krajinách. V 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/58-zloiny-stalinskych-komunistov-q100-milionov-zavradenychq-v-ruskom-imperiu.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/58-zloiny-stalinskych-komunistov-q100-milionov-zavradenychq-v-ruskom-imperiu.html
http://adam.humanisti.sk/?p=119
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Anglicku v súčasnosti vo veľkých mestách je krstené len jedno dieťa zo šiestich narodených. 

A anglické kostoly sa začali opäť plniť po roku 1989, paradoxne, imigrantmi z bývalého 

komunistického bloku. Pýtam sa, kto krstil v Rusku viac detí, ako v Anglicku, keď boľševici 

vyvraždili všetkých kňazov a diakonov až dvakrát? Je tu len jedna možnosť. Krstili ich 

totalitne sami boľševici-komunisti, ktorí na to nemali žiadne oprávnenie. Pričom doteraz sa 

na to neprišlo. Dokonca na to neprišli ani naši najvyšší cirkevní predstavitelia. 

 

Pretože vo Švédsku, Dánsku, Nórsku, Japonsku, Fínsku, Francúzsku, v Južnej Kórei, v 

Nemecku je menej veriacich ako v bývalých boľševických krajinách, natíska sa otázka, ako 

dokázali boľševici vyvraždiť viac kňazov v týchto krajinách, ako v boľševickom impériu, kde 

ako som už ukázal, zavraždili každého kňaza dva-krát. Nie je mi jasné, prečo aj tento ďalší 

zločin boľševikov slovenská kresťanská vrchnosť opäť prehliadla. 

 

Z vyššie uvedeného predpokladám, že slovenská kresťanská „verchuška“ prehliadla ešte veľa 

ďalších zločinov boľševikov. Jeden vidieť aj nižšie na obrázku. Populácia Ruskej federácie 

po odstránení boľševikov-komunistov od moci, od roku 1990 do roku 2008, klesla o 5 

miliónov. Pre porovnanie, od roku 1941 do roku 1946, počas 2. Svetovej vojny populácia 

Ruskej federácie klesla o 6,5 miliónov. Prečo kresťanská vrchnosť neskúma, ako dokázali 

boľševici z pomsty, že ich odstránili od moci, znížiť počet obyvateľov Ruska skoro o toľko, 

ako to dokázala 2. Svetová vojna. 

(Podľa Giovanni Andrea Cornia a Vladimíra Popova, počet obetí kapitalistického systému po 

odstránení boľševikov-komunistov od moci po roku 1989 bol 700000 ľudí ročne. 

http://www.wider.unu.edu/pressrelease/press-release-2001-4.pdf). 

 

Je potrebné pripomenúť, že na odstránení komunistov od moci v bývalom socialistickom 

bloku a tým aj na počte obetí, ktoré sú porovnateľné s obeťami 1. a 2. Svetovej vojny sa 

významne podieľali aj fundamentálne veriaci kresťania, kresťanská vrchnosť a pápež. (Ján 

Čarnogurský, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky: „Z legendárnej trojice, ktorá sa 

najviac zaslúžila o pád komunizmu – prezident Ronald Reagan, pápež Ján Pavol II. a 

spisovateľ Alexander Solženicyn...“, Impulz Číslo 3/2008, 

http://www.impulzrevue.sk/article.php?326). 

 

Je pravdepodobné, že obete v bývalom socialistickom bloku po odstránení komunistov sú 

najvyššie a najvýznamnejšie v 20. storočí, okrem obetí 1. a 2. Svetovej vojny, za ktoré sú 

kresťanská vrchnosť a fundamentálne veriaci taktiež zodpovední. 

 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že vytunelovaní sa môžu už teraz tešiť na ďalšie zločiny 

boľševikov, pretože počet možností je skoro nekonečne veľa. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

Člen ÚV KSS 

07.03.2009 
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Čo bol jediný a najväčší zločin komunistov?  
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-najvaei-zloin-komunistov.html 

Utorok, 30 December 2008 15:24 

 

Naši kolonizátori zo západu to mali posledných 300-400 rokov dobre zariadené. 

 

Len v Rusku, v roku 1914, im patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% 

metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% 

cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v 

roku 1913, len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej, ako v Anglicku v 

polovici 18 storočia. 

V roku 1913, očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 rokov. Pre 

porovnanie, v tom čase to bolo v Holandsku 60 rokov, v Rakúsku 57 rokov alebo v Číne 30 

rokov. Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. 

Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku, v roku 1913, bola len 4,7% USA, 7% Anglicka, 

8% Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol 

porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh Ruského impéria v roku 

1917 bol 80 000 000 000 zlatých rubľov, t.j. 2/3 všetkého majetku Ruska (1). 

 

Podobne to bolo, aj keď relatívne oveľa lepšie, na území Slovenska. Napríklad, v roku 1937, 

dojčenská úmrtnosť do jedného roka, bola na Slovensku 150 detí na 1000 živonarodených, v 

Rakúsku 92 detí. V roku 1919 spotreba elektrickej energie na jedného obyvateľa na území 

Slovenska bola len 19% priemerného Rakúšana. Východná Európa bolo stabilne a dobre 

prosperujúca kolónia západu na večné časy. 

 

A toto všetko západným kolonizátorom zobrali zločinní boľševici-komunisti na dlhých 70 

rokov. To bol ich jediný a najväčší zločin. Nepomohlo ani Tretie križiacke ťaženie na 

Východ v rokoch 1918-1922, ktoré organizoval minister vojny Anglicka Winston Churchill, 

ani Štvrté križiacke ťaženie na Výhod vedené Hitlerom. 

 

Zločinní komunisti zariadili, že od roku 1917 až do roku 1990, 400 miliónov 

Východoeurópanov neplatili kolonizačnú dávku západným kolonizátorom, nerobili ako lacná 

pracovná sila v ich továrňach, neposielali im dievčatá do sex-priemyslu, chlapcov na 

umývanie riadu a vojakov ochraňovať ich záujmy. Toto je ten jediný a najväčší zločin 

komunizmu. Naopak, kolonizátori museli vynaložiť veľa úsilia, veľa peňazí (2), aby 

ekonomický, vzdelanostný a kultúrny komunistický zázrak v roku 1990 na území Východnej 

Európy odstránili. 

 

Postupne, od roku 1917 až do roku 1990, pod vedením komunistov sa vytrhlo z kolonizácie 

až 400 miliónoch Východoeurópanov. Dokonca dosiahli, že v 80-tich rokoch 20. storočia ich 

produkcia ku USA bola už v pomere 1:3, a nie 1:12 ako v roku 1921 (3). Ešte v roku 1916, 

väčšina populácie nevedela čítať a písať, a za 50 rokov komunistického zázraku poslali 

človeka do kozmu. Tento neodpustiteľný zločin komunizmu dosiahli aj napriek tomu, že 

západní kolonizátori ich poriadne zničili počas Štvrtého križiackeho ťaženia na východ v 

rokoch 1941-1945. Ani to nezabralo, opäť povstali z popola. Až konečne v roku 1990 sa 

západným kolonizátorom podarilo odstrániť komunistov a vrátiť Východoeurópanov tam, 

kde majú byť na večné časy, podobne ako boli pred rokom 1917. 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/59-o-bol-jediny-a-najvaei-zloin-komunistov.html
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Preto naši súčasní kolonizátori nesmú dopustiť, aby sa komunisti opäť dostali k moci, lebo by 

opäť zariadili neplatenie kolonizačnej dávky a neposielali im ľudí na roboty. Preto 

premývanie mozgov v bývalých socialistických krajinách musí byť oveľa účinnejšie, ako v 

ostatných krajinách sveta. Len tak môžu zabezpečiť platenie kolonizačnej dávky na ďalších 

100 a viac rokov (4). 

 

(1) Boľševici zrušili ruský národný zahraničný dlh 28.1.1918. 

 

(2) Podľa „Center for Defence Information“ cena studenej vojny stála len USA 13,1 tisíc 

miliárd dolárov v cenách roku 1996 (in 1996 dollars = $13.1 Trillion. 

http://www.cdi.org/issues/milspend.html). Podľa bývalého nemenovaného amerického 

prezidenta, len v USA na odstránenie socializmu sa vynaložilo 3000 miliárd dolárov. 

 

(3) Údaje sú z: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672. Journal 

of Economic Issues, Dec 1998 by Murphy, Austin, A note on economic growth in Eastern 

Europe. 

 

(4) Prečo humanisti a demokrati nejdú oslobodiť krajiny Subsaharskej Afriky od nejakej 

totality, ktorá má za následok, že tam zomiera ročne 4,8 milióna detí do päť rokov? Odpoveď 

je jednoduchá: Pretože cena piesku na Sahare je stále 0,00020 dolárov za tonu, ak stúpne 

vyššie ako 0,20 dolárov za tonu, potom humanisti a demokrati prídu oslobodiť tieto krajiny 

od nejakej totality, pričom nebudú váhať na to v prípade potreby vynaložiť aj 3000 miliárd 

dolárov. 

 

Karol Ondriaš 

30.12.2008 
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Zločiny Izraela v Palestíne, zločiny USA a ich vazalských 

partnerov v Iraku alebo v Afganistane 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/60-zloiny-izraela-v-palestine-zloiny-usa-a-ich-

vazalskych-partnerov-v-iraku-alebo-v-afganistane.html 

Pondelok, 19 Január 2009 15:27 

 

Dnes 17.1.2009 skončilo trojtýždňové vojenské ostré cvičenie Izraelskej 

armády, pri ktorom, v priamom prenose zabíjali Palestínčanov v pásme Gazy. 

Bilancia: Viac ako 1240 mŕtvych Palestínčanov a viac ako 13 izraelských 

vojakov a civilistov. Dôvod izraelského vojenského cvičenia: Zabrániť, aby 

palestínsky Hamas raketami ostreľoval izraelské územie. Zničiť podzemné 

tunely, ktorými sa pašujú zbrane do Palestíny. Tak to aspoň tvrdia mnohé 

oficiálne médiá. 

Kde je podstata a hranica zločinnosti systému, ktorý naše politické elity a vyvolené celebrity 

nazývajú demokracia? 

  

Najskôr úvod: 

 

Konflikt Izrael-Palestína je ľahko pochopiteľný, stačí si pozrieť mapy Palestíny v rôznych 

rokoch: http://www.passia.org/palestine_facts/MAPS/0_pal_facts_MAPS.htm 

 

Samozrejme, väčšina médií nesmie spomenúť a diskutovať mnoho faktov zo strachu, že by aj 

vytunelovaní mohli na niečo dôležité prísť. Spomeniem aspoň niektoré. 

 

V roku 1947 bola prijatá Rezolúcia VZ OSN č. 181, ktorá hovorí, že územie Palestíny sa má 

rozdeliť a majú tam vzniknúť dva štáty, arabský a židovský. Prečo vznikol len židovský štát, 

Izrael? Prečo nevznikol arabský štát v hraniciach určených rezolúciou 181? Kto tomu 

efektívne zabránil? Doteraz Palestína nemá štátnu suverenitu, i keď štát Palestína bol 

vyhlásený v roku 1988 a uznalo ho viac štátov ako Kosovo, medzi nimi aj Slovensko 

(ČSFR). 

 

Rezolúcia BR OSN 242 z roku 1967 hovorí o stiahnutí Izraela z okupovaných území, ktoré 

obsadil vo vojne v roku 1967 . Prečo sa Izrael nestiahol z okupovaného územia? Prečo 

vojensky nezasiahli USA a celý demokratický svet proti Izraelu podobne, ako zasiahli proti 

Iraku, keď okupoval Kuvajt? 

 

Prečo Izrael stále okupuje veľké územie Palestíny a prečo vytvoril z Gazy koncentračný tábor 

alebo rezerváciu pre 1,5 milióna Palestínčanov? Je tento koncentračný tábor zaistený lepšie, 

ako všetky koncentračné tábory 2. Svetovej vojny dohromady? Napríklad betónová stena 

okolo palestínskeho mesta Qalqilya je 8 metrov vysoká, 2x vyššia ako bola betónová stena v 

Berlíne. Je elektronicky zabezpečená, z vežami každých 200 m a ďalšími prekážkami. Prečo 

to súčasným demokraticky zvoleným lídrom nevadí? 

 

Izrael obviňuje Hamas, že z územia Gazy vystreľuje rakety na Izraelov? Je potrebné si 

uvedomiť, že Hamas strieľa rakety nie na územie Izraela, ale na územie Palestíny, ktoré je 

okupované Izraelom. Analogicky by sme mohli obviniť zo zločinov skupiny partizánskeho 

odporu vo Francúzsku počas 2. Svetovej vojny, keď strieľali na Nemcov na okupovanom 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/60-zloiny-izraela-v-palestine-zloiny-usa-a-ich-vazalskych-partnerov-v-iraku-alebo-v-afganistane.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/60-zloiny-izraela-v-palestine-zloiny-usa-a-ich-vazalskych-partnerov-v-iraku-alebo-v-afganistane.html
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francúzskom území. 

 

Izrael argumentuje: Bombardujeme Palestínu aby sme zničil podzemné tunely, ktorými sa 

pašujú zbrane do Palestíny. Od roku 1985, USA dávajú pomoc Izraelu, skoro 3 mld US 

dolárov ročne. Za tieto peniaze si môže Izrael zakúpiť, vyrobiť alebo vyvinúť najmodernejšie 

vojenskú techniku na zabíjanie. Prečo Hamas neargumentuje, že musí bombardovať Izrael, 

aby mu zabránil nákupu, vývoju a výrobe zbraní, ktoré používa na zabíjanie Palestínčanov? 

 

Zabíjanie bezbranných obyvateľov je určitý typ tradície niektorých národov. Spomeniem 

napríklad vyzabíjanie severoamerických indiánov alebo kolonizačné vojny. Napríklad v 19. 

storočí Angličania v boji o znovu-obsadenie Sudánu bojovali s domorodou primitívne 

vyzbrojenou armádou, kde anglická moderne vyzbrojená armáda zmasakrovala sudánskych 

vojakov ešte predtým, ako prišli do kontaktu s Angličanmi, takže straty Angličanov boli 

skoro nulové. 

 

Vyhrážky niektorých demokraticky zvolených lídrov mi pripomínajú v Biblii Druhú knihu 

Mojžišovú, 11, 4 a 6: Mojžiš povedal: Takto hovorí Hospodin: O polnoci pôjdem 

prostriedkom Egypta a zomrie všetko prvorodené v Egyptskej krajine, od prvorodeného 

faraónovho, ktorý má sedieť na jeho tróne, až po prvorodeného služobnej, ktorá je pri ručnom 

mlyne, ako aj všetko prvorodené z dobytka. Po celej Egyptskej krajine bude veľké bedákanie, 

akého ešte nebolo, ani viacej nebude. 

 

Tento dlhý úvod je kvôli dvom otázkam: 

 

1. Vlády Izraela, Hamasu, USA, Iránu vzišli z demokratických volieb, podobne, ako skoro 

všetky demokratické vlády, ktoré sa zásadne nepostavili proti zabíjaniu Palestínčanov, 

Iračanov, Srbov alebo Afgancov. Kapitalistická demokracia vyprodukovala tieto vlády, tieto 

neprávosti, vyprodukovala realitu v ktorej žijeme. Natískajú sa aspoň dve otázky: Je 

demokracia zlá? Ktoré prvky demokracie zabezpečujú, že demokraticky zvolená vláda môže 

beztrestne zabíjať nevinných ľudí v priamom prenose? Je potrebne súčasnú kapitalistickú 

demokraciu nahradiť niečím iným? Moja odpoveď je jednoduchá: Demokracia je 

nezlučiteľná s neobmedzeným súkromným vlastníctvom. 

 

2. O nespravodlivostiach v Iraku alebo na Blízkom východe sa napísalo veľa hodnotných 

článkov. Bohužiaľ tieto články neprinášajú návod na radikálne systémové riešenie, ktoré by 

nielenže vyriešilo súčasnú situáciu ale by aj zabezpečilo, aby sa také niečo nestalo. Začnú už 

konečne autori popisujúci neprávosti v súčasnom kapitalistickom demokratickom svete 

hľadať riešenia, ako to zmeniť? Opakujem riešenie: Demokracia je nezlučiteľná s 

neobmedzeným súkromným vlastníctvom. 

 

Karol Ondriaš 

Člen ÚV KSS 

19.01.2009  
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Kniha Vytunelovaní na stiahnutie 
 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/190-chemorho.html 

Piatok, 14 Máj 2010 06:09 
  

Kniha "Karol Ondriaš: Vytunelovaní" na stiahnutie. 

 

http://ondrias.sk/doku/vytunelovani.pdf 

 

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

14.5.2010 
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Systém v ktorom žijeme 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/189-chemorho.html 

Piatok, 14 Máj 2010 05:17 

Link na nové vídeá o systéme v ktorom žijeme. 

http://take.netkosice.sk/osz/ondrias.htm 

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

14.5.2010 
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Komunistický zázrak. Videá, ktoré niekto odstránil z youtube 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/188-chemorho.html 

Piatok, 14 Máj 2010 05:10 
Link na videá o komunistickom zázraku, ktoré niekto odstránil z youtube. Dávam ich na web 

druhý-krát. 

http://www.mojevideo.sk/video/8593/socializmus_vs_kapitalizmus_1_12.html 

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

14.5.2010 
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Sfery dôverné: Čo vo filme nebolo 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/187-chemorho.html 

Piatok, 14 Máj 2010 05:01 

 

Link na videa, ktoré sa z neznámeho dôvodu nezverejnili: Kresťanstvo, dodržiavanie Desať 

božích prikázaní a komunistický zázrak: 

http://nezavisli.blogspot.com/2010/05/diskusia-bez-diskusie.html 

  

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

14.5.2009 
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Oslavy v Katyni a bombardovanie Drážďan 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/184-che.html 

OSLAVY V KATYNI A BOMBARDOVANIE DRÁŽĎAN 
Nedeľa, 18 Apríl 2010 12:39 

 

Je možné, že „totalitné“ režimy v bývalom socialistickom bloku boli nahradené morálne 

úchylnými? 

  

Včera 17.4.2010 a dnes som na STV a mnohých svetových kanáloch pozeral smútočné obrady 

a pohreb najvyšších poľských predstaviteľov vo Varšave a v Krakove. Zúčastnili sa na nich 

mnohí najvyšší predstavitelia z celého sveta. Stala sa tragédia s svet žialil a uctil si pamiatku 

zosnulých. Súhlasím s tým. 

 

Samozrejme, počas prenosov sa často pripomínalo, že poľská delegácia išla do Katyne, aby si 

pripomenula 70. výročie zločinov komunistov v Katyni. 

 

Goebbels rozšíril informáciu o „zločinoch žido-boľševikov“ v Katyni v roku 1943. 

Predpokladám, že je to pravdepodobne jediná propagandistická akcia Goebbelsa, ktorej svet 

doteraz verí. Dôvod propagácie Goebbelsa je len jeden: je to v súlade s pripravovanou 6. 

Križiackou výpravou do Ruska, ktorá ak by boli vhodné podmienky sa ihneď uskutoční. 

 

Zaráža ma, prečo si demokratický svet nepripomína aj iné zločiny 2. Svetovej vojny. 

 

Nasledujúce údaje sú spracované podľa: 

http://www.informationclearinghouse.info/article24631.htm 

 

Napríklad bombardovanie Drážďan v noci 13.-14.2.1945 Angličanmi (RAF) a Američanmi 

(USAAF). Na operácii sa zúčastnilo viac ako 1000 bombardérov (40 amerických 

bombardérov sa pomýlilo a bombardovali Prahu. Frederick Taylor. Dresden: Tuesday, 

February 13, 1945, New York, 2004). 

Následkom bombardovania v Drážďanoch zahynulo 25000-40000 civilistov. Niektoré zdroje 

uvádzajú počet obetí 100 000 až 300 000 (Medzinárodný červený kríž 275 000 obetí). 

  

Pritom Drážďany nepredstavovali vojenský objekt, neboli tam žiadne významné vojenské 

zariadenia. Paradoxne, vojenské letisko Luftwaffe niekoľko kilometrov severne od Drážďan 

bombardované nebolo. 

 

Prečo potom spojenci bombardovali Drážďany? 

 

Odpoveď treba hľadať v situácii, ktorá sa vyvinula v polovici a na konci januára 1945. Na 

západnom fronte Američania, Briti a Kanaďania sa ešte ani nedostali k rieke Rýn. Od Berlína 

ich delilo 500 km. Na východe Červená armáda začala 12.1.1945 veľkú ofenzívu, postupovala 

na západ a do Berlína jej chýbalo už len 100 km. Pre západných spojencov vyvstalo 

nebezpečie, že Červená armáda obsadí zanedlho Berlín a bude pokračovať ďalej na Západ. Je 

nepravdepodobné, že za týchto okolností by velitelia západných spojencov chceli nejako 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/184-che.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/184-che.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/184-che.html
http://www.informationclearinghouse.info/article24631.htm
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vojensky urýchliť postup Červenej armády. Preto ani nebombardovali vojenské letisko 

Luftwaffe niekoľko kilometrov severne od Drážďan. 

 

Koncom januára 1945 sa americký prezident Roosevelt and britský predseda vlády W. 

Churchill pripravovali na schôdzku so Stalinom. Pretože Červená armáda postupovala 

úspešne na západ a armáda spojencov mala ťažkosti v Ardenách, potrebovali mať niečo, čím 

by ohúrili Stalina a tým vyjednali najlepšie povojnové podmienky. Potrebovali ukázať, že ich 

armáda je silná. Vedeli, že sa nemohli rovnať v pechote, tankoch ani v delostrelectve. Ale 

mali v rukách jeden triumf a to bolo letectvo, ktorému sa Červená armáda nemohla rovnať. 

Počet, kvalita, výzbroj a vojenské skúsenosti ich letectva boli v tedy najlepšie na svete. Toto 

letectvo mohlo zasadiť zdrvujúci úder na ciele ďaleko od domova. Lenže o tomto potrebovali 

rukolapne presvedčiť Stalina na stretnutí na Jalte. 

 

Bol to Churchillov nápad, keď rozhodol, že totálne zničenie mesta spojeneckým letectvom 

pred nosom Červenej armády, dokáže jasne Stalinovi vojenskú silu spojeneckého letectva, 

ktorú bude potrebné rešpektovať. 

 

Detailné plány pre takú operáciu boli úzkostlivo naplánované dávnejšie pod názvom 

“Operation Thunderclap”. V auguste 1944 v memorande britského letectvo RAF sa 

zdôrazňuje: „totálna devastácia stredu veľkého (nemeckého) mesta... by presvedčila Ruských 

spojencov... o efektivite anglo-amerických vzdušných síl“ ( Richard Davis, “Operation 

Thunderclap,” Journal of Strategic Studies, 14:1, March 1991, p. 96.). 

 

Za účelom porazenia Nemecka, operácia Thunderclap do začiatku roka 1945 nebola dôležitá. 

Ale dôležitou sa stala až koncom januára 1945, keď sa začala príprava na Jaltskú konferenciu. 

V tom čase britský predseda vlády Churchill rozkázal veliteľovi britského letectva RAF 

Arthurovi Harrisovi zničiť mesto vo východnom Nemecku (Taylor, pp. 185-186, 376; 

Grayling, p. 71; David Irving. The Destruction of Dresden, London, 1971, pp. 96-99). 

25.1.1945 Churchill navrhoval aby bombardovali mesto, kde budú ustupovať Nemci od 

Wroclavi, to znamenalo Drážďany (Arthur Travers Harris, Bomber offensive, Don Mills/Ont., 

1990, p. 242). 

 

Pretože na bombardovaní Drážďan sa zúčastnilo aj americké letectvo USAAF, operácia 

musela byť udobrená aj Rooseveltom a americkým vojenským veliteľstvom zahrňujúc 

generála Marshalla, ktorého fascinoval ídea “vydierania (sovietskych) komunistov 

terorizovaním nacistov“ (Alexander McKee. Dresden 1945: The Devil’s Tinderbox, London, 

1982, p. 46, 105). Americká letecká pomoc nebola potrebná, ale deklarovala jednotu 

západných spojencov, čo malo mať väčší vplyv na Stalina. Je aj možné, že Churchill nechcel 

aby len Briti boli zodpovedný za masaker v Drážďanoch. V tomto zločine potreboval 

partnera. 

 

Bombardovanie Drážďan, podľa niektorých historikov bolo naplánované na 4.2.1945, keď sa 

začala konferencia v Jalte. Avšak, kvôli zlému počasiu bola odložená až na 13.-14.2.1945. 

 

Po vojne dvaja účastníci bombardovania tvrdili, že im bolo jasne povedanie, že cieľom 

bombardovania Drážďan bolo urobiť silný dojem na Rusov o sile ich letectva (Olaf Groehler. 

Bombenkrieg gegen Deutschland, Berlin, 1990, p. 404; “Luftangriffe auf 

Dresden,” http://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Dresden,  p.7). 

 

Anglickí a americkí velitelia letiek, ktorí si nevedeli vymyslieť imaginárne vojenské ciele v 

http://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Dresden
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Drážďanoch, podriadeným jednoducho nariadili, aby bombardovali stred mesta (Olaf 

Groehler. Bombenkrieg gegen Deutschland, Berlin, 1990, p. 404). 

 

Napríklad anglická direktíva RAF deň pred bombardovaním ku mnohým členom posádky 

bombardérov hovorí, že cieľom je „ukázať Rusom, keď sa dostanú do Drážďan, čoho je naše 

letectvo je schopné“ (citácia v: Olaf Groehler. Bombenkrieg gegen Deutschland, Berlin, 1990, 

p. 404). Kanadský člen posádky uvádza, že cieľom bolo, ukázať jasne Sovietom „že sa musia 

správne chovať, lebo ináč im ukážeme, čo by sme mohli spraviť s ruskými mestami (Citované 

v Barry Broadfoot, Six War Years 1939-1945: Memories of Canadians at Home and Abroad, 

Don Mills, Ontario, 1976, p. 269). 

 

Britskí a americký velitelia predpokladali, že Červená armáda obsadí Drážďany pár dní po 

bombardovaní, aby na vlastné oči videli silu britsko-amerického letectva. Nestalo sa tak, 

Červená armáda obsadila Drážďany až  8.5.1945. 

 

Záverom pripomínam, že na rozdiel od Katyne, v prípade zločinu Winstona Churchilla 

dôkazu sú verejne známe. 

 

Takže, prečo si demokratický svet nepripomína aj zmasakrovanie desiatok až stoviek tisíc 

civilistov v Drážďanoch Britmi a Američanmi, kde obetí bolo neporovnateľne viac ako v 

Katyni, a nesúdí ministerského predsedu Británie Winstona Churchilla, ako vojnového 

zločinca? 

 

Nepripomína a ani nesúdi: Totalitný informačný systém, ako súčasť nášho moderného 

otroctva, to nedovolí. Musíme si už konečne natrvalo zapamätať, že „Barbari“ žijú na 

Východe a „Humanisti“ na Západe. 

  

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

karol@ondrias.sk 

18.4.2010 
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Katyň, Katyň, Katyň a spravodlivosť 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/180-ko.html 

KATYŇ, KATYŇ, KATYŇ A SPRAVODLIVOSŤ 

Sobota, 10 Apríl 2010 13:50 

 

Včera večer 9.4.2010 som na STV2 pozeral seriál o 2. Svetovej vojne, len kvôli tomu, aby 

som zistil, akú úroveň má tunelovanie mozgov v súčasnosti a vyrábanie morálnych deviantov, 

ktorých, ak bude treba, bude možné použiť na všeličo možné. Proste, bola to krása v 

zamlčovaní dôležitých faktov, vyrábaní humánnych západoeurópskych národov a 

degenerovaných zločincov na východe. Samozrejme Katyň tam bola spomenutá a 

jednoznačne. 

  

Dnes 10.4.2010, keď som pozrel CNN, opäť tam bola Katyň aj so zločinnými komunistami. 

Správa o Katyni sa mnohokrát opakovala pri správe o tragickej katastrofe lietadla pri 

Smolensku, pri ktorej zahynuli najvyšší predstavitelia Poľska. Napadlo ma, dokážu médiá z 

toho vytvoriť novú Katyň? Asi áno. 

Tak som si pozrel, čo to bol za zločin v Katyni. Nižšie je skopírované to, čo som o Katyni 

našiel. Zväčša sú to články z denníka KSČM Halo noviny od Karla KLUZa. 

Ale k úvodu ešte pár slov: 

 

Fascinuje ma nenávisť Poliakov k Červenej armáde, k socializmu a ku sovietskym 

komunistom (aspoň tak to vidím z Poľských médií, správaní sa politikov a z osláv a 

medializovaní vrážd v Katyni)  a podliezanie Angličanom, Francúzom a Nemcom. Keď si 

predstavím, že keby nebolo Stalina a Červenej armády, tak Hitler vyhrá vojnu, 20% poľských 

detí ponemčí, 20-50% Poliakov zastrelí a zvyšok vyženie za Ural, aby tam žili, len ako zdroj 

moderných otrokov. O Poliakoch by sa dnes možno už neučilo ani v dejepise. 

 

Prekvapuje ma, ako sa hrdinsky stavajú spoločne s Nemeckom, Francúzskom a Anglickom 

proti zločinným komunistom i napriek tomu, že Nemci im vyzabíjali 6 miliónov obyvateľov a 

Francúzi s Angličanmi sa na to dívali, namiesto toho, aby polikom pomohli, ako to mali podľa 

zmlúv urobiť.   

 

Karol Ondriaš 

ondrias.sk 

karol@ondrias.sk 

10.9.2010 
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Francúzsky a náš televízny experiment s elektrickými šokmi 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/179-experiment.html 

FRANCÚZSKY A NÁŠ TELEVÍZNY EXPERIMENT S ELEKTRICKÝMI ŠOKMI 
Piatok, 19 Marec 2010 08:08 

 

Francúzsky televízny experiment s mučením elektrickými šokmi a naše televízne experimenty 

s demokraciou, kolonizáciou, zločinmi komunizmu a ľudskými právami 

Predpokladám, že väčšina čitateľov si pozrela alebo prečítala o televíznom dokumente „Hra 

smrti“ (šou) s elektrickými šokmi a mučením, ktorú francúzska televízia France-2 odvysielala 

17.3.2010. 

  

Len stručne: 

 

V televíznej šou každý zo 80 účastníkov dával elektrické šoky človeku, keď odpovedal na 

otázku nesprávne. Každou zlou odpoveďou napätie stúpalo, až po maximum 460 voltov, keď 

odpovedajúceho zabili. Pri elektrických šokoch mučený človek kričal od bolesti a prosil ľudí, 

aby prestali. I keď niektorí chceli zo súťaže odstúpiť, moderátorka ich presvedčila, že musia 

pokračovať. Výsledkom bolo, že  zo 80 ľudí len 16 odišlo zo štúdia, ostatných 64 (t.j. 80% 

účastníkov) dalo obeti aj najsilnejšiu – smrteľnú dávku. 

 

Účastníci šou však nevedeli, že v skutočnosti týraný účastník bol iba herec a zásahy 

elektrickým prúdom predstieral. Bol to len experiment, ktorý mal zistiť, koľko percent ľudí je 

schopných podriadiť sa príkazu, i keď príkaz znel „len“ zabiť bezbranného a nevinného 

človeka. 

 

Neuveriteľné je, že až 80% účastníkov sa podriadila tomu, čo im hovorila televízia, v tomto 

prípade moderátorka, a zabili nevinného človeka, ktorého nepoznali, ktorý im nič neurobil. 

Zabili ho za to, že neodpovedal správne na bezvýznamné otázky.  

Ešte neuveriteľnejšie je, že účastníci šou nemuseli príkaz poslúchnuť, že za neposlúchnutie 

príkazu im nič nehrozilo. 

 

Strašným poznaním tohto experimentu je, že autorita, ktorá dávala účastníkom príkazy, aby 

dávali elektrické šoky, bola známa televízna osobnosť. Nebol to nositeľ Nobelovej ceny, 

vysokoškolský profesor, profesor psychológie, vedec, vynálezca, vojenský generál, veliteľ 

práporu, prezident, náčelník polície, pápež  ani biskup.  

Opakujem, bola to len známa televízna osobnosť, ktorej príkazom sa podriadilo 80% 

účastníkov a dobrovoľne „zabilo“ nevinného človeka. 

 

Z experimentu vyplýva, akú veľkú moc má televízia nad ľuďmi. Ak im povie, aby mučili 

bezbranného človeka s tým, že ho môžu zabiť, väčšina poslúchne.  

 

Producent programu Christophe Nick v denníku Le Parisien hovorí: "Ľudia by nikdy príkaz 

nesplnili, keby nemali dôveru v televíziu. Hovoria si, že televízia vie, čo robí". Podľa jeho 

názoru sa moc televízie prejavuje aj v tom, že ľudia do nej chodia a zverujú sa dokonca so 

svojimi sexuálnymi problémami"....“V televízií sa producírujú exhibicionisti a z televíznych 

divákov sa stávajú voayeri ". 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/179-experiment.html
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Toto je hlavný dôvod, prečo po prevratoch v bývalom socialistickom bloku naši osloboditelia-

kolonizátori rýchlo obsadili mediálny priestor a začali experiment - šou, takú istú, ako France-

2 v dokumente „hra smrti“.  

 

Nešlo im o to, aby účastníci ich experimentu zabili nevinného človeka, ale aby s radosťou 

účastníci experimentu prijali nových kolonizátorov so všetkých, čo k tomu patrí.  

Naše mediálne hviezdy, známe televízne osobnosti prehlasovali, že: „Štát je zlý vlastník 

podnikov, bánk poisťovní atď...., že keď budú patriť súkromníkom, naše platy budú stúpať a 

za 5 rokov dobehneme Rakúsko...., že treba rozbiť jednotné roľnícke družstva a zaviesť 

súkromných farmárov a naše poľnohospodárstvo bude prosperovať..., že súkromné médiá – 

t.j. demokracia a sloboda slova nám zabezpečí dôstojný život medzi civilizovanými 

krajinami....,  

 

že keď odstránime komunistickú „totalitu“, tak ľudia konečne začnú slušne žiť, prestanú sa 

vraždiť, páchať násilné trestne činy, opíjať sa alebo drogovať...., že keď naši vojaci budú 

zabíjať nevinných ľudí vo svete za záujmy našich kolonizátorov, tak si tým zabezpečíme našu 

bezpečnosť..., že, keď si budeme dennodenne okydávať našu minulosť (t.j. komunistický 

zázrak vo všeobecnom rozvoji Slovenska a dodržiavaní ľudských práv), tak nás demokratické 

a humánne a civilizované krajiny prijmú medzi seba, môžeme im opatrovať starých rodičov, 

živiť sa u nich menej populárnou prácou a pracovať v ich podnikoch na Slovensku, majúc 

štatút „Drotár 21. Storočia“. 

 

Záverom by som chcel predsa poukázať na jeden a zásadný rozdiel medzi francúzskym 

televíznym dokumentom „Hra smrti“ a „našimi“ televíznymi šou.  

 

Vo francúzskej televíznej šou týraný účastník bol iba herec a zásahy elektrickým prúdom 

predstieral. Účastníci našich televíznych šou sú reálny ľudia, sme to mi a ako to dokumentujú 

naše štatistické ročenky, výsledky šou nepredstierame sú tiež reálne.  

 

Po roku 1989, viac ako dvojnásobne stúpol počet zavraždených, niekoľko násobne stúpol 

počet násilných trestných činov, radikálne stúpol počet žien alkoholikov, počet narkomanov  a 

mnohých nehumánnych činov proti ľudskosti, ktoré sme tu pred zavedením šou nemali... 

 

Uvedomia si toto všetko účastníci našich televíznych šou? 

 

Ja predpokladám že ťažko, pretože nie som známa televízna osobnosť, som len obyčajný 

vedecký pracovník, spoluautor viac ako 100 vedeckých prác, ktorého vystúpenie v televízii 

demokracia, sloboda slova a dodržiavanie ľudských práv nedovolí. 

 

RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. 

ondrias.sk 

karol@ondrias.sk 

19.3.2010 
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Šminky a nanotechnológie 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/178-minky-a-nanotechnologie.html 

ŠMINKY A NANOTECHNOLÓGIE 
Nedeľa, 21 Február 2010 12:43 

 

V poslednom čase, keď som prepol kanál na naše mienkotvorné televízie, často tam súťažili o 

nejakú Superstár, buď v speve, v tanci, alebo v niečom podobnom. Bolo to vždy veľkolepé 

divadlo, svetlá blikali v rôznych farbách, scéna sa stále menila, Superstár(ka) bol alebo bola 

ozaj super, obecenstvo šalelo a vyšminkované a vyhandrované slovenské celebrity vždy do 

toho niečo duchaplné hovorili. 

 

I keď som počas maximálneho 5 minútového pozerania ničomu nerozumel, tušil som, že je to 

niečo dôležité v živote občanov Slovenska, ak nie najdôležitejšie. Že Superstár je malý 

slovenský bôžik a že najväčšia túžba mnohých mladých a možno aj starších je dosiahnuť 

stupeň Superstár. Že podľa Superstár sa hodnotí naša civilizačná úroveň a postavenie vo 

svete. 

 

Verím, že náš program Superstar by mohol súťažiť aj s Hollywoodom a určite by vyhral. 

Proste, v reláciách Superstár sme svetoví. Nemám nič proti nim a ani proti šminkám. 

 

Ako vedeckého pracovníka ma ihneď napadlo pozrieť si nejakú televíznu súťaž Superstár, 

ktorej by som viac rozumel, ako spevu, tancu alebo šminkovaniu. Zohnal som si program 

našich televízií a hľadal som súťaže Superstár v nanotechnológiách, v super-materiáloch, v 

robotizácii, v molekulárnej biológii, elektrofyziológii, kardiológii, v genetických, 

informačných alebo v sociálnych technológiach. Hľadal som súťaže Superstár v niečom, čo je 

dôležité pre konkurenčne-schopný život spoločnosti na Slovensku, pre je vedecko-technický 

rozvoj, pre zvyšovanie životnej úrovne jej občanov a ako vzory pre mladých. Bohužiaľ, nič 

také som v programe nenašiel. 

 

Ale nevzdal som sa, pozrel som si opäť Superstar, dúfal som, že možno v Superstár sa aspoň 

zmienia, že víťaz je dobrý aj v nanotechnológiách, v genetických technológiách alebo v 

molekulárnej biológii, v niečom, v čom sa chvália a prezentujú súčasné najvyspelejšie štáty 

sveta. Bohužiaľ, opäť nič také tam počas môjho krátkeho pozerania nezaznelo. 

 

Ale všimol som si jednu nápadnú vec. Ohromilo ma, ako boli naše celebrity profesionálne 

vyšminkované a vyhandrované. Pokladal som to za dokonalosť, svetové prvenstvo v tejto 

kategórii. Sme proste svetoví. 

 

Potom som si ale uvedomil, že to musí stáť veľa času a peňazí, že veľa ľudí pracuje na 

šminkovaní a že to musí niekomu dobre vynášať a my všetci to platíme. 

Zaujímalo ma, akým dielom občania Slovenska prispievajú na šminkovanie v porovnaní na 

rozvoj vedy a techniky, a koľko ľudí pracuje v šminkovacom odvetví v porovnaní s vedou a 

technikov na Slovensku. 

 

V otázkach vedy a techniky odpoveď viem. Nižšie prikladám obrázky z knižky „Víťazstvo 

demokracie“ aj s textom (obrázky 39,40 a 41). 

http://www.ondrias.sk/doku/svc20bro.pdf 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/178-minky-a-nanotechnologie.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/178-minky-a-nanotechnologie.html
http://ondrias.sk/doku/svc20bro.pdf
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Opäť bohužiaľ, vývoj počtu ľudí v šminkovacom priemysle a náklady na šminkovanie po 

roku 1989 som nenašiel. Predpokladám len, že úmerne ako po roku 1989 katastrofálne klesala 

na Slovensku podpora vedy a techniky, tým stúpala podpora šminkového priemyslu. Podobne 

predpokladám, že úmerne ako po roku 1989 katastrofálne klesal na Slovensku počet 

pracovníkov vedy a techniky, tým stúpal počet pracovníkov v šminkovacom priemysle. 

 

Skrátka, v „slobodnom demokratickom“ rozhodovaní sme vymenili nanotechnológie za 

šminky. Prečo? 

 

Pretože je to súčasť nášho kolonizačného štandardu. Sme stále mladý národ, mladý štát, 

každý chce v niečom vyniknúť, chceme  byť svetoví, chceme byť v niečom dobrí. 

Čo ale urobiť s národom, s občanmi, ktorí chcú niečo v tomto svete dokázať, chcú sa 

pochváliť, že aj oni niečo znamenajú a sú ochotní preto aj niečo urobiť? 

 

Ako to vyriešili kolonizátori? 

 

Ich postup bol štandardný. V rámci kolonizačného balíčka, kolonizátori museli nasmerovať 

naše životné aktivity a životné ciele na oblasti, ktoré sú ekonomicko-politicky bezvýznamné, 

nebudú konkurovať ich vedecko-technickému rozvoju. Len v týchto oblastiach sa môžeme 

ukázať a prezentovať talent, úsilie, kreativitu a dokonalosť. Šminky a Superstár patria medzi 

takéto aktivity. 

 

To by ešte chýbalo, aby sme mali vzory a boli dobrí v nanotechnológiách, v super-

materiáloch, v robotizácii, v molekulárnej biológii, elektrofyziológii, kardiológii, v 

genetických, informačných alebo v sociálnych technológiach a konkurovať tým 

kolonizátorom. Veď keby sme do týchto aktivít dali rovnaké úsilie a talent, ako do 

šminkovania a Superstar, tak kolonizátorov v týchto aktivitách dobehneme a možno v 

niektorých aj predbehneme. 

 

Lenže toto už 20 rokov strážia naši mediálni gurovia v zahraničí, doma, vo vláde a bohvie kde 

ešte.  Bohvie, či si dali niekedy aj otázku tohto článku: Prečo sme si v „slobodnom 

demokratickom“ rozhodovaní vymenili nanotechnológie za šminky? To ozaj nemáme na 

viac? 

Veď ešte nedávno sme na to mali. 

 

Karol Ondriaš 

21.2.2010 

ondrias.sk 
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Obrázok 39: Počet pracovníkov vedy a výskumu na Slovensku v tisícoch. 
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Obrázok 40: Slovensko: Výdavky na vedu a výskum v % HDP.  
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Obrázok 41 

  

 

„Zločin“ komunistov pri rozvoji vedy a výskumu na Slovensku je veľmi významný, ako 

vidieť z obrázkov 39 a 40. Na obrázku 39 je ukázaný komunistický zázrak nárastu 
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pracovníkov vedy a výskumu na Slovensku od roku 1948 (počet prac. bol 3 218) až do roku 

1988 (počet prac. 64 944, nárast na 2018%). Po roku 1989, v rámci všeobecného úpadku, 

tento počet prudko klesol, a v roku 2007 dosiahol len 23 437 pracovníkov (36% roku 1989). 

Je to súčasť dekadencie kultúry a našej kolonizácie po roku 1989. Myslím si, a treba to 

preskúmať, že toto sa taktiež nehodí do osláv 20. Výročia antikomunistického orgazmu. 

Výdavky na vedu a výskum počas komunistického zázraku boli okolo 4% HDP, a v 

percentách HDP boli porovnateľné s výdavkami vyspelých kapitalistických krajín. Po roku 

1989, v rámci kolonizácia Slovenska a všeobecného úpadku, výdavky začali klesať a v roku 

2007 dosiahli len 0,46% HDP. Takéto výdavky na vedu a rozvoj dávajú napríklad Brazília 

alebo Čile. 

Ako sa vyvíja podpora vedy a výskumu v okolitých krajinách vidieť na obrázku 41. Podpora 

v Českej republike a Rakúsku stále stúpa a podpora na Slovensku stále klesá. V roku 2006 

podpora vedy a výskumu na Slovensku bola len 29% priemeru 25 krajín EÚ. Aj tu sa prejavil 

výsledok dekadencie v kultúre v plnej nahote. 

Zničenie vedy a vedeckého rozvoja kolonizovanej krajiny patrí medzi základné články 

kolonizačných protokolov. Naši kolonizátori, antikomunisti a slovenská šľachta majú pravdu. 

Načo je Slovákom vedecké vzdelanie, veda, rozvoj výskumu, veď v rámci kolonizácie 

Slovenska robia a budú aj tak robiť drotárov v zahraničných podnikoch na Slovensku alebo v 

zahraničí. Načo bude našim dievčatám – slúžkam, opatrovateľkám a doprovodkyňám 

všetkého druhu v ďalekom svete vedecké vzdelanie, veda a rozvoj výskumu? 

Silno predpokladám, že vedecké vzdelanie, veda, rozvoj výskumu by bránilo v masovej 

aktívnej účasti na výročných oslavách antikomunistického orgazmu. 
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Slovanský holokaust verzus židovský holokaust 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/176-holokaust.html 

SLOVANSKÝ HOLOKAUST VERZUS ŽIDOVSKÝ HOLOKAUST 
Štvrtok, 21 Január 2010 13:38 

 

Na kapitalistickej slobode slova a kapitalistickej demokracii ma fascinuje veľa vecí. Medzi 

nimi sú aj informácie o holokauste. 

 

Predpokladám, že vďaka kapitalistickej slobode slova mnoho spoluobčanov nepozná definíciu 

holokaustu. 

 

Niektorí vedia, že pri nesprávnom použití slova holokaust môžu dostať trest odňatia slobody 

na šesť mesiacov až tri roky. Tak hovorí náš Trestný zákon 300/2005 Z.z.. Citujem: „§ 422, 

ods. (2) Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá (trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri 

roky), kto verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje alebo sa snaží ospravedlniť holokaust.“ 

Trestný zákon slovo „holokaust“ nedefinuje. Zrejme sa predpokladá, že to každý vie. 

 

Čo je to holokaust? 

  

Naša Wikipédia  http://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust udáva: „Holokaust“ (gréc. 

holokauston – zápalná obeť alebo celopal, náboženská obeť, ktorá sa celá spáli) je označenie 

pre systematické, štátom vykonávané prenasledovanie a hromadné vyvražďovanie etnických, 

náboženských, či politických skupín počas druhej svetovej vojny, vykonávané nacistickým 

Nemeckom a jeho spojencami. 

 

Poučený o holokauste som preštudoval publikácie o II. Svetovej vojne, aby som zistil, ktoré 

etnické, náboženské a politické skupiny boli hromadne vyvražďované nacistickým 

Nemeckom a jeho spojencami. 

 

Napríklad kniha [1] uvádza počty obetí II. Svetovej vojny nasledovne: 

 

Sovietsky zväz = viac ako 25 miliónov 

Čína =15 miliónov 

Poľsko = 6 miliónov 

Juhoslávia = 1,5-2 milióny 

Spojené kráľovstvo UK = 400000 

USA = 300000 

[1] Gerhard L. Weinberg: A World at Arms. A Global History of World War II. (Cambridge 

University Press, 1994). 

 

Iné publikácie väčšinou všeobecne uvádzajú, že medzi etnickými, náboženskými a 

politickými skupinami, ktoré boli hromadne vyvražďované nacistickým Nemeckom a jeho 

spojencami boli Židia (6 miliónov), Rómovia (niekoľko 100000), homosexuáli, telesne 

postihnutí, komunisti a iní. Zatiaľ som nenašiel ani jednu publikáciu (predpokladám, že 

nejaké existujú), že nacisti vyvražďovali aj Slovanov. Z informácií, ktoré sa zriedka publikujú 

vyplýva, že nacisti totálne vyvražďovali komunistov, pretože sa nielen politicky, ale aj so 

zbraňou v ruku postavili proti nacizmu. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/176-holokaust.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/176-holokaust.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust
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Koľko Slovanov bolo vyvraždených počas slovanského holokaustu? Neviem, ale skúsim to 

aspoň odhadnúť. Keď odhadnem počet vyzabíjaných Slovanov zo Sovietskeho zväzu, z 

Poľska, z Juhoslávie a Československa, tak ich počet môže byť okolo 28 miliónov. 

Samozrejme do toho počítam aj slovanských vojakov. 

 

Koľko komunistov bolo vyvraždených počas komunistického holokaustu? Skoro všetci,  ktorí 

sa dostali do rúk nacistov. Možno niekoľko 100000. 

 

 Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (predpokladám, že nejaké existujú) o 

holokauste Slovanov. 

 

Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (neviem, či vôbec existujú) o holokauste 

komunistov. 

 

Zatiaľ som nenašiel ani jednu vedeckú publikáciu (predpokladám, že existujú) o holokauste 

Číňanov, Rómov, atď... 

 

Odhadujem, že i napriek tomu, že okrem Židov počas holokaustu boli vyvraždené aj iné  

etnické, náboženské a politické skupiny, veľká väčšina filmov, dokumentov, diskusií, kníh, 

piesní a súdov sa týka len židovského holokaustu, ako keby holokaust iných etnických, 

náboženských, či politických skupín neexistoval. 

 

Prečo je tomu tak? 

 

Neviem, koľko desiatok alebo stoviek pomníkov je venovaných židovskému holokaustu, ale 

predpokladám, že napríklad slovanského holokaustu, alebo komunistického holokaustu ani 

jeden. 

 

Prečo je tomu tak? 

 

Aké nové znenie ďalšieho odseku § 422,  by bolo potrebné dodať do Trestného zákona, aby 

tomu tak nebolo? 

 

Možno, že čitateľ by ho vedel naformulovať. 

 

Takže, prečo je tomu tak? 

 

Možno viem, možno neviem, a možno to vie čitateľ veľmi dobre. 

 

Záverom prehlasujem, že verejne nepopieram, nespochybňujem, neschvaľujem alebo sa 

nesnažím ospravedlniť holokaust. Myslím tým holokaust Židov, Slovanov, Číňanov, Rómov, 

komunistov, homosexuálov a ďalších. 

 

Karol Ondriaš 

karol@ondrias.sk 

ondrias.sk 

21.01.2010 
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Kto vyrieši problém terorizmu? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/174-teror.html 

KTO VYRIEŠI PROBLÉM TERORIZMU? 
Nedeľa, 13 December 2009 18:32 

 

Dnes sa často v masmédiách dozvedáme, že žijeme v dobe terorizmu. Zisťujeme, že je veľa 

teroristických organizácii a teroristov. Všetci sú rozdelení a rozškatuľkovaní. Niektorých už 

chytili, niektorých zavreli a niektorých popravili. A niektorí teroristi o tom všetkom 

rozhodujú. 

  

Samozrejme, proces riešenia terorizmu je ešte len v začiatku. V zozname chýbajú stále 

najväčšie a najprofesionálnejšie teroristické organizácie. Zrejme tam stále chýbajú preto, lebo 

spracovanie ich teroristickej činnosti je rozsiahle a nie je ešte ukončené. Ich spracovanie bude 

trvať ešte veľa rokov a bude potrebné 1000 násobne rozšíriť aj koncentračný tábor na 

Guantanamo Bay, alebo pre nedostatok miesta ho dokonca presťahovať na oveľa väčší ostrov. 

Definícia terorizmu: Hnutie, ktoré používa zastrašovanie, násilie a teror proti obyvateľom, 

aby dosiahlo svoje politické ciele. 

 

I keď všetci podľa definície vieme, o ktorú najprofesionálnejšiu teroristickú organizáciu ide, 

vyšetrovatelia zatiaľ priebežné správy o vyšetrovaní nepodávajú, lebo platí prezumpcia 

neviny. Toto je rozdiel oproti súčasným medializovaným teroristom a teroristickým 

organizáciám, kde platí striktne prezumpcia viny a tým aj trest bez súdneho rozhodnutia. 

 

Pretože zverejnenie činnosti najprofesionálnejšej teroristickej organizácie bude trvať mnoho 

rokov, ja hľadám už teraz, čo asi budú vyšetrovacie spisy obsahovať. Našťastie, nie som sám 

v tomto hľadaní. Niektoré obete najväčších teroristických organizácií boli už neoficiálne 

zverejnené. Zrejme ide o únik informácií z vyšetrovacích spisov.  

 

Napríklad William Blum v knihe "Rogue State" uvádza počet obetí teroristickej organizácie 

pod krycím názvom USA: počet obetí len tejto teroristickej organizácie v rokoch 1945-2003 

je od 10 778 727 do 16 861 695 nevinných ľudí. Je to zhruba 1000-krát viac, ako zločiny 

všetkých medializovaných teroristov dohromady. 

http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts.htm 

www.thirdworldtraveler.com/Blum/KillingHope_page.html 

Od roku 2003 až doteraz je potrebné pridať k počtu obetí nejaký ten ďalší milión. 

http://www.informationclearinghouse.info/ 

 

Uvedomujúc si rozsah len tejto teroristickej organizácie, jasne som pochopil problémy z jej 

riešením. 

 

Prvý problém: 

V súčasnosti je terorista každý, kto sa postaví americkému vojakovi na obsadených územiach 

v Iraku, v Afganistane alebo vo svete. Podobne každý, kto sa postavil anglickému 

koloniálnemu vojakovi alebo nemeckému vojakovi na obsadených územiach počas II. 

Svetovej vojny bol terorista (vtedy sa zaužíval názor – bandita). Terorista je každý, kto podľa 

definície zastrašuje, používa násilie a teror proti obyvateľom, aby dosiahol svoje politické 

ciele. Keď spočítame amerických vojakov, ktorí len po Druhej svetovej vojne terorizovali 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/174-teror.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/174-teror.html
http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts.htm
http://www.thirdworldtraveler.com/Blum/KillingHope_page.html
http://www.informationclearinghouse.info/
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obyvateľov v asi 50 krajinách sveta, tak dôjdeme k číslu, ktoré je väčšie ako 1 milión 

teroristov, ktorí zabili 10-16 miliónov ľudí. Predstavme si koncentračný tábor na Guantanamo 

Bay, kde by bolo zavretých 1 milión amerických teroristov. To by museli rozšíriť 

koncentračný tábor na celé územie Kuby. Dovolila by to kubánska vláda? Rozhodne nie. 

 

Druhý problém: 

V súčasnosti terorizujú a zabíjajú obyvateľov v Iraku a Afganistane okrem amerických 

vojakov aj vojaci z iných štátov, ktorí tam boli vyslaní ich vládami alebo parlamentmi. To ale 

znamená, že aj títo vedúci predstavitelia štátov patria do teroristickej organizácie, a zrejme, 

keď sa dokončí vyšetrovanie budú sa za svoje činy zodpovedať. Neviem si predstaviť 

politický život v týchto krajinách, keď napríklad väčšina európskych politikov bude zavretá 

za terorizmus. Kto bude potom v týchto krajinách vládnuť? Amatéri?   

 

Tretí problém: 

Kto by znášal obrovské náklady s prevádzkou koncentračného tábora, kde by bolo dlhodobo 

viac ako 1 milión väzňov? Chvála bohu tento problém by sa dal jednoducho riešiť, pretože 

stačí súčasné výdavky na terorizmus presmerovať na prevádzku koncentračného tábora. 

Lenže, čo na to daňoví poplatníci, ktorí v súčasnosti financujú vládny terorizmus, a ani o tom 

nevedia? Budú voliť stranu, ktorá bude mať v programe výdavky na opateru 1 milióna 

väzňov? Ťažko. 

 

Štvrtý problém: 

Niektorí legálni „dobrí“ teroristi vystupujú pravidelne v televízii často vo vojenských 

uniformách a iní nepravidelne vo väzenských šatách často s reťazami okolo rúk a nôh? Prečo 

sa bežní ľudia neboja teroristov v dokonalých uniformách, ktorí zabíjajú 1000x účinnejšie, 

ako zabíjali tí v reťaziach? To je vážny problém. 

 

Záverečná otázka: 

Takže, kto vyrieši problém terorizmu? To presne neviem, možno to bude až socialistické 

zriadenie. Ale viem určite, že problém terorizmu nevyrieši najprofesionálnejšia súčasná 

teroristická organizácia, ktorá paradoxne rozhoduje o všetkých otázkach terorizmu v 

súčasnosti. Neverím, že by samu seba odsúdila v Norimbergu a poslala sa do väzenia, alebo 

na nútené práce. Predsa, kvôli takémuto cieľu neterorizuje svet. 

 

Problém je, že sa nemôže sama odsúdiť, lebo nie je k tomu vypracovaný správny právny 

systém. A to je škoda, lebo ho teraz a aj v budúcnosti budeme potrebovať. 

 

Z toho je úplne jasné, prečo väčšina nás občanov s uspokojením prijala súčasné rozdelenie 

teroristov na dobrých a zlých.  

A ten zvyšok občanov? Tí to prijali jednoducho zo strachu. 

 

Karol Ondriaš 

13.12.2009 
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Čo všetko dokáže kapitalistická demokracia 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/173-demo.html 

ČO VŠETKO DOKÁŽE KAPITALISTICKÁ DEMOKRACIA 
Štvrtok, 19 November 2009 11:51 

 

Chudoba – čo všetko dokáže „demokraticky“ kapitalistická demokracia. 

Alebo, prečo sa presadzuje kapitalistická demokracia všade vo svete. 

Alebo, kapitalistická demokracia, ako nástroj moderného otroctva. 

Tento článok je voľným prekladom vynikajúcej webovej stránky Anupa Shaha (Anup Shah) 

http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats 

  

Článok podáva fakty o profesionálnom zdieraní chudobných ľuďmi, ktorí v súčasnosti vládnu 

pomocou 

kapitalistickej demokracie. 

 

Rozdiel medzi chudobnými a bohatými sa stále zvyšuje. Je to výsledok kapitalistickej 

demokracie, kde 

demokracia je nekompatibilná s neobmedzeným súkromným vlastníctvom. 

 

Skoro polovica sveta, viac ako 3 miliardy ľudí žije z menej ako 2,5 US dolára na deň.  

  

Prinajmenšom 80% populácie žije z menej ako 10 US dolárov na deň [1]. 

 

Viac ako 80% populácie žije v krajinách, kde rozdiely v príjmoch sa zvyšujú [2]. 

 

40% najchudobnejších má len 5% z celkového príjmu. Pričom, 20% najbohatších má 75% 

svetového príjmu 

[3].  

 

Podľa UNICEF, 25 000 detí zomrie denne na následky chudoby [4]. 

 

Odhaduje sa, že okolo 27-28% všetkých detí v rozvojových krajinách majú podváhu alebo sú 

zakrpatené 

[5]. 

 

Na základe zápisu do školy, okolo 72 miliónov detí v rozvojových krajinách nechodilo do 

základnej školy 

v roku 2005. Z toho boli 57% dievčatá [6]. 

 

Skoro miliarda ľudí na začiatku 21. Storočia je neschopná prečítať knihu alebo sa podpísať 

[7]. 

 

Stačilo by menej ako 1% výdajov na zbrojenie ročne, aby v roku 2000 mohli chodiť všetky 

deti do školy. 

Nestalo sa tak [8]. 

 

Podľa odhadu 40 miliónov ľudí žije s HIV/AIDS, z nich zomrelo 3 milióny v roku 2004. 1 

milión zomrelo 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/173-demo.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/173-demo.html
http://www.globalissues.org/article/26/poverty-facts-and-stats
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na maláriu [9]. 

 

Okolo 1,1 miliardy ľudí v rozvojových krajinách nemá adekvátny prístup k zdravej vode a  

2,6 miliardy 

nemá základné zdravotnícke zariadenia. 

 

1,8 miliárd ľudí, ktorí majú vodu do 1 km, konzumujú 20 litrov denne. Pričom vo Veľkej 

Británii každý 

spotrebuje viac ako 50 litrov vody len na splachovanie toalety, celkove spotrebuje 150 litrov 

denne. 

Najvyššia spotreba vody je v USA, 600 litrov vode denne [10]. 

 

Na svete žije 2,2 miliardy detí, z toho 1 miliarda (každé druhé dieťa) v chudobe. 

 

Počet detí bez vzdelania: 121 miliónov. 

 

Na svete zomrelo 10,6 milióna detí v roku 2003 predtým ako dosiahlo 5 rokov. To sa rovná 

populácii detí 

spolu vo Francúzsku, Nemecku, Grécku a Taliansku. 

 

1,4 milióna detí zomrie ročne, pretože nemajú zdravú vody a základné zdravotníctvo. 

 

2,2 milióna detí zomrie ročne, pretože neboli očkovaní. 

 

15 miliónov detí sú siroty, ako výsledok HIV/AIDS [11]. 

 

Okolo 1 miliarda ľudí žila v roku 2005 v chudobných častí miest (v slamoch) [12,13]. 

 

V rozvojových krajinách 2,5 miliardy ľudí používa ako energiu len biomasu [14], čo spôsobí 

znečistenie 

obývacieho ovzdušia a smrť okolo 1,5 milióna ľudí ročne [15]. 

 

V roku 2005, 20% najbohatších ľudí na svete súkromne skonzumovalo 76,6% celkovej 

konzumácie. Pričom 20% 

najchudobnejších len 1,5%.  

  

Najchudobnejších 10% populácie skonzumovalo len 0,5% celkovej konzumácie, pričom 10% 

najbohatšej 

populácie skonzumovalo 59% celkovej konzumácie. 

 Source [16] 

 

1.6 miliarda — 25% žije bez elektriny: 

 

Počet ľudí, ktorí žijú bez elektriny: 

 

Región Miliónov bez elektriny 

Južná Ázia 706 

Sub-Saharská Afrika 547 

Východná Ázia 224 

Ostatní   101 
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Hrubý domáci produkt (HDP) 41 najzadlženejších chudobných krajín (567 miliónov ľudí) je 

menej ako 

spoločný majetok 7 najbohatších ľudí na svete [18]. 

 

HDP sveta (populácia okolo 6,5 miliárd) v roku 2006 bol 48,2 tisíc miliárd US dolárov. 

Z toho HDP najbohatších krajín (okolo 1 miliarda ľudí) bol 36,6 tisíc dolárov (76%). 

 

Majetok 497 svetových miliardárov (okolo 0,000008% svetovej populácie) bol 3,5 tisíc 

miliárd dolárov 

(viac ako 7% svetového HDP). 

 

Krajiny s nízkym príjmom (2,4 miliárd ľudí) mali HDP len 1,6 tisíc miliárd dolárov (3,3%) a 

len 2,4% 

svetového exportu [20]. 

 

Krajiny s priemerným príjmom (3 miliardy ľudí) vyprodukovali zvyšok HDP, viac ako 10 

tisíc miliárd 

dolárov (20,7%) [19]. 

 

Totálny majetok 8,3 milióna najbohatších ľudí v roku 2004 bol 30,8 tisíc miliárd dolárov, 

takže 

kontrolovali skoro 25% svetového finančného kapitálu. Povedané ináč, 0,13% populácie 

kontrolovala 25% 

svetového finančného kapitálu v roku 2004 [21]. 

 

Na každý 1 dolár, ktorý rozvojová krajina dostala ako pomoc, minula viac ako 25 dolárov na 

splácanie 

dlhu [22]. 

 

51% zo 100 svetových najbohatších útvarov (zahŕňajúc aj štáty) sú korporácie [23]. 

 

Najbohatší štát na svete má najväčší rozdiel medzi chudobnými a bohatými medzi 

priemyselnými štátmi 

[24]. 

 

Čím je krajina chudobnejšia, tým je viac pravdepodobné, že splácanie dlhu je priamo 

extrahované od 

ľudí, ktorí sa nepodieľali na pôžičkách a nezískali z nich žiadne peniaze [25].  

 

V roku 1960, 20% najbohatších ľudí malo 30-krát vyšší príjem ako 20% najchudobnejších. V 

roku 1997 

rozdiel sa zvýšil na 74-krát [26]. 

 

Analýza dlhotrvajúceho trendu ukazuje zväčšujúce sa rozdiely medzi najbohatšími a 

najchudobnejšími 

krajinami. 

 

V roku 1820 to bolo 3 ku 1 

V roku 1913 to bolo 11 ku 1 
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V roku 1950 to bolo 35 ku 1 

V roku 1973 to bolo 44 ku 1 

V roku 1992 to bolo 72 ku 1 

(zdroj [27]). 

 

Ekonomický rast a skoro všetky ďalšie ukazovatele za posledných 20 rokov globalizácie 

(1980-2000) 

ukázali veľmi jasné zhoršenie progresu v porovnaní s rokmi 1960-1980. V každom indikátore, 

krajiny boli 

rozdelené do 5 skupín, podľa úrovne, ktoré krajiny dosiahli za začiatku roku 1960 alebo 1980. 

 

Výsledky ukazovateľov: 

- Rast: Rýchlosť rastu sa znížila vo všetkých skupinách a krajinách. 

- Očakávaná dĺžka života: Progres bol znížený vo 4 z 5 skupín (výnimka bola u dlho-žijúcich 

69-76 

rokov). 

- Dojčenská a detská úmrtnosť: Progres sa znížil u dojčenskej úmrtnosti. 

- Vzdelanie a gramotnosť: Bol udržaný progres [29]. 

 

12% svetovej populácie používa 85% svetovej vody. Týchto 12% nežije v treťom svete (v 

rozvojových 

krajinách) [30]. 

 

Výdavkové priority v roku 1998: 

 

Kozmetika v USA: 8 miliárd US dolárov 

Zmrzlina v Európe: 11 miliárd 

Voňavky v Európe a v USA: 12 miliárd 

Potraviny pre domáce zvieratá: 17 miliárd 

Zábavný priemysel v Japonsku: 35 miliárd 

Cigarety v Európe: 50 miliárd 

Alkohol v Európe: 105 miliárd 

Drogy vo svete: 400 miliárd 

Zbrane: 780 miliárd 

 

Porovnanie výdavkov týchto priorít s cenou, ktorá by bola potrebná na univerzálny sociálny 

servis vo 

všetkých rozvojových krajinách: 

 

Základné vzdelanie pre všetkých: 6 miliárd US dolárov 

Voda a základné zdravotníctvo pre všetkých: 9 miliárd 

Reprodukčné zdravie pre všetku ženy: 12 miliárd 

Základné zdravie a potraviny: 13 miliárd 

zdroj [31] 
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Kde až dokáže slovenská spoločnosť upadnúť? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/172-kss.html 

KDE AŽ DOKÁŽE SLOVENSKÁ SPOLOČNOSŤ UPADNÚŤ? 
Utorok, 17 November 2009 20:13 

 

Voľakedy dávnejšie som si myslel, že slovenská spoločnosť (väčšinou jej vládnuca šľachta) 

dosiahla degeneračný vrchol, keď na počesť potlačenia SNP a obsadenia Banskej Bystrice 

nemeckým vojskom sa konala 30. októbra 1944 slávnostná Te Deum (t.j. slávnostná katolícka 

svätá omša) v bystrickej katedrále. Prezident Slovenského štátu a katolícky kňaz Dr. Tiso 

odbavoval bohoslužby a potom vyznamenal esesákov za to, že zavraždili niekoľko tisíc 

nevinných občanov Slovenska. Nasledoval banket v biskupskej rezidencii u Škrábika. Tiso 

telegraficky ďakoval Hitlerovi, že nemecké jednotky oslobodili Banskú Bystricu. 

  

Dnes 17.11.2009 som začal pochybovať, že či to bol vrchol degenerovanosti slovenskej 

šľachty v našich moderných dejinách. Mám pocit, že slávnostné Te Deum z roku 1944 dnes 

pretromfla naša „demokratická“ slovenská šľachta, média a „všadeprítomní demokrati“. 

Všetci kládli vence, prezentovali sa v médiách, oslavovali na recepciách alebo v divadlách 20. 

výročie oslobodenia Slovenska od komunistickej totality. 

 

Čo vlastne oslavujú? 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989, Slovensko sa začalo 

kolonizovať a dnes vlastne všetko hodnotné na Slovensku patrí zahraničným kolonizátorom 

včítane nás občanov a našich detí. Kolonizátori si s nami robia, čo chcú a našu šľachtu to teší 

a oslavuje to. 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989, občania Slovenska pracujú 

za nízku mzdu v cudzích továrňach, ktoré si paradoxne sami postavili. A naša demokratická 

šľachta sa z toho teší a pompézne to oslavuje. 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989, sa na Slovensku začalo 

vraždiť, kde prišli o život viac ako 1000 nevinných ľudí. A naša demokratická šľachta sa z 

toho teší a pompézne to oslavuje. 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989, začali na Slovensku 

zomierať beznádejne chudobní ľudia na ulici, kde prišlo o život viac ako 1000 nevinných 

ľudí. A naša demokratická šľachta sa z toho teší a pompézne to oslavuje. 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989, ľudia zo zúfalstva začali na 

Slovensku páchať sociálne samovraždy, kde prišli o život viac ako 1000 nevinných ľudí. A 

naša demokratická šľachta sa z toho teší a pompézne to oslavuje. 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989 sa na Slovensku začalo 

ťažšie žiť, degenerovala kultúra, a normálni ľudia majú s tým psychické problémy, stále stúpa 

počet návštev na psychiatrii, v roku 2008 to bolo už 1,8 milióna návštev. A naša demokratická 

šľachta sa z toho teší a pompézne to oslavuje. 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989, Slovensko sa začalo 

zadlžovať, dnes totálny zahraničný dlh Slovenska dosahuje 61 miliárd dolárov. Na splácaní 

dlhu a jeho úrokov otročíme my, budú otročiť naše deti a možno aj vnuci. A naša 

demokratická šľachta sa z toho teší a pompézne to oslavuje. 

Po oslobodení Slovenska od „komunistickej totality“ v roku 1989, Slovensko pod diktátom 

„demokratických veľmocí“ musí posielať vlastných občanov, aby im išli pomáhať zabíjať 

nevinných ľudí v Iraku a  Afganistane. A naša demokratická šľachta sa z toho teší a 

pompézne to oslavuje. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/172-kss.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/172-kss.html
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Mohol by som vymenovať ešte počet deti, dievčat a ľudí, ktorí sa po oslobodení Slovenska od 

„komunistickej totality“ stratili a hádať, ako asi „demokraticky“ skončili svoj demokratický 

život. Ako žijú a skončia tisícky žien a mužov, ktorí slúžia roztrúsení v ďalekom a blízkom 

svete. 

Ale nemusím. 

Slávnostné Te Deum tu máme už celý týždeň. Zrejme protagonisti chcú si byť istí, že dosiahli 

vyšší degenerační vrchol, ako ich predchodcovia na slávnostnej recepcii v Banskej Bystrici v 

októbri 1944. 

 

Karol Ondriaš 

17.11.2009 
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Indiáni v rezervácii a naša cyrilometodská tradícia 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/142-indiani.html 

INDIÁNI V REZERVÁCII A NAŠA CYRILOMETODSKÁ TRADÍCIA 
Utorok, 14 Júl 2009 12:42 

 

Dňa 5. júla 2009 som si so záujmom pozrel veľkolepé oslavy výročia príchodu Cyrila a 

Metoda na územie Veľkej Moravy v roku 863. Bola to proste krása v Nitre, na Devíne, 

v Jasenovom a na ďalších miestach Slovenska. Zúčastnili sa ich najvýznamnejšie politické, 

náboženské, svetské, kultúrne a iné významné osobnosti. Tieto osobnosti vo svojich 

prejavoch sa predháňali v ospevovaní tohto výročia. Bol to pekný prejav vlastenectva, 

patriotizmu, spolupatričnosti a hrdosti na Slovensko. Mnohí kritizovali súčasný stav 

v spoločnosti a nabádali na osvetu a zmenu. V podstate so všetkým by som súhlasil. Ale 

predsa mi tam niečo chýbalo. To, čo pokladám za rovnako podstatné. 

  

Na Devíne 5.7.2009 predseda Národnej rady Pavol Paška okrem iného povedal: "... Slovensko 

nie je žiadne trhovisko, na ktorom sa stretávajú neznámi cudzinci, investori, obchodníci, ale 

Slovensko je domov, náš spoločný domov..." 

 

Čo k tomu dodať. Predsa pravda je úplne iná:  Slovensko je trhovisko, na ktorom sa stretávajú 

neznámi cudzinci, investori, obchodníci, Slovensko je domov, náš spoločný domov, ktorý mi 

začína pripomínať domov Indiánov v rezervácii v USA. 

 

Sú pre tvrdenie, že sme možno v podobnom postavení, ako súčasní Indiáni v rezervácii 

v USA, dôkazy? Ak áno, aké? 

 

Čo máme spoločné s Indiánmi v rezervácii? 

 

- Banky nám nepatria podobne, ako nepatria Indiánom v rezervácii. 

- Poisťovne nám nepatria podobne, ako nepatria Indiánom v rezervácii. 

- Väčšina podnikov na Slovensku nepatrí Slovákom podobne, ako väčšina podnikov v USA 

nepatrí Indiánom v rezervácii. 

- Keď sa chcú občania Slovenska zamestnať, väčšinou sa zamestnajú v podnikoch, ktoré 

nepatria Slovákom podobne, ako Indiáni pracujú v podnikoch, ktoré nepatria Indiánom. 

- Nevieme ako sa rozdeľuje zisk z bánk, poisťovní, podnikov, obchodov, domov a pôdy na 

Slovensku podobne, ako to nevedia Indiáni v rezervácii. 

- Väčšina mienkotvorných médií, ktoré ovplyvňujú myslenie 80% populácie, nepatria 

Slovákom podobne, ako je to u Indiánov v rezervácii. 

- Minimálna a priemerná mzda, minimálny a priemerný dôchodok, minimálne a priemerné 

sociálne zabezpečenie je na Slovensku podstatne nižšie ako je priemer EÚ podobne, ako je to 

u Indiánov v rezervácii. 

- Nemáme peniaze na ďalší rozvoj vzdelania, vedy, techniky a kultúry podobne, ako to 

nemajú Indiáni v rezervácii. 

- Veľa Slovákov pracuje v zahraničí na menej platených postoch podobne, ako Indiáni 

z rezervácií pracujúci v podnikoch USA. 

- Veľa slovenských mladých žien pracujú v zahraničí ako aupairky alebo v sex-priemysle, 

pravdepodobne podobne, ako mladé Indiánky z rezervácii.    

 

V čom nám ostala suverenita podobne, ako ostala Indiánom v rezervácii? 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/142-indiani.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/142-indiani.html
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- Suverénne môžeme vyznávať vlastných bohov podobne, ako Indiáni v rezervácii. 

- Suverénne si môžeme stavať kostoly podobne, ako Indiáni totemy. 

- Suverénne môžeme vyznávať národné tradície, tancovať a spievať podobne, ako Indiáni 

v rezervácií. 

- Suverénne môžeme mať národných hrdinov ako Indiáni v rezervácií. 

- Môžeme používať vlastný jazyk podobne, ako Indiáni v rezervácii. 

- Absolútne slobodne si môžeme organizovať strihanie vlasov, pranie ponožiek alebo oslavu 

narodenín podobne, ako Indiáni v rezervácii. 

 

Čo nemáme spoločné s Indiánmi v rezervácii? 

 

- My, bežní občania, nevieme, čo všetko na Slovensku nevlastníme. Všetci Indiáni vedia, čo 

v USA nevlastnia. My, bežní občania Slovenska, nevieme, komu patrí hotel Fórum 

v Bratislave a ďalšie stovky hotelov na Slovensku, obchodný dom Prior v Bratislave aj 

s námestím, obchodné domy, bary, reštaurácie a námestia na Slovensku. Nevieme, komu 

patria pozemky a budovy na nábreží Dunaja a na ďalších tisícoch lukratívnych miestach na 

Slovensku. A to už vôbec nepoznáme ľudí, ktorí si z toho dobre žijú. Väčšina pôdy na 

Slovensku patrí stále Slovensku na rozdiel od pôvodnej indiánskej pôdy. I keď nevieme, 

koľko pôdy nám ostane po roku 2011, keď slovenská pôda bude voľná na predal. 

- My, bežní občania, nevieme, koľko a komu platíme kolonizačnú dávku. Indiáni kolonizačnú 

dávku neplatia. 

- My sme si mnohé pozitíva, ktoré sme dosiahli v našej histórii, dokázali okydať a stále 

okydávame, na rozdiel od Indiánov. 

 

Čo ešte na rozdiel od Indiánov v rezervácii nevieme? 

 

- Nevieme, že žijeme v špecifickej slovenskej rezervácii. Indiáni dobre vedia, kde žijú. 

- Nevieme sa pýtať, a ani to na oslavách 5.7.2009 neodznelo, kto spôsobil alebo prispel 

k tomu, že žijeme ako v rezervácii. Indiáni odpovede na tieto otázky dobre vedia. 

- Nevieme sa pýtať, a ani to na oslavách 5.7.2009 neodznelo, ako zariadiť, aby sme nežili 

v špecifickej slovenskej rezervácii, a opäť sa voľne preháňali po našich slovenských prériách. 

Či toto Indiáni vedia, netuším. Ale určite, keď ich stretnem, tak sa ich na túto najdôležitejšiu 

vec opýtam. 

 

Karol Ondriaš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

836 
 

 

 

Dalajláma na Slovensku - čo nesmie vedieť vytunelovaný o Tibete 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/152-dalajlama-na-slovensku-o-nesmie-vedie-
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DALAJLÁMA NA SLOVENSKU - ČO NESMIE VEDIEŤ VYTUNELOVANÝ O TIBETE 
Streda, 09 September 2009 10:26 

 

Príspevok doplňuje článok „Čo nesmie vedieť vytunelovaný o Tibete“ o súčasné údaje o 

Tibete. Vydávam ho ako súčasť návštevy Dalajlámu na Slovensku, pretože predpokladám, že 

v rámci tradície sa začne blúzniť o nedodržiavaní ľudských práv v Tibete a v komunistickej 

Číne. 

 

Nasledovné informácie o Tibete sú spracované hlavne podľa údajov z článku Michaela 

Parentiho a ďalších článkov: 

http://www.michaelparenti.org/Tibet.html 

http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml 

http://www.faqs.org/faqs/tibet-faq/ 

http://www.womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/203027.jsp 

http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html 
 

Do roku 1959 keď Dalajláma vládol v Tibete skoro všetka obrábaná pôda a pastviny patrili 

šľachte a kláštorom, pričom väčšina obyvateľov boli nevoľnici, ktorí na nich robili. Tibetská 

aristokracia a vedúci mnísi, 5% populácie, vlastnili a rozhodovali o všetkom. Systém sa 

podobal nevoľníctvu v Európe spred 700 rokov. Napríklad, kláštor Drepung v Tibete bol 

najväčší vlastník pôdy na svete, mal 185 veľkostatkov, 25000 nevoľníkov, 300 veľkých 

pastvín a 16000 pastierov. Sám Dalajláma žil v 14 poschodovom paláci, ktorý mal 1000 

miestností (Gary Wilson's report in Worker's World, 6 February 1997). Dalajláma a jeho 

rodina vlastnila okolo 4000 nevoľníkov a 100 domácich otrokov. Šľachta - sekulárni 

vládcovia sa mali tiež dobre. Napríklad veliteľ Tibetskej armády, člen Dalajlámového 

kabinetu vlastnil 4000 km2 pozemkov a 3500 nevoľníkov (Gelder and Gelder, The Timely 

Rain, 62 and 174). Pred demokratickými reformami v roku 1959, Tibet mal 197 rodín 

dedičnej aristokracie, v tom bolo 25 veľkých rodín. Nevoľníci tvorili okolo 90% populácie. 

 

Tibetskí chlapci boli často odobratí od roľníckej rodiny na výchovu za mníchov, kde slúžili 

elitným mníchom. Ako uvádza mních Tashi-Tsering, deti v kláštoroch boli často sexuálne 

zneužívané. On sám bol obeťou sexuálneho znásilňovania od 9 rokov (Melvyn Goldstein, 

William Siebenschuh, and Tashì-Tsering, The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography 

of Tashì-Tsering. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997). 

  

V tibetskej komunite bol malý počet slobodných roľníkov, okolo 10000 obchodníkov, veľká 

väčšina nevoľníkov a domácich otrokov, ktorí nič nevlastnili. Deti otrokov boli otroci (Gelder 

and Gelder, The Timely Rain, 110). Veľká väčšina populácie boli nevoľníci bez vzdelania a 

zdravotnej starostlivosti. Doživotne boli vlastníkom pána alebo kláštora. Za prácu nedostávali 

žiadnu mzdu (Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet 1913-1951. Berkeley: 

University of California Press, 1989, 5 and passim). Nesmeli sa ženiť bez povolenia pána 

alebo lámu. Pán mohol požičať nevoľníka inému pánovi na prácu aj do veľmi vzdialených 

oblastiach (Anna Louise Strong, Tibetan Interviews. Peking: New World Press, 1959, 15, 19-

21, 24). 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/152-dalajlama-na-slovensku-o-nesmie-vedie-vytunelovany-o-tibete-.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/152-dalajlama-na-slovensku-o-nesmie-vedie-vytunelovany-o-tibete-.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/152-dalajlama-na-slovensku-o-nesmie-vedie-vytunelovany-o-tibete-.html
http://www.michaelparenti.org/Tibet.html
http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml
http://www.faqs.org/faqs/tibet-faq/
http://www.womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/203027.jsp
http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html
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V Tibete tresty pre nevoľníkov za krádež, útek alebo vzopreniu sa moci boli mučenie, 

mrzačenie, vyrezanie očí, jazyka, nosa, odťatie ruky a tak podobne.  V roku 1959 Anna 

Louise Strong navštívila výstavu nástrojov na mučenie pre dospelých a pre deti, ktoré 

používala tibetská šľachta. Popisuje napríklad aj fotografie komunistických aktivistov, ktorým 

odrezali nos a vrchnú peru (Strong, Tibetan Interviews, 91-96). V roku 1937, návštevník 

Tibetu, Spencer Chapman napísal: „Žobrák vedľa cesty neznamenal nič pre mnícha. 

Vzdelanie nebolo pre nevoľníkov, lebo by mohlo narušiť feudálny systém (Waddell, Landon, 

O'Connor, and Chapman are quoted in Gelder and Gelder, The Timely Rain, 123-125). 

Francúzsky Tibetologist Alexandra David-Neel v knihe „Old Tibet Faces A New China" píše. 

Nevoľnici boli doživotne zadlžení, kde dlh prechádzal na potomkov. 

 

V starom Tibete, vlastník nevoľníka o ňom rozhodoval podobne ako o inom majetku. Mohol 

ho predať, dať ho ako dar, požičať ho, alebo splatiť s ním dlh. Vlastníci nevoľníkov mali 

štátne väznice a súkromné väzenia podobne aj veľké kláštory mali vlastný súd a väzenie. 

 

Keď v roku 1951 Čínski komunisti obsadili Tibet začali budovať cesty a nemocnice. Majetok 

šľachty a kláštorov neskonfiškovali. Feudálna šľachta ďalej vládla nad nevoľníkmi. 

Komunisti rešpektovali Tibetskú kultúru a náboženstvo  (Goldstein, The Snow Lion and the 

Dragon, 52). 

 

V roku 1956-1957 vypuklo v Tibete povstanie za asistencie americkej CIA (Kenneth Conboy 

and James Morrison, The CIA's Secret War in Tibet. Lawrence, Kansas: University of Kansas 

Press, 2002; and William Leary, "Secret Mission to Tibet," Air & Space, December 

1997/January 1998). Mnoho vedúcich povstalcov a agentov patrilo medzi tibetskú 

aristokraciu alebo ich potomkov, ale väčšina populácie sa k povstaniu nepridala (Hugh Deane, 

"The Cold War in Tibet,"ť CovertAction Quarterly. Winter 1987). 

 

Po potlačení povstania Čínski komunisti zrušili otroctvo a Tibetský systém nevoľníctva a 

neplatenej práce. Zaviedli občianske vzdelávanie a tak zrušili monopol kláštorov na 

vzdelanie. Zaviedli kanalizáciu a elektrinu (Greene, A Curtain of Ignorance, 248 and passim; 

and Grunfeld, The Making of Modern Tibet, passim). Do roku 1961 rozdelili pôdu a stáda 

roľníkom a zaviedli kolektivizáciu (Karan, The Changing Face of Tibet, 36-38, 41, 57-58; 

London Times, 4 July 1966). 

 

Dalajláma a jeho poradca najmladší brat Tendzin Choegyal tvrdili, že Číňania zabili pri 

okupácii 1,2 milióna Tibeťanov (Tendzin Choegyal, "The Truth about Tibet," Imprimis; 

publication of Hillsdale College, Michigan, April 1999).  Údaj je vymyslený, pretože podľa 

oficiálneho sčítania ľudí  v roku 1953, celková populácia v Tibete bola 1 274 000 obyvateľov 

(Karan, The Changing Face of Tibet, 52-53). 

 

Podľa dokumentov ministerstva zahraničia USA z roku 1998, v 1960-tich rokoch tibetský exil 

dostával od CIA 1,7 milióna dolárov ročne. Ročný plat Dalajláma od CIA bol 186000 

dolárov. V 21. storočí americký kongres vyčlenil na podporu tibetského exilu v Indii 2 

milióny dolárov  a ďalší milión na „demokratické aktivity“ exilu. Navyše, Dalajláma dostal 

finančnú pomoc od G. Sorosa (Heather Cottin, "George Soros, Imperial Wizard," 

CovertAction Quarterly no. 74, Fall 2002). V súčasnosti tibetskí mnísi v Kalifornii dostávajú 

od vlády USA 550-700 dolárov mesačne a zdravotnú starostlivosť zadarmo. Neplatia za 

ubytovanie, telefón, internet a káblovú televíziu. 
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Platený tibetsky exil bol rozčarovaný, keď v roku 1996 Dalajláma vyhlásil, že „Marxizmus je 

založený na morálnych princípoch, zatiaľ čo kapitalizmus sa stará len o zisk a výnosnosť“.... 

Marxizmus sa stará o „spravodlivé využívanie výrobných prostriedkov“ a „osud 

pracujúcich“.. „Myslím si o sebe, že som polovičný Marxista a polovičný Budhista“ (The 

Dalajláma in Marianne Dresser , ed., Beyond Dogma: Dialogues and Discourses. Berkeley, 

Calif.: North Atlantic Books, 1996). 

 

Kim Lewis, ktorý študoval „hojenie rán“  tibetských mníchov v Kalifornii,  USA, sa rozprával 

aj s tibetskými ženami, ktoré žili v kláštoroch s mníchmi v Tibete.  Na otázku, či by sa vrátili 

do Tibetu, odpovedali, že nie. Dôvod nebol okupácia Tibetu, ale zlé spomienky na život v 

kláštoroch. Teraz sú vďačné, že sa nemusia vydať za 4 -5 mužov a byť stále tehotné, alebo 

byť nakazené sexuálnymi nemocami.“  Ich staré matky spomínali, že vyspať sa s mníchom, 

ako im mnísi tvrdili, malo byť pre nich prostriedok osvietenia, podobne ako mal Budha. 

Systém nevoľníctva sa v Tibete udržal aj preto tak dlho, lebo nevoľníci verili, že mnísi majú 

moc prispieť,  čím sa narodia v budúcom živote. Niekto sa môže narodiť ako človek -

aristokrat alebo ako prasa. 

 

Ako vyzeral Tibet, keď ho okupovali Briti? V roku 1904 Briti okupovali Tibet. Briti žiadali 

voľný obchod bez daní pre Indiu a zaplatiť 2,5 milióna rupií ako náhradu škody. Sir Charles 

Bell, Britský úradník v Tibete v rokoch 1904-1905 v knihe „Tibet: Past and Present, Oxford, 

1924, pp. 78-79“ píše: že „otroci v Tibete sa aj kradli, hlavne malé deti. Alebo chudobní 

rodičia predali deti priekupníkom, ktorí ich ďalej predali ako otroka. Tieto deti pochádzali 

hlavne z juhovýchodného Tibetu.“  Feudálny systém v Tibete Britom pravdepodobne 

vyhovoval. 

 

V Tibete po demokratických reformách, ktoré zaviedli komunisti, začal komunistický zázrak 

(hlavne po roku 1970), čo dokumentujú nasledovné čísla. 

 

Úmrtnosť detí v Tibete v roku 1951 bola 430 na 1000 narodených. Počas komunistického 

zázraku sa znížila na  91,8 detí v roku 1990 a na 35,3 detí na 1000 narodených v roku 2000. 

Rast HDP za posledných 7 rokov bol 12% ročne. Teraz je 30x vyšší ako v roku 1950. 

Priemerná očakávaná dĺžka života v roku 1950 bola 35,5 rokov, v súčasnosti je 67 rokov. V 

súčasnosti Tibet má populáciu 2,5 milióna, oproti 1,2 milióna v roku 1964. Príjem roľníkov a 

pastierov sa za posledných 5 rokov zvyšoval v dvojciferných číslach. V roku 2007 to bolo o 

14,5% oproti roku 2006. Export Tibetu bol 222 milión dolárov v roku 2006, bol o 34% vyšší 

ako v roku 2005. V roku 2006 Tibet navštívilo 2,5 milióna turistov,  zvýšenie o 40% oproti 

roku 2005.  V roku 2007 to bolo už 4 milióny. Príjem z turizmu v roku 2006 bol 350 miliónov 

dolárov. V roku 1950, 95% Tibeťanov bolo negramotných, len 2% detí chodilo do školy. V 

súčasnosti je základné vzdelanie povinné a negramotnosť u ľudí v pracovnom veku je 4,76%. 

V roku 2000 Tibet mal 4 univerzity, kde študovalo  5475 študentov. 

 

V roku 2008 čistý príjem farmárov a pastierov sa zvýšil o 13,9% v porovnaní s 

predchádzajúcim rokom.  Hrubý domáci produkt (HDP) v Tibete v prvom polroku 2009 

stúpol o 10,3% v porovnaní s predchádzajúcim rokom a príjem farmárov a pastierov sa z výšil 

o 15%. Nárast HDP o 10,3% v čase najväčšej svetovej hospodárskej krízy je ekonomickým 

zázrakom a patrí medzi najvyššie na svete.. Pripomínam, že v USA, Európe a Japonsku HDP 

v prvom polroku 2009 klesol. 

http://en.tibet328.cn/01/06/200907/t368039.htm 

http://en.chinagate.cn/features/2009-03/30/content_17522525_8.htm 

http://en.tibet328.cn/01/06/200907/t368039.htm
http://en.chinagate.cn/features/2009-03/30/content_17522525_8.htm
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Ale o tomto Slovenské mienkotvorne média, v rámci tradície, písať nebudú. Budú tunelovať. 

Je úplne jasné, že pokiaľ sa súčasným „anglosaským“ vládcom vo svete v najbližších 10-20 

rokoch nepodarí politicky alebo ekonomicky zničiť komunistickú Čínu, potom už nebudú mať 

šancu a stratia svoju moc vo svete. Preto organizujú všetko možné, aj rôzne návštevy, aby sa 

tak nestalo. Dnes sú to nepokoje v Tibete, návštevy, a zajtra niečo iné. Ale niečo veľké musia 

vymyslieť, lebo čas uteká. 

 

Sú občania Slovenska len vytunelované stádo? Ani tomu neverím. Presnejšie, neverím, že 

všetci. A preto som aj napísal tento článok. 

 

Karol Ondriaš 

9.9.2009 
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Žijeme v zvláštnej dobe 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/124-ludskeprava.html 

ŽIJEME V ZVLÁŠTNEJ DOBE 
Pondelok, 27 Apríl 2009 08:21 

 

Žijeme v zvláštnej dobe „demokracie, humanity, slobody a civilizácie“. Po rokoch zapierania, 

administratíva USA v apríli 2009 oficiálne priznala mučenie väzňov simulovaným topením 

(waterboarding). Síce, priznala to len u dvoch väzňoch, pričom jedného z nich takto mučili 

183-krát za mesiac. To je zhruba každé 4 hodiny po dobu jedného mesiaca. 

Kde je dno morálneho úpadku svetového a nášho apartheidu? 

  

Väzeň sa priznal ku všetkému, čo od neho žiadali. Po takýchto „demokratických“ zákrokoch, 

aj ja by som sa priznal ku všetkému, podobne ako sa priznávali v stredoveku čarodejnice ku 

všetkému, keď im liali do hrdla roztavené olovo. Nie je známe, koľko ľudí, ktorí neboli 

oficiálne obvinení, ani súdení, ani odsúdení prešlo touto a inými mučiarňami v súčasnosti. 

Ale toto nie je to najhoršie. 

 

Po rokoch zapierania, že tajné väznice neexistujú, nová administratíva USA v súčasnosti 

oficiálne oznámila, že ich zrušila. Zrušila väznice, ktoré dokázala utajiť viac ako Hitler 

koncentračné tábory. Čo sa tam dialo v rámci demokracie, to sa asi nikdy nedozvieme. 

 

Ale toto nie je to najhoršie. 

 

Po desiatich rokoch ilegálneho bombardovania Juhoslávie vojskami NATO, nikto za tento 

zločin nebol súdený alebo odsúdený. Dokonca zločinci a „demokrati“ bombardovania a 

delenia územia si upevnili svoje ekonomické, štátne alebo politické postavenie. 

 

Ale toto nie je to najhoršie. 

 

Ilegálna vojenská agresia USA a ich satelitov do Iraku v roku 2003 a jej už šesť ročné 

pokračovanie zabíjania nevinných ľudí nielen v Iraku ale aj v Afganistane a v Pakistane, má 

na svedomí už viac ako milión nevinných obetí. 

 

Ale toto nie je to najhoršie. 

 

Následkom vykorisťovania, liberalizmu a rozširovania ľudských práv zomiera na našej 

planéte denne 26500 detí. Súčasná kríza má na svedomí mnoho utrpenia a samovrážd. Svetoví 

a naši politici, svetové a naše médiá nazývajú súčasnú krízu, ako finančnú krízu, ako 

hospodársku krízu. Nesmú ju nazvať pravým menom, že je to kríza súčasného reálneho 

kapitalizmu, kríza súčasných zákonov liberalizácie globalizácie a voľného kapitalistického 

trhu. 

 

Ale toto nie je to najhoršie. 

 

Ale potom, čo je to najhoršie? 

 

Najhoršie je, že súčasný systém kapitalistickej demokracie, humanity, slobody a dodržiavania 

ľudských práv je tak profesionálne totalitný, že žiadny z demokraticky zvolených lídrov, bijúc 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/124-ludskeprava.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/124-ludskeprava.html
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sa v prsia za demokraciu a slobodu si nedovolí proti tomu nič namietať. A to už vôbec 

nehovorím o našich dvoch-troch-siedmich diskutujúcich pod neónom alebo pod krížom v TV, 

v novinách alebo v smotane.  Svetoví a naši oficiálni bojovníci za ľudské práva často nielen 

že mlčia, ale všetky tieto zločiny oficiálne podporujú. 

 

Prečo asi? 

 

Lebo si uvedomujú obrovskú silu, moc a totalitu súčasnej kapitalistickej slobody a 

demokracie. Podobne si to v minulosti uvedomovali lídri na územiach, ktoré boli okupované 

Hitlerom, alebo dávnejšie a dávno Alipašom alebo Džingischánom. Jednoducho mnohí sa 

boja, ale niektorým to aj vyhovuje. 

 

Alebo, že by to vyhovovalo väčšine svetovej oligarchie? 

 

Karol Ondriaš 
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20 Rokov od prevratu na Slovensku 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/123-20rokov.html 

20 ROKOV OD PREVRATU NA SLOVENSKU 

Štvrtok, 23 Apríl 2009 12:09 

 

Dostanú sa slovenskí vytunelovaní aj do Guinnessovej knihy rekordov? 

 

Ako odhadnú naši kolonizátori, slovenskí apartheid a ponovembroví hrdinovia stupeň 

vytunelovania mozgov slovenskej populácie v roku 2009 v roku 20. výročia oslobodenia 

občanov Slovenska od „komunistickej totality“? 

Bude sa to dať jednoducho zistiť. Uvidíme, ako budú počas 20. výročia prevratu hodnotiť v 

médiách vývoj za posledných 20 rokov. Alebo, môžu povedať už aj trochu pravdy? 

Možno aj áno. 

Pretože kolonizácia hnuteľného, nehnuteľného a živého majetku Slovenska je už dokončená, 

a je vojensky, politicky, mentálne a právne zabezpečená na dlhé roky. V tomto štádiu je už 

jedno, čo sa bude o tom oficiálne hovoriť v médiách, realitu to nezmení. Podobne Indiáni v 

rezerváciách si už v médiách môžu hovoriť čo chcú, realitu nezmenia. Podobne aj obete 

Pinochetovho prevratu v Čile majú už dovolené hovoriť v médiách čo chcú, pretože realitu už 

nezmenia. Aj o zbraniach hromadného ničenia Husajnovho režimu v Iraku sa už môže 

hovoriť všetko, realita sa tým nezmení. 

 

Prezradia už médiá, ako spoločnosť na Slovensku po prevrate roku 1989 začala upadať, ako 

sa znížila produkcia v poľnohospodárstve, v stavebníctve, ako bol zničený náš priemysel a 

nahradení kolonizačnými investíciami? Ako sme sa stali opäť drotármi, kde drôtujeme v 

cudzích podnikoch doma a v zahraničí. Prezradia už médiá výšku kolonizačnej dávky, ktorú 

denne platíme „osloboditeľom“? Prezradia, ako sme prišli o všetky banky, poisťovne, mnohé 

hotely, námestia a začíname prichádzať aj o pôdu? Prezradia už médiá, ako po roku 1989 

nastúpil na Slovensku barbarizmus, ako stúpol počet vrážd, násilných trestných činov, 

narkomanov, sociálnych samovrážd alebo predaj ľudí? Prezradia médiá koľko kultúrneho 

hnoja sa na nás za posledných 20 rokov nakydalo a koľko sa u nás už urodilo? A koľko 

percent obyvateľov si život bez kultúrneho hnoja už ani nevie predstaviť? Skrátka povedia už 

konečne, ako spoločnosť upadla, alebo, že by až zdegenerovala? 

 

Prezradia už médiá, že hlavným obsahom posudzovania nášho poprevratového vývoja by 

mala byť otázka, či Slováci, užívajúc si „slobodu a demokraciu“, žijú na Slovensku suverénne 

alebo len ako v rezervácií? Aj americkí čierni otroci v 18. alebo v 19. mali slobodu, 

suverenitu a vlastnú demokraciu. Po odpracovaní dennej dávky sa mohli večer slobodne, 

demokraticky a suverénne rozhodnúť ako si zorganizujú umývanie vlasov, holenie alebo 

pranie trenírok a ponožiek, ak nejaké mali. 

 

Skúsme teraz oznámiť EÚ, že neuzavrieme 2 bloky v jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, 

ktoré by mohli bezpečne pracovať ešte 10-20 rokov a priniesť občanom Slovenska miliardy 

EUR. Skúsme a uvidíme, ako rýchlo sa EÚ zmení na teroristickú organizáciu demokratického 

typu. Ale skúste oznámiť do EÚ, že občania Slovenska sa budú strihať len na slovenský 

spôsob. Čo nám na to odpovedia z EÚ? Pohladia nás po hlavičke a s úsmevom budú súhlasiť: 

„Predsa to je vaše vec, veď žijete v slobode, v demokracii, v suverénnom štáte“. 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/123-20rokov.html
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Môžu už slovenské médiá na Slovensku povedať viac, ako si môžu dovoliť indiáni v 

rezervácii? Predpokladám že ešte nie, a keby aj mohli, kto by to tam povedal? 

 

Akým trikom pôjdu naši ponovembroví hrdinovia na vytunelovaných v roku 2009? Predsa 

rovnakým, ako posledných 19 rokov. Samozrejme, budú okydávať slovenský komunistický 

zázrak. Budú používať pre vytunelovaných ten istý trik, ako po iné roky. Budú porovnávať 

súčasný kapitalizmus so socializmom spred 20-60 rokov. Budú tvrdiť, že platy sa už 

vyrovnali socializmu a sú aj vyššie, že niečo sa vybudovalo, máme novú techniku, 

technológie, atď... Podobne sa dá argumentovať, že v súčasnosti dĺžka života, alebo dôchodky 

sú oveľa vyššie, ako keď na území Slovenska vládli Kelti. Z toho samozrejme vyplýva, že 

keltské zriadenie bolo oveľa horšie, ako súčasné kapitalistické. Od toho je už krôčik k 

samozrejmému tvrdeniu, že dĺžka života a dôchodky u Keltov boli preto nízke, lebo tam mali 

totalitu. 

 

Uvedomia si slovenskí vytunelovaní trik, ktorí na nich naši ponovembroví bojovníci 

používajú už 20 rokov? Asi nie, keď na to neprišli za 19 rokov, tak na to neprídu ani teraz. 

 

Špecialisti v médiách nesmú prezradiť, že svet ide dopredu vo všetkých oblastiach a vo 

všetkých krajinách sveta (možno až na pár výnimiek). Preto nesmú porovnávať vývoj 

reálnych platov, reálnych dôchodkov, reálneho sociálneho a bezpečnostného zabezpečenia, 

výstavbu bytov, objektov kultúry, rozvoj školstva, vedy, kultúry, patologických stavov 

spoločnosti... počas 40 rokov socializmu a počas 20 rokov súčasného kapitalizmu. Dokonca 

nesmú porovnávať vývoj týchto parametrov za socializmu na Slovensku a v iných krajinách 

sveta za rovnaké obdobie. Samozrejme, absolútne nesmú spomenúť údaje charakterizujúce 

úpadok spoločnosti, ako zvýšenie počtu vrážd, násilných trestných činov, počet ľudí, ktorí 

zamrzli, zomreli na predávkovanie drogami, atď... za posledných 20 rokov. Neurobia to aj 

napriek tomu, že všetky údaje sú dostupné v štatistických ročenkách. 

 

Ako príklad zakázaných informácií pre vytunelovaných v prílohe uvádzam kópie 

z výročných správ OSN o ľudskom rozvoji, kde sa porovnáva vývoj kvality života občanov 

za posledných 22 rokov, t.j. v rokoch za socializmu v Československu a v ostatných 

socialistických krajinách v rokoch 1987-1989, a počas kapitalizmu až do roku 2005. Správy 

OSN jasne dokazujú, ako sa kvalita života občanov v týchto krajinách v porovnaní s 

ostatnými krajinami sveta zhoršila. Československo za socializmu bolo v kvalite života 

občanov na 26-28. mieste vo svete. Po prevrate relatívna kvalita života začala klesať a už v 

roku 1994 sme spadli až na 42. miesto, a sme tam aj v roku 2005. Údaje sú prevzaté z 

výročných správ OSN o stave ľudstva (Human Development Report, 1990-2008). 

Nakoniec odpoveď na otázku: 

Dostanú sa slovenskí občania podľa kvality vytunelovania aj do Guinnessovej knihy 

rekordov? Asi áno. I keď po pravde, už by tam mali byť dávno. 

Karol Ondriaš 

  

Porovnanie kvality života občanov podľa publikácii OSN „Human development report 

(HDR)“ od rokov 1988-2005 
Podľa HDR 1990: Poradie je od najhoršieho k najlepšiemu. (V kvalite života Československo 

bolo na 26. mieste vo svete) 

HDI index (Index kvality života) zrejme z rokov 1987-1989 

http://hdr.undp.org/en/
http://hdr.undp.org/en/
http://hdr.undp.org/en/
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HDI (pre rok 1990), podľa HDR 1991 (poradie od najlepšieho k najhoršiemu) 
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HDI, zrejme z roku 1989-91, podľa HDR 1992 

http://www.ondrias.sk/images/2.bmp


 
 

846 
 

 
HDI, zrejme pre rok 1991-92, podľa HDR 1993 
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HDI, zrejme pre roky 1991-93, podľa HDR 1994 
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HDI podľa HDR 1995 
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HDI podľa HDR 1996 
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HDI pre rok 1994, podľa HDR 1997 
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HDI pre rok 1995, podľa HDR 1998 
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HDI za rok 1997 podľa HDR publikovaný v roku 1999 
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HDI za rok 2002 podľa HDR publikovaný v roku 2004 
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HDI za rok 2003 podľa HDR publikovaný v roku 2005 
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HDI za rok 2004 podľa HDR publikovaný v roku 2006 
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HDI 2005 publikované v HDR 2007/2008 
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Maďarská karta verzus genetická karta 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/122-genetika.html 
MAĎARSKÁ KARTA VERZUS GENETICKÁ KARTA 

Utorok, 14 Apríl 2009 09:45 

 

V súčasnom demokratickom svete sa svetoví politici často oháňajú terorizmom, jadrovými 

zbraňami, ropou, zásobami zlata alebo akciami na burze. Na Slovensku a v Maďarsku, 

pretože nemáme teroristov, jadrové zbrane a ani ropu, sa politici oháňajú maďarskou a 

slovenskou kartou. Je pravdepodobné, že je to pokračovanie našej spoločnej tisícročnej 

kartovej kultúry v slovenských krčmách a maďarských čárdach, kde pri mariáši najvyššia 

karta berie menšie. 

Ale doba ide dopredu. Nebolo by v 21. storočí vhodnejšie byť modernými a zahrať sa aj s 

inými kartami? 

  

Čo tak zahrať sa s genetickými kartami, s ktorými sa dá tiež hrať a aj veľa vyhrať? Ale 

najskôr by ich bolo treba poznať. Pretože genetické karty nie sú doteraz všeobecne rozšírené, 

uvediem aspoň niektoré: 

  

Maďarská etnická skupina Palós v pohorí Matra v Maďarsku sa považuje za priamych 

potomkov Maďarov (Magyars). Semino a spol. (1) študovali genetický pôvod ľudí z Palós a z 

Budapešti. Podľa mitochondriálnej DNA (ženská línia) zistili, že 94% ľudí malo DNA s 

európskymi charakteristikami, 4% boli neznámeho pôvodu a len dvaja zo 100 ľudí (jeden z 

Palóz a jeden z Budapešti) mali gény z Ázie. Vedecká skupina Semino a spol. uzatvára, že 

Maďari „Magyars“ vnútili ich jazyk ľuďom, ktorí sa teraz nazývajú Maďari (Hungarians), ale 

to nezmenilo ich genetickú štruktúru. 

  

Profesor Hideo Matsumoto na kongrese v Ohio, USA, v prednáške (2) uvádza: Maďarská 

populácia má zhruba 5% mongoloidných génov, 95% populácie má gény, ktoré sú typické pre 

Európanov. 

  

Malyarchuk a spol. (3) študovali mongoloidnú kontamináciu génov Slovanov. Zistili, že v 

Česku 1,8% populácie má mongoloidné gény, t.j. gény z východnej Euroázie. Len 1,3-1,6% 

populácie južných a západných Slovanov má mongoloidné gény. Zatiaľ čo u východných 

Slovanov je to 1,3 - 5,2%. Napríklad u južných Slovanov (Bosna, Chorvátsko, Hercegovina, 

Macedónsko a Slovinsko) zastúpenie mongoloidných génov je 1,2%. U Čechov a Poliakov je 

to 1,2%. Podiel mongoloidných génov u Maďarov uvádza len 1,7%. 

  

Toto je len pár významných genetických kariet, ktoré pri hre v genetickom mariáši majú už 

významnú silu. Bohužiaľ, zatiaľ o sile najvyšších genetických kariet, nevieme nič. I napriek 

tomu, že dnes sa to dá jednoducho zistiť. 

  

Nevieme napríklad, aké je rozloženie genetického materiálu u členov Maďarskej gardy? 

Koľko z nich má mongoloidné gény, aby sa mohli pochváliť, že sú originálni Maďari? Koľko 

z nich má gény staroeurópanov alebo Slovanov? 

  

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/122-genetika.html
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Nevieme, aké je rozloženie genetického materiálu u poslancov Maďarského parlamentu, 

členov a predstaviteľov strany Fides, alebo Maďarskej vlády? Koľko z nich má mongoloidné 

gény, koľko gény staroeurópanov alebo Slovanov? 

  

Nevieme, aké je rozloženie genetického materiálu u čelných predstaviteľov alebo členov 

strany SMK? Koľko z nich má mongoloidné gény, aby vedeli, čím sa tak hrdia? 

  

Prečo Maďarská garda, ktorá dbá na maďarské tradície, nemá vo svojich stanovách paragraf, 

že člen gardy môže byť len Maďar, t.j. originálny Maďar a nie Slovan, ktorého matka naučila 

maďarsky? Predpokladám, že asi dobre vedia, prečo. 

  

Čo tak geneticky otestovať členov parlamentu na genetický pôvod u nás alebo v Maďarsku, 

alebo v Rakúsku? Prečo sa to nepraktizuje? Je to proti etike? Bol by to rasizmus? Alebo len 

vedecké konštatovanie? 

  

Z vyššie uvedených genetických štúdií totiž vyplýva, že veľká väčšina ľudí (>95), žijúca v 

Maďarsku alebo na Južnom Slovensku sú staroeurópania alebo Slovania, ktorých matka 

naučila Maďarsky. Prečo sa potom domáci a zahraniční politici oháňajú maďarskou alebo 

slovenskou kartou a nie genetickou kartou? 

  

Z jednoduchého dôvodu. Niektorí politici by genetickou kartou neprebili toľko iných kariet, 

ako sa im to darí súčasnými kartami. Nielenže by neprebili, ale mnohí by museli odísť do 

politického dôchodku. 

  

Karol Ondriaš 

  

(1) Ornella Semino, Giuseppe Passarino, Lluís Quintana-Murci, Aiping Liu, Judit Béres, 

Andreas Czeizel and A Silvana Santachiara-Benerecetti. MtDNA and Y chromosome 

polymorphisms in Hungary: inferences from the palaeolithic, neolithic and Uralic influences 

on the modern Hungarian gene pool European Journal of Human Genetics (2000) 8, 339–346 

(2) Lecture of Professor Hideo Matsumoto on the Third Great Scythian World Congress held 

in Cleveland, Ohio, in May 1990. 

(3) B. A. Malyarchuk, M. A. Perkova, and M. V. Derenko. On the Origin of Mongoloid 

Component in the Mitochondrial Gene Pool of Slavs. Russian Journal of Genetics, 2008, Vol. 

44, No. 3, pp. 344–349. 
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Tabuľka je prevzatá z: B. A. Malyarchuk, M. A. Perkova, and M. V. Derenko. On the Origin 

of Mongoloid Component in the Mitochondrial Gene Pool of Slavs. Russian Journal of 

Genetics, 2008, Vol. 44, No. 3, pp. 344–349. 
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Čo bol jediný a najväčší zločin komunistov? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/106-zlocin.html 
ČO BOL JEDINÝ A NAJVÄČŠÍ ZLOČIN KOMUNISTOV? 

Utorok, 30 December 2008 00:02 

 

Naši kolonizátori zo západu to mali posledných 300-400 rokov dobre zariadené. 

 

Len v Rusku, v roku 1914, im patrilo 90% baní, skoro 100% ťažby nafty, 40% 

metalurgického priemyslu, 50% chemického priemyslu, 28% textilného priemyslu a 42% 

cenných papierov v bankách. Cez štátne inštitúcie cárskeho Ruska vedeli zabezpečiť, že v 

roku 1913, len 30% populácie vedelo čítať a písať, čo bolo oveľa menej, ako v Anglicku v 

polovici 18 storočia. 

   

V roku 1913, očakávaná dĺžka života pri narodení v Rusku bola okolo 35 rokov. Pre 

porovnanie, v tom čase to bolo v Holandsku 60 rokov, v Rakúsku 57 rokov alebo v Číne 30 

rokov. Detská úmrtnosť v roku 1913 v ruskom impériu bola 273 detí na 1000 narodených. 

Produkcia na jedného obyvateľa v Rusku, v roku 1913, bola len 4,7% USA, 7% Anglicka, 8% 

Nemecka. Priemerný príjem na jedného obyvateľa Ruského impéria v roku 1913 bol 

porovnateľný s príjmom v roku 1686 v Anglicku. Zahraničný dlh Ruského impéria v roku 

1917 bol 80 000 000 000 zlatých rubľov, t.j. 2/3 všetkého majetku Ruska (1). 

 

Podobne to bolo, aj keď relatívne oveľa lepšie, na území Slovenska. Napríklad, v roku 1937, 

dojčenská úmrtnosť do jedného roka, bola na Slovensku 150 detí na 1000 živonarodených, v 

Rakúsku 92 detí. V roku 1919 spotreba elektrickej energie na jedného obyvateľa na území 

Slovenska bola len 19% priemerného Rakúšana. Východná Európa bolo stabilne a dobre 

prosperujúca kolónia západu na večné časy. 

 

A toto všetko západným kolonizátorom zobrali zločinní boľševici-komunisti na dlhých 70 

rokov. To bol ich jediný a najväčší zločin. Nepomohlo ani Tretie križiacke ťaženie na Východ 

v rokoch 1918-1922, ktoré organizoval minister vojny Anglicka Winston Churchill, ani Štvrté 

križiacke ťaženie na Výhod vedené Hitlerom. 

 

Zločinní komunisti zariadili, že od roku 1917 až do roku 1990, 400 miliónov 

Východoeurópanov neplatili kolonizačnú dávku západným kolonizátorom, nerobili ako lacná 

pracovná sila v ich továrňach, neposielali im dievčatá do sex-priemyslu, chlapcov na 

umývanie riadu a vojakov ochraňovať ich záujmy. Toto je ten jediný a najväčší zločin 

komunizmu. Naopak, kolonizátori museli vynaložiť veľa úsilia, veľa peňazí (2), aby 

ekonomický, vzdelanostný a kultúrny komunistický zázrak v roku 1990 na území Východnej 

Európy odstránili. 

 

Postupne, od roku 1917 až do roku 1990, pod vedením komunistov sa vytrhlo z kolonizácie až 

400 miliónoch Východoeurópanov. Dokonca dosiahli, že v 80-tich rokoch 20. storočia ich 

produkcia ku USA bola už v pomere 1:3, a nie 1:12 ako v roku 1921 (3). Ešte v roku 1916, 

väčšina populácie nevedela čítať a písať, a za 50 rokov komunistického zázraku poslali 

človeka do kozmu. Tento neodpustiteľný zločin komunizmu dosiahli aj napriek tomu, že 

západní kolonizátori ich poriadne zničili počas Štvrtého križiackeho ťaženia na východ v 

rokoch 1941-1945. Ani to nezabralo, opäť povstali z popola. Až konečne v roku 1990 sa 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/106-zlocin.html
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západným kolonizátorom podarilo odstrániť komunistov a vrátiť Východoeurópanov tam, kde 

majú byť na večné časy, podobne ako boli pred rokom 1917. 

 

Preto naši súčasní kolonizátori nesmú dopustiť, aby sa komunisti opäť dostali k moci, lebo by 

opäť zariadili neplatenie kolonizačnej dávky a neposielali im ľudí na roboty. Preto 

premývanie mozgov v bývalých socialistických krajinách musí byť oveľa účinnejšie, ako v 

ostatných krajinách sveta. Len tak môžu zabezpečiť platenie kolonizačnej dávky na ďalších 

100 a viac rokov (4). 

 

(1) Boľševici zrušili ruský národný zahraničný dlh 28.1.1918. 

 

(2) Podľa „Center for Defence Information“ cena studenej vojny stála len USA 13,1 tisíc 

miliárd dolárov v cenách roku 1996 (in 1996 dollars = $13.1 

Trillion. http://www.cdi.org/issues/milspend.html). Podľa bývalého nemenovaného 

amerického prezidenta, len v USA na odstránenie socializmu sa vynaložilo 3000 miliárd 

dolárov. 

 

(3) Údaje sú z: http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5437/is_199812/ai_n21431672. 

Journal of Economic Issues, Dec 1998 by Murphy, Austin, A note on economic growth in 

Eastern Europe. 

 

(4) Prečo humanisti a demokrati nejdú oslobodiť krajiny Subsaharskej Afriky od nejakej 

totality, ktorá má za následok, že tam zomiera ročne 4,8 milióna detí do päť rokov? Odpoveď 

je jednoduchá: Pretože cena piesku na Sahare je stále 0,00020 dolárov za tonu, ak stúpne 

vyššie ako 0,20 dolárov za tonu, potom humanisti a demokrati prídu oslobodiť tieto krajiny od 

nejakej totality, pričom nebudú váhať na to v prípade potreby vynaložiť aj 3000 miliárd 

dolárov. 
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Zločiny stalinských komunistov – "100 miliónov zavraždených" v 

Ruskom impériu 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/105-100000000.html 

ZLOČINY STALINSKÝCH KOMUNISTOV – "100 MILIÓNOV ZAVRAŽDENÝCH" V RUSKOM 

IMPÉRIU 
Pondelok, 29 December 2008 23:58 

 

Podľa pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenického: ...„Smelo možno tvrdiť, že najdivšími 

prenasledovateľmi cirkvi a vôbec náboženstva boli u nás stalinskí komunisti, ktorých vodca 

Stalin má na svedomí podľa najnovších údajov 100 miliónov ľudí. Podobný Stalinovi bol 

hitlerovský nacizmus s 26 miliónmi ľudských obetí.“... 

Citácia je z listu pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenického prezidentovi SR R. 

Schusterovi z 18.7.2001, ktorý bol daný na vedomie aj vládnym predstaviteľom a 

najdôstojnejším cirkevným vrchnostiam. 

  

Zdroj: Kultúra – dvojtýždenník závislý od etiky. Ročník IV. – č. 19, z 19. septembra 2001, 

str. 1 a 3. http://www.geocities.com/bezboha/Trstensky.html 

 

Kde je hranica tunelovania mozgov?  

Po občianskej vojne v roku 1920 boľševické impérium (zhruba budúci Sovietsky zväz) malo 

131 miliónov obyvateľov. Za 19 rokov, v roku 1939, malo už 170,467 milióna obyvateľov 

(pozri obrázok nižšie, kde je zobrazený nárast populácie Ruska). To znamená, že za 19 rokov 

počet obyvateľov sa zvýšil o 39,5 milióna, i napriek tomu, že stalinskí komunisti podľa 

pápežského preláta Msgr. Viktora Trstenického vyvraždili 100 miliónov nevinných ľudí. Keď 

to tak počítam, ak boľševici vyvraždili 100 miliónov zo 131 miliónov, ostalo im 31 miliónov 

obyvateľov, z nich 4-7 miliónov žien v reprodukčnom veku. Týchto 4-7 miliónov žien 

muselo porodiť za 19 rokov 140 miliónov detí, t.j. približne 23 detí na jednu ženu. 

Samozrejme, to je za predpokladu, že žiadne z detí za 19 rokov nezomrie a nezomrie ani 

jeden obyvateľ boľševického impéria počas 19 rokov. Je jasné, že starí a aj mladí zomierajú, 

takže keď berieme do úvahy úmrtnosť, odhadujem, že všetky ženy v reprodukčnom veku pod 

boľševickým terorom museli za 19 rokov porodiť okolo 200-300 miliónov detí. To ale 

znamená, že každá žena by musela mať okolo 30-60 detí, že každá žena musela rodiť každé 

3-4 mesiace. Tým, že počet obyvateľov v roku 1939 stúpol až na 170 miliónov je jasný 

dôkaz, že boľševici donútili nevinné ženy rodiť každé 3-4 mesiace, po dobu 19 rokov. 

Nechápem, prečo slovenská kresťanská vrchnosť, ktorá je majstrom v hľadaní zločinov 

iných, tento fakt prehliadla. Predsa takýto boľševický teror na nevinných ženách nemá v 

histórii obdobu. Patrí medzi ďalšie najväčšie zločiny komunizmu. 

 

Taktiež prehliadli ešte väčší zločin boľševikov. Boľševici v boľševickom impériu zavraždili 

200000 kňazov a diakonov a prenasledovali cirkev na každom kroku, i napriek tomu, že 

celkový počet kňazov a diakonov v roku 1914 v Ruskom impériu bol len 113000. (V roku 

1914 v Rusku bolo 55173 ruských ortodoxných kostolov a 29593 kaplniek, 112629 kňazov a 

diakonov, 550 mužských a 475 ženských kláštorov a 95259 mníchov a mníšok.) 

 

To by ešte nič nebolo, predstavte si, akí boli tí boľševici prefíkane zločinní. Podľa oficiálnych 

údajov v komunistickej Ruskej federácii, v závislosti od regiónu, v roku 1987 bolo krstených 

40-50% narodených detí a viac ako 60% ľudí malo kresťanskú pohreb. Je to viac ako v 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/105-100000000.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/105-100000000.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/105-100000000.html
http://www.geocities.com/bezboha/Trstensky.html
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súčasnosti vo Švédsku, Anglicku, Holandsku a v ďalších demokratických krajinách. V 

Anglicku v súčasnosti vo veľkých mestách je krstené len jedno dieťa zo šiestich narodených. 

A anglické kostoly sa začali opäť plniť po roku 1989, paradoxne, imigrantmi z bývalého 

komunistického bloku. Pýtam sa, kto krstil v Rusku viac detí, ako v Anglicku, keď boľševici 

vyvraždili všetkých kňazov a diakonov až dvakrát? Je tu len jedna možnosť. Krstili ich 

totalitne sami boľševici-komunisti, ktorí na to nemali žiadne oprávnenie. Pričom doteraz sa 

na to neprišlo. Dokonca na to neprišli ani naši najvyšší cirkevní predstavitelia. 

 

Pretože vo Švédsku, Dánsku, Nórsku, Japonsku, Fínsku, Francúzsku, v Južnej Kórei, v 

Nemecku je menej veriacich ako v bývalých boľševických krajinách, natíska sa otázka, ako 

dokázali boľševici vyvraždiť viac kňazov v týchto krajinách, ako v boľševickom impériu, kde 

ako som už ukázal, zavraždili každého kňaza dva-krát. Nie je mi jasné, prečo aj tento ďalší 

zločin boľševikov slovenská kresťanská vrchnosť opäť prehliadla. 

 

Z vyššie uvedeného predpokladám, že slovenská kresťanská „verchuška“ prehliadla ešte veľa 

ďalších zločinov boľševikov. Jeden vidieť aj nižšie na obrázku. Populácia Ruskej federácie 

po odstránení boľševikov-komunistov od moci, od roku 1990 do roku 2008, klesla o 5 

miliónov. Pre porovnanie, od roku 1941 do roku 1946, počas 2. Svetovej vojny populácia 

Ruskej federácie klesla o 6,5 miliónov. Prečo kresťanská vrchnosť neskúma, ako dokázali 

boľševici z pomsty, že ich odstránili od moci, znížiť počet obyvateľov Ruska skoro o toľko, 

ako to dokázala 2. Svetová vojna. 

(Podľa Giovanni Andrea Cornia a Vladimíra Popova, počet obetí kapitalistického systému po 

odstránení boľševikov-komunistov od moci po roku 1989 bol 700000 ľudí 

ročne. http://www.wider.unu.edu/pressrelease/press-release-2001-4.pdf). 

 

Je potrebné pripomenúť, že na odstránení komunistov od moci v bývalom socialistickom 

bloku a tým aj na počte obetí, ktoré sú porovnateľné s obeťami 1. a 2. Svetovej vojny sa 

významne podieľali aj fundamentálne veriaci kresťania, kresťanská vrchnosť a pápež. (Ján 

Čarnogurský, bývalý predseda vlády Slovenskej republiky: „Z legendárnej trojice, ktorá sa 

najviac zaslúžila o pád komunizmu – prezident Ronald Reagan, pápež Ján Pavol II. a 

spisovateľ Alexander Solženicyn...“, Impulz Číslo 

3/2008, http://www.impulzrevue.sk/article.php?326). 

 

Je pravdepodobné, že obete v bývalom socialistickom bloku po odstránení komunistov sú 

najvyššie a najvýznamnejšie v 20. storočí, okrem obetí 1. a 2. Svetovej vojny, za ktoré sú 

kresťanská vrchnosť a fundamentálne veriaci taktiež zodpovední. 

 

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že vytunelovaní sa môžu už teraz tešiť na ďalšie zločiny 

boľševikov, pretože počet možností je skoro nekonečne veľa. 

 

Karol Ondriaš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wider.unu.edu/pressrelease/press-release-2001-4.pdf
http://www.impulzrevue.sk/article.php?326
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40. Výročie roku 1968, antikomunistický orgazmus a slovenský 

degeneračný štandard 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/100-degeneracia.html 

40. VÝROČIE ROKU 1968, ANTIKOMUNISTICKÝ ORGAZMUS A SLOVENSKÝ DEGENERAČNÝ 

ŠTANDARD 
Utorok, 12 August 2008 23:46 

 

 

Na budúci rok v novembri 2009 si už budeme pripomínať 20. výročie nástupu Piateho 

križiackeho ťaženia na Východ, ktoré sa začala „oslobodzovaním porobených národov od 

komunistickej totality“ a pokračuje rozširovaním Európskej únie na Východ. Podľa správy 

OSN, počet obetí Piateho križiackeho ťaženia na Východ len do roku 1999 dosiahol 10 

milión nevinných ľudí. 

 

Za pár dní si budeme pripomínať 40. výročie vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do 

Československa v auguste 1968. V rámci slovenského barbarizmu, ktorý nastal po roku 1989, 

ako účelový produkt Piateho križiackeho ťaženia na Východ, aj toto výročie vyvrcholí 

antikomunistickým orgazmom. 

  

Pri takýchto výročiach ma vždy fascinuje počúvať názory ľudí, ktoré poukazujú na ich 

vysoký stupeň morálneho úpadku. Pri každom antikomunistickom orgazme sa snažím 

odhadnúť, koľko občanov Slovenka je len vytunelované stádo, ktoré blábolí len to, čo ho 

propaganda za posledné roky naučila. Taktiež sa snažím odhadnúť, koľko ľudí je tak 

zmanipulovaných, že na rozkaz pôjde zabíjať „teroristov“, komunistov, židov, Rómov alebo 

sa pripojí so zbraňou v ruke ku Šiestej križiackej výprave na Východ. Odhadujem, že dosť. 

 

Už za pár dní všetky média, humanisti, demokrati, bojovníci za ľudské práva a kopa ďalších 

platených členov z rôznych organizácií na predsunutých kolonizačných základniach, sa budú 

pretekať v odsudzovaní agresie vojsk Varšavskej zmluvy do bývalého Československa dňa 

21. augusta 1968. Budú zdôrazňovať, že to bol zločinný komunistický systém, ktorý vojensky 

obsadil bezbranné Československo, zabil veľa ľudí, spôsobil veľa zla a zabránil pozitívnemu 

vývoju spoločnosti. 

 

V systéme motroctva v ktorom žijeme, média nesmú vytunelovanému povedať dôležité fakty, 

ako napríklad. 

 

1. Dokument Varšavskej zmluvy, ktorú podpísalo aj Československo mal ten istý paragraf 

ako mala zmluva NATO. Zhruba hovoril, že ak bude ohrozený socializmus (kapitalizmus) v 

niektorej zmluvnej krajine, tak ostatné krajiny spoločne vojensky zakročia. 

 

2. Fakty jednoznačne dokazujú, že vojenská invázia vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 

bol komunistickým humánnym zázrakom v porovnaní, ako riešili podobné situácie kapitalisti, 

napríklad USA. 

 

Počet obetí 73 vojenských invázii USA v suverénnych štátoch od konca Druhej svetovej 

vojny do 20.7.2003 sa odhaduje od 10778727 do 16861695 osôb (zoznam nezahŕňa vojenské 

agresie posledných 5 rokov). Podrobnosti je možné nájsť na: 

 

http://nottheenemy.com/index_files/Death%20Counts/Death%20Counts.htm 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/100-degeneracia.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/100-degeneracia.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/100-degeneracia.html
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Podľa informácií „Clearing House Newsletter“ z 2.8.2008: http://tinyurl.com/dy6yy 

Len v v súčasnej vojne v Iraku počet zabitých Iráčanov vojskami USA a ich satelitov za 

posledných 6 rokov je 1251944. 

(Number Of Iraqis Slaughtered Since The U.S. Invaded Iraq "1,251,944") 

http://www.justforeignpolicy.org/iraq/iraqdeaths.html 

Počet zabitých amerických vojakov 4127. (Number of U.S. Military Personnel Sacrificed 

(Officially acknowledged) In America'sWar On Iraq 4,127) 

http://icasualties.org/oif/ Vojna stála už USA 542 miliárd dolárov. 

 

Predstavme si, že by komunistickí vodcovia vo Varšavskej zmluve pri invázii do 

Československa roku 1968 použili humánne a demokratické metódy ako používali a 

používajú USA. Že by bombardovali Československo niekoľko rokov, pričom by si vyskúšali 

nové bomby, nové krídlaté strely, bombový rozptyl, nové tanky, súčinnosť pozemných a 

leteckých vojsk atď., Že by komunistickí vládcovia po obsadení Československa vojskami 

Varšavskej zmluvy roku 1968 nerobili komunistickú normalizáciu, ale demokratickú - 

kapitalistickú. Napríklad, že by nielen vybombardovali niekoľko miest, zabili niekoľko 

miliónov ľudí, ale každého, kto sa postavil na odpor a chytili ho, by odvliekli bez súdu do 

koncentračných táborov alebo tajných väzníc, kde by sním zachádzali ako so zvieraťom. 

 

3. Súčasné kapitalistické údaje uvádzajú, že počas invázie vojsk Varšavskej zmluvy na 

Slovensku od 21.8.1968 do 18.10.1968 prišlo o život 23 osôb. Predpokladá sa, že keby 

nedošlo k vojenskej invázii, tieto osoby by žili. Je tomu ozaj tak? 

 

Ako by pokračoval vývoj v bývalom Československu, keby nedošlo k vojenskej invázii vojsk 

Varšavskej zmluvy roku 1968 do Československa? Odpoveď je jednoduchá. Podobne ako 

pokračoval po prevrate 1989. Nastal by všeobecný úpadok spoločnosti už od roku 1968 a nie 

od roku 1989. 

 

Koľko nevinných životov zachránili vojska Varšavskej zmluvy vstupom do Československa 

v roku 1968? Veľa. Napríklad: 

- Tým, že nestúpol počet vrážd z ~60 na ~120 ročne to bolo za 19 rokov ~1140. 

- Tým, že v rokoch 1968-1989 nedošlo k úpadku poľnohospodárstva, stavebníctva a 

priemyslu a následného zníženia životnej úrovni, nezomrelo za 19 rokov na ulici a na 

smetisku viac ako 1000 ľudí, ako zomrelo v rokoch 1989-2008. 

- Tým, že v rokoch 1968-1989 nedošlo k prijatiu všeobecnej kultúry hnoja a násilia, nestratilo 

sa na Slovensku viac ako 1000 ľudí a nebolo predaných do sex-priemyslu viac ako 50 ľudí. 

- Vstupom vojsk Varšavskej zmluvy sa zabránilo, aby sa významne znížil počet narodených 

detí. Podľa Štatistickej ročenky SR, počet obyvateľov v roku 1968 bol 4 483 656. V roku 

1987 5223609. Za 19 rokov komunistického zázraku sa zvýšil počet obyvateľov Slovenska o 

740000. V roku 1989 Slovensko malo 5276186 obyvateľov a v roku 2008 malo 5400998 

obyvateľov. Za 19 rokov sa zvýšil počet obyvateľov o 124812 obyvateľov. To znamená, že 

za 19 rokov po prevrate 1989 sa narodilo na Slovensku o 615188 detí menej, ako za rovnaké 

obdobie pred rokom 1990. 

Obrazne by sme mohli povedať, že v tomto prípade, vstup vojsk roku 1968 do 

Československa umožnil aby sa narodilo na Slovensku 615188 detí. Inými slovami, len na 

Slovensku vstup vojsk zachránil 615188 životov. 

Keby som sa ja mal rozhodovať, len v tomto prípade, čo je lepšie: Zabrániť vstupu vojsk do 

Československa s tým, že by sa 615188 detí na Slovensku nenarodilo, alebo povoliť vstup a 

tým zabezpečím život pre 615188 ľudí. Rozhodne by som nezaváhal a podporil vstup vojsk. 
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4. V antikomunistickom orgazme budú slovenské celebrity híkať, že vojská Varšavskej 

zmluvy zabránili pozitívnemu rozvoju spoločnosti a uvrhli občanov späť do komunistickej 

totality (v tomto prípade stále neviem, čo sa skrýva pod pojmom „komunistická totalita“). 

 

Tým, že v roku 1968 zasiahli vojska Varšavskej zmluvy v Československu mohol 

komunistický zázrak humanity, dodržiavania ľudských práv, rozvoja poľnohospodárstva, 

stavebníctva, priemyslu, vzdelania, vedy, kultúry pokračovať ešte 20 rokov. 

 

To, že spoločnosť na Slovensku po roku 1989 v mnohých, ak nie vo všetkých oblastiach 

upadla dokazujú údaje Štatistického úradu na Slovensku, Eurostatu v EÚ, OSN, Svetovej 

banky, atď. Spomeniem aspoň niektoré parametre. Významne stúpol počet vrážd, vrážd na 

objednávku, násilných trestných činov, narkománie, alkoholizmu, výpalníctva, bezdomovcov, 

únosov a predaja ľudí, atď. (stačí si pozrieť dnešné noviny alebo televízne správy). 

 

Od roku 1989, morálny a kultúrny úpadok srší zo všetkých kútov, najjednoduchšie to vidieť z 

titulných stránok a z obsahu skoro všetkých časopisov, ktoré sa na Slovensku hromadne 

predávajú. Väčšina televíznych seriálov vyprodukovaných po roku 1989 neprekročí hranicu 

mentálneho myslenia: jesť, piť, kakať, cikať súložiť. Spoločnosť od roku 1989 tak kultúrne 

upadla, že napríklad televízia nie je schopná vyprodukovať kultúrne kvalitné inscenácie, ako 

do roku 1989. Dokonca aj keby niečo kultúrne vyprodukovala, mnohí občania to už nie sú 

schopní vnímať, a sledovanosť by bola veľmi nízka. 

 

Vstup vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 umožnil, že ešte 20 rokov 

som mohol čítať časopisy bez pocitu, že patrím k nejakej primitívnej rase, ktorá sa riadi len 

zvieracími inštinktmi. Že som mohol pozerať a počúvať kvalitné televízne a rozhlosové 

vysielanie, pričom teraz ma stojí veľa hľadania pokiaľ kvalitné vysielanie nájdem. Že 

zdravotníctvo a školstvo bolo zadarmo. Deti ešte 20 rokov chodili do pionierskych táborov. 

Stavali sa byty dostupné pre všetkých. Že sa na Slovensku ešte 20 rokov nepredávali drogy za 

3 miliardy korún ročne. Že ešte 20 rokov najväčším športom mnohých mladých nebolo opiť 

sa do nemoty. Podobných príkladov by som mohol vymenovať veľa. 

 

5. V súčasných záznamoch sa hovorí, že materiálne škody v dôsledku vstupu vojsk 

Varšavskej zmluvy do Československa boli 426 696 425.- Kčs. Nediskutuje sa však, aké by 

boli škody, keby ku vstupu vojsk nedošlo. Keby prevrat v roku 1968 pokračoval, tak by sme 

boli za pár rokov ekonomicky a mentálne kolonizovaní so všetkými dôsledkami podobne, ako 

sa to stalo po prevrate roku 1989. Dnes skoro všetko, čo tu máme patrí motrokárom. 

Slovensko platí kolonizačnú dávku 1,4 miliardy korún denne. Pracujeme v cudzích 

podnikoch za 10-30% mzdu. Podobných príkladov by som mohol vymenovať veľa. 

 

Dokedy sa bude využívať antikomunistický orgazmus pri tunelovaní mozgov? Pokiaľ ľudia 

na Slovensku nezmúdrejú. 

 

Karol Ondriaš 
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Čo nesmie vedieť vytunelovaný o Tibete 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/98-o-nesmie-vedie-vytunelovany-o-tibete.html 

ČO NESMIE VEDIEŤ VYTUNELOVANÝ O TIBETE 
Nedeľa, 11 Máj 2008 23:39 

 

V našom súčasnom profesionálne totalitnom systéme platia zákony totalitnej trhovej 

demokracie. Jedným z nich je aj zákon zakázaných informácií pri nepretržitom tunelovaní 

mozgov. Pravdepodobne ho dodržiavajú všetky mienkotvorné média na Slovensku a vo svete. 

Je to potrebné na udržanie veľkej ekonomickej a príjmovej nerovnováhy vo svete a moci 

svetovej šľachty. 

  

Poslednú dobu celým svetom obiehajú správy, ako Tibeťania demonštrujú proti okupácii 

Tibetu Čínou a žiadajú samostatnosť. V podstate majú na to právo podobne, ako stovky 

rôznych národov na našej planéte, ktoré nemajú samostatnosť. Médiá stále prinášajú 

informácie o porušovaní ľudských práv v Tibete. 

 

Mnohé totalitné mienkotvorné média na Slovensku a vo svete, ktoré mnohé vlastnia aj 

medzinárodné lúpežnícke a zločinecké konzorcia, pri tunelovaní mozgov nesmú priniesť 

skutočné informácie o Tibete, napríklad: 

 

Nasledovné informácie o Tibete sú spracované hlavne podľa údajov z článku Michaela 

Parentiho a ďalších 

článkov: http://www.michaelparenti.org/Tibet.html http://www.cctv.com/english/20080418/1

03089.shtml http://www.faqs.org/faqs/tibet-

faq/ http://www.womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/203027.jsp http://english.

people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html 

 

Do roku 1959, keď Dalai Lama vládol v Tibete, skoro všetka obrábaná pôda a pastviny patrili 

šľachte a kláštorom, pričom väčšina obyvateľov boli nevoľnici, ktorí na nich robili. Tibetská 

aristokracia a vedúci mnísi, 5% populácie, vlastnili a rozhodovali o všetkom. Systém sa 

podobal nevoľníctvu v Európe spred 700 rokov. Napríklad, kláštor Drepung v Tibete bol 

najväčší vlastník pôdy na svete, mal 185 veľkostatkov, 25000 nevoľníkov, 300 veľkých 

pastvín a 16000 pastierov. Sám Dalai Lama žil v 14 poschodovom paláci, ktorý mal 1000 

miestností (Gary Wilson's report in Worker's World, 6 February 1997). Dalai Lama a jeho 

rodina vlastnila okolo 4000 nevoľníkov a 100 domácich otrokov. Šľachta - sekulárni 

vládcovia sa mali tiež dobre. Napríklad veliteľ Tibetskej armády, člen Dalai Lamového 

kabinetu vlastnil 4000 km2 pozemkov a 3500 nevoľníkov (Gelder and Gelder, The Timely 

Rain, 62 and 174). Pred demokratickými reformami v roku 1959, Tibet mal 197 rodín 

dedičnej aristokracie, v tom bolo 25 veľkých rodín. Nevoľníci tvorili okolo 90% populácie. 

Tibetskí chlapci boli často odobratí od roľníckej rodiny na výchovu za mníchov, kde slúžili 

elitným mníchom. Ako uvádza mních Tashi-Tsering, deti v kláštoroch boli často sexuálne 

zneužívané. On sám bol obeťou sexuálneho znásilňovania od 9 rokov (Melvyn Goldstein, 

William Siebenschuh, and Tashì-Tsering, The Struggle for Modern Tibet: The 

Autobiography of Tashì-Tsering. Armonk, N.Y.: M.E. Sharpe, 1997). 

 

V tibetskej komunite bol malý počet slobodných roľníkov, okolo 10000 obchodníkov, veľká 

väčšina nevoľníkov a domácich otrokov, ktorí nič nevlastnili. Deti otrokov boli otroci (Gelder 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/98-o-nesmie-vedie-vytunelovany-o-tibete.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/98-o-nesmie-vedie-vytunelovany-o-tibete.html
http://www.michaelparenti.org/Tibet.html
http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml%20http:/www.faqs.org/faqs/tibet-faq/
http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml%20http:/www.faqs.org/faqs/tibet-faq/
http://www.cctv.com/english/20080418/103089.shtml%20http:/www.faqs.org/faqs/tibet-faq/
http://www.womenofchina.cn/Data_Research/Latest_Statistics/203027.jsp
http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html
http://english.people.com.cn/90001/90776/90785/6384840.html
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and Gelder, The Timely Rain, 110). Veľká väčšina populácie boli nevoľníci bez vzdelania a 

zdravotnej starostlivosti. Doživotne boli vlastníkom pána alebo kláštora. Za prácu nedostávali 

žiadnu mzdu (Melvyn C. Goldstein, A History of Modern Tibet 1913-1951. Berkeley: 

University of California Press, 1989, 5 and passim). Nesmeli sa ženiť bez povolenia pána 

alebo lámu. Pán mohol požičať nevoľníka inému pánovi na prácu aj do veľmi vzdialených 

oblastiach (Anna Louise Strong, Tibetan Interviews. Peking: New World Press, 1959, 15, 19-

21, 24). 

 

V Tibete tresty pre nevoľníkov za krádež, útek alebo vzopreniu sa moci boli mučenie, 

mrzačenie, vyrezanie očí, jazyka, nosa, odťatie ruky a tak podobne. V roku 1959 Anna 

Louise Strong navštívila výstavu nástrojov na mučenie pre dospelých a pre deti, ktoré 

používala tibetská šľachta. Popisuje napríklad aj fotografie komunistických aktivistov, 

ktorým odrezali nos a vrchnú peru (Strong, Tibetan Interviews, 91-96). V roku 1937, 

návštevník Tibetu, Spencer Chapman napísal: „Žobrák vedľa cesty neznamenal nič pre 

mnícha. Vzdelanie nebolo pre nevoľníkov, lebo by mohlo narušiť feudálny systém (Waddell, 

Landon, O'Connor, and Chapman are quoted in Gelder and Gelder, The Timely Rain, 123-

125). Francúzsky Tibetologist Alexandra David-Neel v knihe „Old Tibet Faces A New 

China" píše. Nevoľnici boli doživotne zadlžení, kde dlh prechádzal na potomkov. 

 

V starom Tibete, vlastník nevoľníka o ňom rozhodoval podobne ako o inom majetku. Mohol 

ho predať, dať ho ako dar, požičať ho, alebo splatiť s ním dlh. Vlastníci nevoľníkov mali 

štátne väznice a súkromné väzenia podobne aj veľké kláštory mali vlastný súd a väzenie. Keď 

v roku 1951 Čínski komunisti obsadili Tibet začali budovať cesty a nemocnice. Majetok 

šľachty a kláštorov neskonfiškovali. Feudálna šľachta ďalej vládla nad nevoľníkmi. 

Komunisti rešpektovali Tibetskú kultúru a náboženstvo (Goldstein, The Snow Lion and the 

Dragon, 52). 

 

V roku 1956-1957 vypuklo v Tibete povstanie za asistencie americkej CIA (Kenneth Conboy 

and James Morrison, The CIA's Secret War in Tibet. Lawrence, Kansas: University of Kansas 

Press, 2002; and William Leary, "Secret Mission to Tibet," Air & Space, December 

1997/January 1998). Mnoho vedúcich povstalcov a agentov patrilo medzi tibetskú 

aristokraciu alebo ich potomkov, ale väčšina populácie sa k povstaniu nepridala (Hugh 

Deane, "The Cold War in Tibet,"ť CovertAction Quarterly. Winter 1987). 

 

Po potlačení povstania Čínski komunisti zrušili otroctvo a Tibetský systém nevoľníctva a 

neplatenej práce. Zaviedli občianske vzdelávanie a tak zrušili monopol kláštorov na 

vzdelanie. Zaviedli kanalizáciu a elektrinu (Greene, A Curtain of Ignorance, 248 and passim; 

and Grunfeld, The Making of Modern Tibet, passim). Do roku 1961 rozdelili pôdu a stáda 

roľníkom a zaviedli kolektivizáciu (Karan, The Changing Face of Tibet, 36-38, 41, 57-58; 

London Times, 4 July 1966). 

 

Dalai Lama a jeho poradca najmladší brat Tendzin Choegyal tvrdili, že Číňania zabili pri 

okupácii 1,2 milióna Tibeťanov (Tendzin Choegyal, "The Truth about Tibet," Imprimis; 

publication of Hillsdale College, Michigan, April 1999). Údaj je vymyslený, pretože podľa 

oficiálneho sčítania ľudí v roku 1953, celková populácia v Tibete bola 1 274 000 obyvateľov 

(Karan, The Changing Face of Tibet, 52-53). 

 

Podľa dokumentov ministerstva zahraničia USA z roku 1998, v 1960-tich rokoch tibetský 

exil dostával od CIA 1,7 milióna dolárov ročne. Ročný plat Dalai Lama od CIA bol 186000 

dolárov. V 21. storočí americký kongres vyčlenil na podporu tibetského exilu v Indii 2 
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milióny dolárov a ďalší milión na „demokratické aktivity“ exilu. Navyše, Dalai Lama dostal 

finančnú pomoc od G. Sorosa (Heather Cottin, "George Soros, Imperial Wizard," 

CovertAction Quarterly no. 74, Fall 2002). V súčasnosti tibetskí mnísi v Kalifornii dostávajú 

od vlády USA 550-700 dolárov mesačne a zdravotnú starostlivosť zadarmo. Neplatia za 

ubytovanie, telefón, internet a káblovú televíziu. 

 

V roku 1999 viac ako 1000 čínskych výskumníkov prevádzalo geologický výskum v 

„Qinghai-Tibet Plateau“ v Tibete. Našli 16 veľkých oblastí, kde sú zásoby medi, železa, 

olova, zinku a ďalších minerálov v odhadovanej cene 128 miliárd dolárov (Abrahm 

Lustgarten, Fortune reporter, 21.2.2007). V týchto miliardách leží základ pozornosti svetovej 

šľachty o ľudské práva v Tibete. Niekoľkomiliónová podpora tibetského exily je len zlomok 

ceny koristi. 

 

Platený tibetsky exil bol rozčarovaný, keď v roku 1996 Dalai Lama vyhlásil, že „Marxizmus 

je založený na morálnych princípoch, zatiaľ čo kapitalizmus sa stará len o zisk a 

výnosnosť“.... Marxizmus sa stará o „spravodlivé využívanie výrobných prostriedkov“ a 

„osud pracujúcich“.. „Myslím si o sebe, že som polovičný Marxista a polovičný Budhista“ 

(The Dalai Lama in Marianne Dresser , ed., Beyond Dogma: Dialogues and Discourses. 

Berkeley, Calif.: North Atlantic Books, 1996). 

 

Kim Lewis, ktorý študoval „hojenie rán“ tibetských mníchov v Kalifornii, USA, sa rozprával 

aj s tibetskými ženami, ktoré žili v kláštoroch s mníchmi v Tibete. Na otázku, či by sa vrátili 

do Tibetu, odpovedali, že nie. Dôvod nebol okupácia Tibetu, ale zlé spomienky na život v 

kláštoroch. Teraz sú vďačné, že sa nemusia vydať za 4 -5 mužov a byť stále tehotné, alebo 

byť nakazené sexuálnymi nemocami.“ Ich staré matky spomínali, že vyspať sa s mníchom, 

ako im mnísi tvrdili, malo byť pre nich prostriedok osvietenia, podobne ako mal Budha. 

 

Systém nevoľníctva sa v Tibete udržal aj preto tak dlho, lebo nevoľníci verili, že mnísi majú 

moc prispieť, čím sa narodia v budúcom živote. Niekto sa môže narodiť ako človek -

aristokrat alebo ako prasa. 

 

Ako vyzeral Tibet, keď ho okupovali Briti? V roku 1904 Briti okupovali Tibet. Briti žiadali 

voľný obchod bez daní pre Indiu a zaplatiť 2,5 milióna rupií ako náhradu škody. Sir Charles 

Bell, Britský úradník v Tibete v rokoch 1904-1905 v knihe „Tibet: Past and Present, Oxford, 

1924, pp. 78-79“ píše: že „otroci v Tibete sa aj kradli, hlavne malé deti. Alebo chudobní 

rodičia predali deti priekupníkom, ktorí ich ďalej predali ako otroka. Tieto deti pochádzali 

hlavne z juhovýchodného Tibetu.“ Feudálny systém v Tibete Britom pravdepodobne 

vyhovoval. 

 

V Tibete po demokratických reformách, ktoré zaviedli komunisti, začal komunistický zázrak 

(hlavne po roku 1970), čo dokumentujú nasledovné čísla. Úmrtnosť detí v Tibete v roku 1951 

bola 430 na 1000 narodených. Počas komunistického zázraku sa znížila na 91,8 detí v roku 

1990 a na 35,3 detí na 1000 narodených v roku 2000. Rast HDP za posledných 7 rokov bol 

12% ročne. Teraz je 30x vyšší ako v roku 1950. Priemerná očakávaná dĺžka života v roku 

1950 bola 35,5 rokov, v súčasnosti je 67 rokov. V súčasnosti Tibet má populáciu 2,5 milióna, 

oproti 1,2 milióna v roku 1964. Príjem roľníkov a pastierov sa za posledných 5 rokov 

zvyšoval v dvojciferných číslach. V roku 2007 to bolo o 14,5% oproti roku 2006. Export 

Tibetu bol 222 milión dolárov v roku 2006, bol o 34% vyšší ako v roku 2005. V roku 2006 

Tibet navštívilo 2,5 milióna turistov, zvýšenie o 40% oproti roku 2005. V roku 2007 to bolo 

už 4 milióny. Príjem z turizmu v roku 2006 bol 350 miliónov dolárov. V roku 1950, 95% 
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Tibeťanov bolo negramotných, len 2% detí chodilo do školy. V súčasnosti je základné 

vzdelanie povinné a negramotnosť u ľudí v pracovnom veku je 4,76%. V roku 2000 Tibet 

mal 4 univerzity, kde študovalo 5475 študentov. 

 

Je úplne jasné, že pokiaľ sa súčasným „anglosaským“ vládcom vo svete v najbližších 10-20 

rokoch nepodarí politicky alebo ekonomicky zničiť komunistickú Čínu, potom už nebudú 

mať šancu a stratia svoju 300 ročnú moc vo svete. Preto organizujú všetko možné, aby sa tak 

nestalo. Dnes sú to nepokoje v Tibete, a čo to bude zajtra, neviem. Ale niečo musia 

vymyslieť, lebo čas uteká. 

 

V kontexte referovania o nepokojoch v Tibete (1,2 milióna km2) by bolo potrebné vedecky 

preveriť, či referovanie o Tibete je dôkazom totality a morálnej degenerovanosti väčšiny 

mienkotvorných médií a ich redaktorov na Slovensku, a či je to neoddeliteľná súčasť 

barbarizmu, v ktorom žijeme. 

 

V kontexte referovania o nepokojoch v Tibete sa pýtam sám seba. Sú občania Slovenska len 

vytunelované stádo? Neverím tomu. Presnejšie, neverím, že všetci. A preto som aj napísal 

tento článok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

872 
 

 

 

60. Výročie Víťazného februára v roku 1948 a komunizmus 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/95-vyrocie.html 

60. VÝROČIE VÍŤAZNÉHO FEBRUÁRA V ROKU 1948 A KOMUNIZMUS 
Pondelok, 25 Február 2008 23:31 

 

Mnohé výskumné tímy merajú úpadok spoločnosti na základe rôznych parametrov. 

 

Sú to parametre sociálnej patológie, ktoré sa každoročne publikujú v štatistických ročenkách 

SR, eurostatu alebo OSN. Spomeniem aspoň niektoré parametre: Počet vrážd, násilných 

trestných činov, alkoholikov, narkomanov, výpalníkov, organizovaného zločinu, psychicky 

chorých, krádeží, emigrantov, predaj ľudí, detskej prostitúcie, detí vyrastajúce v neúplnej 

rodine... Štatistiky jednoznačne dokumentujú, že po odstránení komunistického zázraku po 

roku 1989, všetky tieto parametre stúpli, niektoré až niekoľkonásobne, čo dokazuje 

mentálny úpadok a možno až mentálnu degeneráciu (dúfam, že len časti) slovenskej 

spoločnosti po roku 1989 (štatistické údaje sú napríklad 

na: http://www.ondrias.sk/index.php/knihy/knihy.html?task=mdownload&id=6). 

  

Na získavaní týchto štatistických údajov pracuje veľa odborníkov a stojí to veľa peňazí. Ja 

som ale zistil, že odhadnúť stupeň totality a mentálny úpadok spoločnosti sa dá rýchlo a 

lacno, stačí si pozrieť prezentovanie názorov a komentáre k rôznym udalostiam vo svete v 

slovenských médiách. Posledné dni sú to relácie k 60. výročiu februára 1948. Z relácií sa dá 

veľmi ľahko odhadnúť stupeň mentálneho úpadku spoločnosti. Použitím tohto parametru 

som získal dojem, že spoločnosť upadla až degenerovala, proste, že je to ešte horšie, ako 

uvádzajú štatistické ročenky. Pýtam sa, je môj dojem správny? 

 

Pretože, v súčasnej totalitnej trhovej demokracii sa nesmie vysloviť verejne názor, ktorý 

prekračuje oficiálny názor alebo hranicu sterility, mám len otázky: 

 

Má v systéme motroctva, v ktorom žijeme, TV TA3 za úlohu tunelovať mozgy občanom 

Slovenska s najvyšším IQ? 

Má v systéme motroctva, v ktorom žijeme, TV Markíza alebo televízia JOJ za úlohu 

tunelovať mozgy občanom Slovenska s najnižším IQ? 

A ak majú, prečo to robia tak primitívne? 

Ako majú rozdelené tunelovanie mozgov ostatné média? 

Prečo to vôbec robia? 

 

Prečo naša oligarchia musí okydať komunistický zázrak rozvoja Slovenska počas 40 rokov 

socializmu, zázrak v oblasti ľudských práv, humanity, rozvoja poľnohospodárstva, 

priemyslu, školstva, vedy, kultúry... v porovnaní s tým, čo bolo predtým a po roku 1989? 

 

Otázka: Prečo mienkotvorné médiá potrebujú tunelovať mozgy občanom Slovenska a 

vytvárať morálne upadnuté stádo 24 hodín denne? 

 

Robia to preto, aby občania Slovenska spokojne platili kolonizačnú dávku, aby naše 

stredoškoláčky a vysokoškoláčky opatrovali cudzích starých rodičov v Rakúsku, v 

Nemecku, v Anglicku... a nie vlastných, aby naši vysokoškoláci robili pomocné a odborné 

práce vo svete a nie doma, aby slovenskí občania robili v cudzích továrňach na Slovensku za 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/95-vyrocie.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/95-vyrocie.html
http://www.ondrias.sk/index.php/knihy/knihy.html?task=mdownload&id=6
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20% mzdu, aby naši vojaci chránili cudzí a často nakradnutý majetok doma a vo svete, aby 

sme s pokorou prijali, keď nás lúpežnícke a zločinecké konzorciá využívajú pri odstraňovaní 

konkurencie a dobývaní nových území a surovinových zdrojov vo svete, aby sme s pokorou 

prijali a aj pomáhali, keď dôjde k štvrtému stretu civilizácií, Západnej Európy a Východnej 

Európy+azíjskej časti Ruska, k štvrtej kolonizačnej výprave demokratov a humanistov ďalej 

na východ. 

 

Neprekvapuje ma, že súčasná naša a vládnuca svetová oligarchia stále okydáva všetko, čo 

súvisí so socializmom a komunizmom. V súčasnom svete, ktorý čoraz viac pripomíňa 

feudalizmus 14. storočia, kde občania boli rozdelení na šlachtu a poddaných, kde každá 

skupina mala svoje privilégia a povinnosti, sa občania sveta čoraz viac delia na svetovú 

aristokraciu a ostatných. Toto rozdelenia narúša filozofia marxizmu, a z tohto dôvodu je to 

pre nich veľmi nebezpečná filozofia. 

 

Koľko peňazí svetová a lokálne aristokracie vynakladajú v súčasnosti na okydávanie 

komunistického zázraku v bývalom komunistikom bloku? 

 

Neviem, ale už sa zhruba vie, koľko peňazí sa vynaložilo na odstránenie socializmu v 

bývalom socialistickom bloku. Podľa vyjadrenia bývalého prezidenta Clintona to bolo 3000 

miliárd dolárov. Podľa Center for Defense Information USA 

(http://www.cdi.org/issues/milspend.html), studená vojna stála len USA 13 100 000 

miliónov dolárov, v cenách roku 1996. Ročne to bolo 298,5 miliárd dolárov v cenách roku 

1996. Sú to sumy, ktoré si obyčajný smrtelník nevie ani predstaviť. 

 

Prečo súčasná aristokracia bola a je stále ochotná vynaložiť veľké finančné prostriedky na 

odstránenie a okydávanie socializmu? Prečo sa musí denno-denne okydávať socializmus? 

 

Odpoveď je jednoduchá. Súčasná svetová aristokracia a aj slovenská šľachta si dobre 

uvedomuje, prečo to robia a musia robiť. 

  

Karol Ondriaš 
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Súčasný neoliberálny kapitalizmus dokázal zvýšiť rozdiely medzi 

chudobnými a bohatými viac ako kolonializmus 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/91-neoliberalizmus.html 

SÚČASNÝ NEOLIBERÁLNY KAPITALIZMUS DOKÁZAL ZVÝŠIŤ ROZDIELY MEDZI CHUDOBNÝMI 

A BOHATÝMI VIAC AKO KOLONIALIZMUS 

Štvrtok, 08 November 2007 23:13 
 

Medzi základy súčasného kapitalizmu patrí: neobmedzene súkromné vlastníctvo, 

kapitalistická demokracia a skutočnosť, že kapitál vládne nad demokraciou.       

  

Tieto tri piliere kapitalizmu zaručujú, že: 

- Vykorisťovanie má globálny charakter. 

- Rozsah demokratického kapitalistického vykorisťovania sa zväčšuje, pričom rozdiely medzi 

chudobnými a bohatými sú v súčasnosti väčšie ako počas kolonializmu. 

- Väčšina obyvateľov je kolonizovaná nielen ekonomicky ale aj mentálne. 

- Kapitalistická globálna aristokracia sa snaží kontrolovať a ovplyvňovať všetko oblasti 

ľudskej činnosti. 

- Kapitalistická globálna aristokracia pácha masové zločiny až genocídu verejne a beztrestne. 

 

Dôkazy: Sú publikované v dennej tlači a v renomovaných vedeckých publikáciách. 

Napríklad: 

Vykorisťovanie má globálny charakter 

 

Správa OSN o Stave ľudstva 2005 (HDR 2005), str. 269 uvádza: 

•    Bohaté štáty =15% populácie 

•    Chudobné štáty = 85% populácie< 

 

DENNÝ PRÍJEM NAJBOHATŠÍCH –Dolárových miliardárov 

 

•    1994-1998: 2 milióny $ denne (200 ľudí) 

•    2003-2004: 1,6 milión $ denne (476 ľudí)         

•    2004:            1,2 milión $ denne (691 ľudí) 

 

1.    2004: príjem 691 dolárových miliardárov = produkcii 126 milióna obyvateľov  v 

bývalom socialistickom bloku v 2002. 

Budúcnosť riešenia problému „Bohatých proti chudobným“? 

V dnešnej dobe, zhruba 15% populácie má produkciu (v parite kúpnej sily) 

 6-7 krát vyššiu ako zvyšok 85% populácie. Z toho vyplýva, že aby 85% chudobných žilo na 

úrovni ako 15% bohatých, museli by zvýšiť produkciu na obyvateľa 6-7 krát. Vydržala by to 

naša planéta, keď predpokladáme, že aj bohatý zvyšujú produkciu 2-3% ročne? Asi ťažko. 

Ako sa snaží tento problém riešiť neoliberáílna, kapitalistická demokracia? Má dve možnosti. 

1. Snažiť sa, aby chudobní ostali stále chudobní. 2. Snažiť sa, aby sa radikálne znížila 

populácia planéty. 

Tretia možnosť, ktorú presadzujú komunistické a robotnícke strany (marxizmus), je 

odstránenie neobmedzeného súkromného vlastníctva, vykorisťovania, racionalizácia výroby a 

spotreby – socializmus.  

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/91-neoliberalizmus.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/91-neoliberalizmus.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/91-neoliberalizmus.html
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Zákony kapitalistickej demokracie sú paradoxne pilierom totality a zločinnosti 

kapitalistického systému 

 

Ako každý vie, až 80% populácie sa dá manipulovať médiami. Vo svete neobmedzeného 

súkromného vlastníctva média patria súkromníkom. V roku 1983, 50 korporácií vlastnilo 

mienkotvorné globálne média vo svete. V súčasnosti 5 korporácií vlastní všetky 

mienkotvorné média vo svete, a predpokladá sa, že v budúcnosti ich bude ešte menej. 

Takto vládne súkromný kapitál nad demokraciou. Demokracia nie je zlúčitelná z 

neobmedzeným súkromným vlastníctvom. 
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Dá sa vstúpiť do komunistickej ŠTB so spätnou platnosťou? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/89-stb.html 

DÁ SA VSTÚPIŤ DO KOMUNISTICKEJ ŠTB SO SPÄTNOU PLATNOSŤOU? 

Štvrtok, 08 November 2007 23:09 

 

Prekvapuje ma množstvo inkvizičných prvkov v dnešnej totalitnej trhovej demokracii. 

Jedným z nich je aj označenie osoby, že bola alebo spolupracovala s komunistickou ŠTB. 

Predpokladám, že táto demokratická odroda inkvizície je nevyhnutnou súčasťou úpadku 

spoločnosti po prevrate 1989 a je nevyhnutnou súčasťou nášho kolonizačného štandardu. 

 

Nechápem, prečo označenie niekoho, že bol členom alebo spolupracovníkom komunistickej 

ŠTB, je to isté, ako keby ho zaradili medzi vrahov, násilníkov, morálne degenerovaných, 

medzi niekoho, kto nepatrí do humánnej spoločnosti. 

Pretože súčasná trhová demokratická totalita kolonizačného štandardu nedovolí, aby široká 

verejnosť poznala pravdu, uvediem aspoň niektoré fakty, ktoré poznám z činnosti 

komunistickej ŠTB na Slovensku . 

 

Komunistická-socialistická ŠTB na Slovensku plnila podobné úlohy ako ŠTB väčšiny 

vyspelých štátov sveta. Používala na to aj podobné prostriedky. 

 

Úlohy ŠTB na Slovensku za socializmu boli nasledovné: 

 

- zhruba tretina práce ŠTB bola zameraná na ochranu slovenskej ekonomiky, 

- zhruba tretina práce ŠTB bola zameraná proti cudzím rozviedkam, 

- poslednú tretinu práce ŠTB tvorilo tzv. vnútorné spravodajstvo, zamerané na boj proti 

vnútornému nepriateľovi. 

Súhrnným cieľom ŠTB bolo čeliť všetkému, čo by mohlo Slovensko, jeho štátny systém a 

občanov Slovenska poškodzovať. 

 

Tretinu práce ŠTB tvorilo tzv. vnútorné spravodajstvo, zamerané na boj proti vnútornému 

nepriateľovi. V ich činnosti došlo v 1950-tich rokoch k mnohým nehumánnym činom až k 

justičným vraždám, ktoré boli väčšinou rehabilitované za socializmu. Činnosť komunistickej 

ŠTB proti vnútornému a vonkajšiemu nepriateľovi bolo podobná, ako činnosť ŠTB v 

demokratických krajinách, dokonca v mnohých oblastiach bola relatívne humánnejšia. 

Dokonca bola humánnejšia ako súčasná činnosť ŠTB v niektorých demokratických krajinách, 

napríklad v USA, kde súčasná ŠTB má legálne právo kohokoľvek a kdekoľvek fyzicky 

zlikvidovať, uniesť a držať neobmedzene bez súdu v koncentračných táboroch alebo tajných 

väzniciach. 

 

Porovnám prácu socialistickej ŠTB so súčasnou kapitalistickou ŠTB v oblasti ochrany 

Slovenskej ekonomiky. Zoberme si poľnohospodárstvo. Keď socialistická ŠTB ochraňovala 

ekonomiku poľnohospodárstva, výroba v poľnohospodárstva stúpala. Bol to slovenský 

komunistický zázrak v poľnohospodárstve v porovnaní s tým, čo je dnes. Po roku 1989, keď 

sme zrušili ŠTB na ochranu ekonomiky a zaviedli kapitalistickú ŠTB, produkcia v 

poľnohospodárstve klesla (obr. 1, str. 13: a ďalšie obrázky je možné pozrieť v 

publikácii Socializmus verzus kapitalizmus). 

 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/89-stb.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/89-stb.html
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Podobne to bolo aj počas komunistického zázraku v stavebníctve a v priemysle. Keď 

socialistická ŠTB ochraňovala ekonomiku v stavebníctve a priemysle, produkcia stúpala. Po 

roku 1989, keď sme zrušili ŠTB na ochranu ekonomiky a zaviedli kapitalistickú ŠTB, na 

Slovensku začali pôsobiť veľké skupiny domácich a zahraničných podvodníkov, výsledkom 

čoho je, že produkcia v stavebníctve klesla (obr. 9, str. 25), došlo k zničeniu väčšiny 

priemyselných podnikov, ich rozkradnutiu, prípadne k lacnému predaju do zahraničia (obr. 

11, str. 27). Rast priemyselnej výroby v posledných rokoch sa adekvátne neodráža na životnej 

úrovni, čo súvisí s našim kolonizačných štandardom. 

 

Keď socialistická ŠTB ochraňovala ekonomiku bánk, ani jedna banka neskrachovala, 

poskytovala normálne úvery, ktoré sa normálne splácali. Po roku 1989, keď sa zrušila 

socialistická ŠTB a zaviedla kapitalistická ŠTB, banky vyrobili za viac ako 100 mld. Sk 

nedobytných úverov, čo sme my občania museli zaplatiť, niekoľko bánk dokonca 

skrachovalo. Konečný výsledok je, že nevlastníme finančný sektor. Socialistická ŠTB 

ochránila občanov od podvodníkov nebankových subjektov a rôznych fondov, ktoré okradli 

občanov o niekoľko desiatok miliárd korún. Toto všetko viedlo k chudobe, následnej 

kriminalite a k zhoršeniu patologického stavu spoločnosti. 

 

Keď občanov Slovenska ochraňovala socialistická ŠTB, počet trestných činov bol nízky. Keď 

bola odstránená a nahradená kapitalistickou ŠTB, počet trestných činov narástol, vzrástla 

kriminalita, nastal celkový úpadok spoločnosti. V rokoch 1989 až 2004 počet trestných činov 

kumulatívne bol o 862 582 vyšší ako priemer za socializmu (1985 – 1989) (obr. 16, str. 41). 

Objasnenosť trestných činov prudko klesla na menej ako 50% (obr. 17, str. 42). Počet vrážd 

na Slovensku po odstránení socialistickej ŠTB vzrástol dvojnásobne (obr. 18, str. 43). 

Kapitalistická ŠTB na Slovensku po roku 1989 neochránila občanov pred vraždami tak ako 

socialistická ŠTB. Po roku 1989 bolo na Slovensku zavraždených o 784 našich spoluobčanov 

viac v porovnaní s priemerom za socializmu. Môžeme obrazne povedať, že súčasná 

kapitalistická ŠTV je zodpovedná za smrť 784 našich spoluobčanov. Úpadok spoločnosti po 

zrušení socialistickej ŠTB dokazuje aj stúpanie počtu násilných trestných činov po roku 1989. 

V rokoch 1989 až 2004 počet násilných trestných činov kumulatívne bol o 72 290 vyšší ako 

za socializmu (1985 – 1989) (obr. 22, str. 47). 

 

Úpadok spoločnosti po zrušení socialistickej ŠTB dokumentuje aj počet mŕtvych ľudí 

nájdených na ulici alebo na smetisku. Len počas rokov 1998 až 2003, t. j. za 6 rokov, bolo na 

Slovensku nájdených na ulici alebo na smetisku o 477 ľudí viac ako za rovnaké obdobie 

socializmu (obr. 25, str. 50). Kde bola súčasná ŠTB, aby tomu zabránila? Po zrušení 

socialistickej ŠTB sa na Slovensku začali vo veľkom strácať ľudia. Od roku 1989 sa stratilo o 

1 750 ľudí viac, ako bol priemer za socializmu. Obrazne môžeme povedať, že súčasná ŠTB 

spôsobila zmiznutie 1 750 občanov (obr. 26, str. 51). Socialistická ŠTB tomu zabránila. 

 

Po zrušení socialistickej ŠTB po roku 1989 začala prudko stúpať narkománia a s ňou spojená 

kriminalita. Niekoľko desiatok alebo až stoviek mladých ľudí zomrelo na predávkovanie 

drogami. Na Slovensku sa ročne predajú drogy za 4 mld. Sk, čo je viac ako dvojnásobok 

rozpočtu Slovenskej akadémie vied. Za smrť týchto ľudí je zodpovedná súčasná ŠTB. 

Socialistická ŠTB tomu vedela zabrániť. 

 

Po zrušení socialistickej ŠTB po roku 1989 sa objavil na Slovensku fenomén nájomných 

vrážd a obchodovania s ľuďmi. Len v rokoch 1990 – 2004 bol zistený obchod zo 175 ľuďmi. 

A to ešte nevieme, na koľko obchodov s ľuďmi a deťmi sa neprišlo. Po zrušení socialistickej 

ŠTB je Slovensko zaplavené drogami, dílermi drog a narkomanmi. Po zrušení socialistickej 
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ŠTB je Slovensko zaplavené zločineckými skupinami, mafiami, výpalníkmi, vydieračmi, 

detskou prostitúciou, vraždami na objednávku. Tomu všetkému socialistická ŠTB úspešne 

vedela zabrániť, bola vynikajúca, profesionálne vedela chrániť občanov v porovnaní so 

súčasnou kapitalistickou ŠTB. 

 

Hlboko sa skláňam pred profesionalitou komunistickej ŠTB, ktorá ochránila občanov 

Slovenska pred medzinárodnými zlodejmi, ktorí ukradli väčšinu nášho spoločného majetku. 

Ochránili ste nás od dílerov drog, narkománie, vrážd, mafií a zločineckých skupín. Ochránili 

ste nás pred zabijakmi, výpalníkmi, vydieračmi, detskou prostitúciou, vraždami na 

objednávku a mentálnym terorom. Obrazne môžem povedať, že súčasná ŠTB svojou 

neschopnosťou je zodpovedná za smrť viac ako 3 000 nevinných obetí a sto tisíc násilných 

trestných činov. 

 

Dnes agent alebo spolupracovník komunistickej ŠTB je vlastne synonymom vraha, zločinca 

alebo morálne degenerovaného človeka. Akceptácia tohoto vzťahu spoločnosťou je dôkazom 

jej morálneho úpadku. 

 

Škoda, že sa nedá vstúpiť do komunistickej ŠTB so spätnou platnosťou. 

 

Karol Ondriaš 
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Stalin – zločinec alebo záchranca? 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/85-stalin.html 

Stalin – zločinec alebo záchranca? 

Sobota, 26 Máj 2007 22:48 
 

Predstavme si, že na jeseň 1941, keď Hitlerova armáda stála pred Moskvou, Stalin by vyšiel 

pred Moskvu a privítal Hitlera slovami: „Áno, vyhral si vojnu. Ja to vzdávam a dávam ti k 

dispozícii Červenú armádu – 25 miliónov bojaschopných mužov, zbrojársky priemysel a 

všetky suroviny.“ 

 

Ako by pokračoval vývoj vo svete, keby 70% Hitlerovej armády zastavilo boj proti 

Sovietskemu zväzu a spolu s Červenou armádou by boli použití na iných frontoch?  

Odpoveď je veľmi jednoduchá.  

Za pár mesiacov by Hitler vyhral vojnu s Veľkou Britániou, neskoršie veľmi pravdepodobne 

aj s USA a s každým, kto by sa mu postavil. Ale, čo je najhlavnejšie, splnil by si svoje veľké 

sny. Napríklad, vyriešil by židovskú otázku tak, ako ju plánoval vyriešiť. Vyriešil by otázku 

ďalších menejcenných národov. Poloľudí-Slovanov by zahnal za Ural, ktorých by podľa 

pracovných požiadaviek buď kŕmil vodkou a tabakom alebo likvidoval. Ako by vyzeralo 

dnešné zasadanie Európskeho parlamentu v Bruseli – pardon, zasadanie nacistických 

predstaviteľov Tretej ríše v Berlíne? 

 

Z uvedeného je jasné, že Stalin má najväčší podiel na záchrane európskej civilizácie pred 

nacizmom-fašizmom. Že Európa je dnes demokratické zoskupenie civilizovaných štátov a nie 

Hitlerova Tretia ríša. Je tiež jasné, že Stalin zachránil viac občanov Sovietskeho zväzu ako 

obetoval. Viem si predstaviť, že pripustiť takýto význam Stalina, ako ateistu a vedúceho 

predstaviteľa komunistickej strany, na porážke fašizmu je veľká dilema pre veľkú väčšinu 

predstaviteľov kresťanskej a kapitalisticky-demokratickej Európy. Pravdepodobne je to 

hlavný dôvod, prečo musí byť prezentovaný len ako zločinec. Napriek mnohým 

odsúdeniahodným nehumánnym rozhodnutiam Stalina, ktoré stáli mnoho obetí, za jedno mu 

môžem predsa poďakovať. Že ako Slovák hovorím po slovensky a žijem na Slovensku, a nie 

niekde za Uralom, ak vôbec by som žil. Pretože žijeme v totalitnej demokracii, namiesto 

konštatovania mám dve otázky: 1. Hodnotí niekto súťaž, medzi národniarmi, Židmi a 

Európskym parlamentom v pretekaní sa, kto z neho urobí väčšieho zločinca? 2. Nemala by 

stáť busta Stalina v ústredí slovenských národniarov, v Izraeli a na námestí pred Európskym 

parlamentom v Bruseli?  

Karol Ondriaš 
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Konečne budeme mať zoznam disidentov 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/84-disidenti.html 

KONEČNE BUDEME MAŤ ZOZNAM DISIDENTOV 

Piatok, 25 Máj 2007 22:46 

 

S úprimnou radosťou som privítal správu, že poľské centrum Karta pripravuje medzinárodný 

slovník disidentov, kde medzi takmer 400 protagonistami východoeurópskeho boja s 

komunizmom sa dostalo aj 9 Slovákov. Pre dejiny našej civilizácie to bude rozhodne dôležitý 

čin. Samozrejme predpokladám, že slovník bude obsahovať aj ďalšie dôležité údaje, aby 

disidenti neboli vytrhnutí z kontextu dejín. 

 

Napríklad: Ako dokumentujú medzinárodné publikácie OSN a Svetovej banky, po páde 

socializmu v bývalom socialistickom bloku nastal všeobecný úpadok spoločnosti, kde len 

počet mužov, ktorí zmizli od roku 1990 až doteraz presiahol 10 miliónov. Správa OSN 

(UNDP: TRANSITION 1999) uvádza, že od roku 1989 do roku 1999 „zmizlo“ z bývalého 

socialistického bloku 9,7 milióna „mužov“. Správa na strane 42 hovorí: „Skoro 5,9 milióna 

mužov sa stratilo v Ruskej federácii, 2,6 milióna na Ukrajine. Spolu v bývalých krajinách 

Sovietskeho zväzu je to 9,0 milióna, a súčet pre všetky krajiny bývalého socialistického bloku 

je blízko 9,7 miliónov.“ Správa doslova hovorí: „Prechod na trhovú ekonomiku bol doslova 

smrteľný pre veľmi veľa ľudí“. 

 

Neskoršia správa OSN „HDR 2005“ na strane 23 uviedla, že v dôsledku zvýšenia úmrtnosti v 

Rusku sa „stratilo“ 7 miliónov mužov. Citujem zo správy: „počet extra mŕtvych v Rusku 

počas 1992-2001 sa odhaduje na 2,5-3 milióna. Naša história nepozná prípad toľkého počtu 

obetí bez vojny, hladomoru alebo epidémie“. 

<>br> Podľa publikácie vedúceho ruského ekonóma Vladimíra Popova v Rusku v dôsledku 

zlých životných podmienok a tým zvýšenej úmrtnosti zomieralo po roku 1989 o 700000 

ročne viac ľudí ako za socializmu. Správa dodáva: „takéto veľké straty zaznamenáva štát len 

v prípade vojny“. 

 

Keď porovnám tieto obete demokracie s počtom mŕtvych kontrarevolucionárov v stalinských 

gulagoch, tak demokracia po roku 1989 zabíjala 20-krát účinnejšie, ako to dokázal Stalin. 

 

Verím, že v slovníku disidentov nebude chýbať zoznam týchto obetí a ani zoznam niekoľko 

miliónov detí-bezdomovcov, ktoré po roku 1989 v bývalom socialistickom bloku boli 

donútené žiť v kanáloch. Podobne slovník disidentov bude potrebné doplniť menami 500000 

mladých dievčat, ktoré boli po roku 1989 podľa oficiálnych údajov predané na prostitúciu do 

celého sveta. 

 

Podľa údajov Svetovej banky (World Development Indicators 1999) po roku 1989 počet 

obyvateľov v bývalom socialistickom bloku žijúcich pod hranicou chudoby za zvýšil za 5 

rokov zo 14 miliónov na 147 miliónov, každý tretí obyvateľ bol chudobný. 

 

Neviem, či slovník disidentov bude obsahovať aj zoznam 147 miliónov chudobných, či sa 

tam všetci zmestia. Alebo či bude obsahovať aj zoznam státisíce narkomanov a HIV 

pozitívnych ľudí, ktorých počet po roku 1989 stúpol 10000-krát. 

 

V súčasnosti ma zaujíma pár otázok. Sú disidenti za tieto obete, ktoré niekoľkonásobne 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/84-disidenti.html
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prevyšujú obete stalinských gulagov zodpovední? Ak áno, ako si ich rozdelia? Boli disidenti 

za svoju disidentskú činnosť platení? Ak áno, ako? To sú otázky, ktorú bude riešiť história 

vďaka medzinárodnému slovníku disidentov. 

 

Preto vydanie slovníka, takýto záslužný a humánny čin je potrebné len privítať. 

 

Karol Ondriaš 
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Zákon o protikomunistickom odboji 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/75-odboj.html 

ZÁKON O PROTIKOMUNISTICKOM ODBOJI 

Pondelok, 20 Február 2006 22:09 

 

Prednes poslanca za KSS Karola Ondriaša ku návrhu zákona: 

 

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ivana ŠIMKA na vydanie zákona o 

protikomunistickom odboji.  Tlač 1448. Návrh zákona je na 

: http://www.nrsr.sk/main.aspx?sid=schodze/cpt pod ČPT 1448. 

  

1.2.2006, 

 

K. Ondriaš, poslanec 

 

Ďakujem za slovo. Vážení predsedajúci, dámy a páni, máme tu už, neviem, desiaty alebo 

dvadsiaty návrh zákona, ktorý má hovoriť o tom, ako komunisti boli zlí a ako všetci tí, ktorí 

sa postarali o odstránenie komunizmu, boli dobrí a ako to odvtedy ide všetko dobre. 

 

Ja by som chcel diskutovať o tom, že čo mne v tomto zákone chýba a o tom, prečo tu máme 

taký zákon. Poviem štyri príčiny, prečo tu máme taký zákon. 

 

Prvou príčinou, podávanie zákonov tohto typu, je zakryť genocídu na občanoch bývalého 

socialistického bloku, ktorá tam nastala po odstránení socializmu po roku 1989 a nejako 

potešiť a uspokojiť ľudí, ktorí sú zodpovední za túto genocídu a sú to ľudia, ktorí boli v 

protikomunistickom odboji. Nemyslím, že všetci, ale väčšina. 

 

Teraz vám uvediem dôkazy o genocíde v bývalom socialistickom bloku, ktoré podávajú 

správy OSN. Správa OSN Transítion 1999 hovorí. „Od roku 1989 do roku 1999 zmizlo z 

bývalého socialistického bloku 9,7 milióna ľudí.“ Správa hovorí o tom, že títo ľudia by tam 

boli žili, keby nedošlo k prevratu a k víťazstvu protikomunistického odboja. Najnovšia 

správa, ktorá hovorí o genocíde v bývalom socialistickom bloku je správa o ľudskom rozvoji 

Human development report 2005, ktorá na strane 23 uvádza. Budem citovať. „Len v Rusku v 

rokoch 1992 a 2001 následkom reforiem zomrelo 7 milióna ľudí.“ Budem citovať ďalej zo 

správy, to čo pokladám za dôležité. „Okrem počtu mŕtvych v dôsledku zníženia dĺžky života 

odhad počtu ďalších obetí je 2,5 až 3 milióny mŕtvych“, len v Rusku. 

A teraz budem citovať najdôležitejšiu vetu z tejto správy, aspoň podľa mňa. Správa hovorí. 

„V histórii ľudstva nie je známy precedens takéhoto počtu obetí bez vojny, hladomoru alebo 

epidémie“. 

 

Vážené poslankyne, vážení poslanci, ja nerozumiem, alebo možno nie som vzdelaný, alebo 

mám nejakú morálnu ujmu, neviem, prečo účastníkov protikomunistického odboja, 

výsledkom činnosti ktorých bola smrť 9,7 milióna ľudí, mám ja glorifikovať? Prečo ich máme 

morálne odmeňovať? 

 

Teraz by som povedal, koľko obetí bolo na Slovensku po roku 1989. Kapitalistický systém na 

Slovensku po roku 1989 až doteraz vyprodukoval o 3 500 obetí viac ako bol priemer pred 

rokom 1989. Bolo to hlavne dôsledkom zvýšeniu počtu vrážd, zvýšeniu počtu ľudí, ktorí 

zomreli na ulici, alebo sa stratili. A ja sa pýtam, sú to naši hrdinovia, ktorí bojovali v 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/75-odboj.html
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protikomunistickom odboji, a ktorí sú zodpovední, alebo spoluzodpovední za 3 500 

nevinných obetí na Slovensku? Aká je vaša morálka, keď v zákonoch, ktoré dávate o 

zločinoch komunizmu, o tomto sa vôbec nezmieňujete? 

 

Teraz vám krátko poviem o iných negatívach, ktoré nám priniesli účastníci 

protikomunistického odboja. V bývalom socialistickom bloku, okrem 9,7 milióna mŕtvych, sú 

to stovky tisíc narkomanov. Stovky tisíc ďalších, ktorí majú AIDS. Milióny alkoholikov. 

Oficiálna správa Ruskej federácie hovorí, že len z detí je 1 milión bezdomovcov. Za toto 

máme ďakovať, alebo za toto máme glorifikovať účastníkov protikomunistického odboja? 

 

Druhou príčinou predkladania takýchto zákonov je zakryť ekonomickú kolonizáciu 

Slovenska. A za túto ekonomickú kolonizáciu sú spoluzodpovední ľudia, ktorí bojovali aj v 

protikomunistickom odboji. Ja by som rád ukázal na výsledky ľudí v protikomunistickom 

odboji, ktoré sa prejavili v ekonomike. Prosil by som technikov, keby ma prepojili. 

 

Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, budem pokračovať vo svojom vystúpení k diskusii o 

návrhu zákona o protikomunistickom odboji. Úvodom som povedal, že niečo mi v tomto 

návrhu zákona chýba a v úvode som taktiež povedal, že budem diskutovať o tom, že prečo 

máme zákony takéhoto typu v Národnej rade Slovenskej republike každé dva mesiace. 

 

Druhý dôvod prečo máme zákona takéhoto typu v Národnej rade je, že takéto zákony majú 

zakryť ekonomickú kolonizáciu Slovenska a celého socialistického bloku po roku 1989 a 

majú nejak potešiť tých ľudí, ktorí sú za túto ekonomickú kolonizáciu zodpovední a sú to 

mnohí aj tí, ktorí pracovali v protikomunistickom odboji. Ja by som rád ukázal na obrázkoch 

dôkazy ekonomickej kolonizácie Slovenska po roku 1989. Ja by som prosil technikov, áno už, 

za chvíľu. No ďakujem. 

 

Takým jasným dôkazom kolonizácie Slovenska a celého socialistického bloku po roku 1989 

je vzrast cien, majetku 30 najväčších korporácií na Newyorskej burze, kde vidíme, že po roku 

1989 cena majetku týchto korporácií prudko stúpla a stúpla asi o 8 tisíc bodov, pritom aby 

cena indexu stúpla na 2500 bodov na to potreboval index 100 rokov. Tento vzrast indexu bol 

tak neočakávaný, alebo očakávaný, alebo zvláštny, že údaje o newyorskej burze hovoria o 

bode, keď  index na newyorskej burze dosiahol vrchol 14.1.2000 dosiahol hodnotu 11 722 

bodov, a v tomto bode majú poznámku „skončilo najväčšie v histórii nepretržitý rast indexu 

počas 107 mesiacov, t.j. za 9 rokov, od roku 1991 do 2000. Počas týchto 9 rokov bol 

prevedený majetok z bývalého socialistického bloku do zahraničia. Takto to dokumentuje 

newyorská burza. 

 

Ja by som teraz povedal aspoň pár vetami, koľko zarábajú tí ľudia, na ktorých sa tento 

majetok previedol. Správa OSN uvádza, že v roku 1994 až 1998 200 najbohatších ľudí 

zarábalo, každý z nich denne 2 milióny dolárov. To bol denný plat po dobu 4 rokov, keď ceny 

indexu stúpali najrýchlejšie. V roku 2003 až 2004 491 dolárových miliardárov zarábalo, 

každý z nich denne 1,6 milióna dolárov. V roku 2004 to bolo 1,2 milióna dolárov denne, to 

denný príjem najbohatších, a zo správy sa dá vypočítať, že v roku 2004 príjem 691 

dolárových miliardárov sa rovnal produkcii, ktorá sa vyprodukovala v bývalom socialistickom 

bloku v roku 2002 a ktorú vyprodukovalo 126 milióna obyvateľov. Ja považujem tieto údaje 

za tragédiu nášho regiónu za ktorú sú zodpovední hlavne účastníci protikomunistického 

odboja. Týmto by sa mali pochváliť ľudia z protikomunistického odboja a toto by malo byť 

nejako vyjadrené aj v dôvodovej správe k predloženému zákonu. 
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V predloženej správe k návrhu zákona sa hovorí, budem citovať: "Statočnosť, odvaha a 

odhodlanie ľudí z protikomunistického odboja môže byť zdrojom našej hrdosti". Táto veta ma 

veľmi prekvapila, lebo keď si všimnete poľnohospodársku produkciu po roku 1989 ako 

klesla, ja si nemyslím, že nemáme byť na to hrdí, i keď je možné, že ľudia z 

protikomunistického odboja sú na to hrdí, kde strata v poľnohospodárstve bola taká, že 

súčasná produkcia je v roku 1960. Podobne, ja si neviem predstaviť, ako môžu byť ľudia z 

protikomunistického odboja hrdí na výsledok ich práce, kde strata v stavebnej produkcii 

klesla až na úroveň, ktorá tu bola dosiahnutá v roku 1970. Dokonca priemyselná produkcia 

len v roku 2004 dosiahla úroveň socializmu. 

 

Na čo môžu byť ľudia z protikomunistického odboja hrdí, to je, že náš hrubý domáci produkt 

v stálych cenách v súčasnosti je o 36% vyšší ako v roku 1989. Lenže tento údaj má jeden 

háčik, že napriek stúpnutiu hrubej domácej produkcie v reálnych cenách o 36% reálna mzda v 

súčasnosti nedosahuje úroveň socializmu. Keby sme si chceli vypočítať, koľko peňazí 

potrebujeme dať na reálnu mzdu, aby bola v súlade s nárastom hrubého domáceho produktu, 

tak bude to viac ako 50 miliárd korún ročne. 

 

Podobne ani reálne dôchodky na Slovensku po roku 1990 nerástli a v súčasnosti, keď 

porovnáme náklady dôchodcov a dôchodky, reálne dôchodky sú o 25% nižšie ako v roku 

1989. Ja si neviem pochopiť, ako máme byť hrdí na ľudi z protikomunistického odboja, ktorí 

sú za to zodpovední. 

 

Ja zopakujem tú vetu z dôvodovej správy, „statočnosť, odvaha a odhodlanie ľudí z 

protikomunistického odboja môže byť zdrojom našej hrdosti“. Neviem, akým zdrojom môže 

byť výsledok, keď napriek hrubému domácemu produktu, ktorý sa zvýšil o 36%, reálne 

dôchodky sú o 25% nižšie. 

 

Ja by som veľmi krátko sa zmienil o tretej príčine podávania takýchto návrhov zákonov. 

Myslím si, že ďalšou príčinou podávania návrhov o protikomunistickom odboji je zakryť 

morálny úpadok spoločnosti na Slovensku po roku 1989. Dôkazy o morálnom úpadku 

spoločnosti podáva Štatistická ročenka Slovenskej republiky v kapitole Sociálna patológia. 

Keď to preložím do normálnej reči, tak táto kapitola hovorí ako je spoločnosť chorá. Keď si 

zoberieme štatistické ročenky, vaše štatistické ročenky, tak jednoznačne hovoria, že po roku 

1989 spoločnosť ochorela. Počet trestných činov stúpol asi dvojnásobne. Neviem, či aj na toto 

máme byť hrdí. Počet vrážd stúpol dvojnásobne. Počet násilných trestných činov zo 6500 

stúpol na 14 000. Aj toto je výsledkom ľudí, ktorí pracovali v protikomunistickom odboji. 

Počet stratených občanov stále stúpa. Od roku 1989 doteraz je to 1830 ľudí, ktorí sa stratili na 

viac. 

 

Ja by som teraz krátko záverom povedal, že čo pokladám za pozitívum návrhu zákona. Má to 

jednu pozitívnu vec a ja som vďačný navrhovateľovi, že to tam je, že Ústav pamäti národa 

bude viesť evidenciu ľudí, ktorí sú za toto všetko zodpovední. A ja dúfam, že vydá 

publikovaný zoznam pre históriu, pre historikov a tento zoznam bude verejne dostupný. 

 

Ale za hlavnú príčinu podávania podobných zákonov o boji proti komunizmu, o glorifikovaní 

bojovníkov proti komunizmu je, aby sme sa už nikdy nevymanili z politickej, ekonomickej, 

kultúrnej a mentálnej závislosti západu. Aby sme nemali vlastné banky, poisťovne, podniky, 

médiá. Aby sme nepoužívali ani vlastný rozum. Aby sme sa už nikdy nepostavili na vlastné 

nohy. Aby sme už nikdy nikomu nekonkurovali. Aby sme pravidelne platili kolonizačnú 
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dávku. 

 

Zákony o boji proti komunizmu sú tu preto, aby sa už nikdy opäť nestalo, že sa 400 miliónov 

Východoeurópanov, zväčša Slovanov vymanili spod vplyvu a kolonizácie západu, ako sa to 

stalo počas vlády komunistov, počas socializmu. Preto sa snažia niektorí, všetci vieme ktorí, 

zničiť socializmus, marxizmus, komunizmus a komunistov. A toto je hlavný dôvod, prečo sa 

musia pravidelne opakovať návrhy zákonov o... 

 

B. Bugár, podpredseda NR SR 

Pán poslanec, keby ste... 

 

K. Ondriaš, poslanec 

zločinoch komunizmu. 

 

B. Bugár, podpredseda NR SR 

Pán poslanec, keby ste počkali, lebo ani môj nefunguje mikrofón, takže. Vymeniť vedenie, 

súhlasím. 

 

K. Ondriaš, poslanec 

Ja mám pocit, že niekto to nezniesol psychicky. Môžem? 

 

B. Bugár, podpredseda NR SR 

Skúste, ešte to nefunguje. 

 

K. Ondriaš, poslanec 

Dve minúty, ak sa začne prenos. Ja ďakujem za premietanie. 

 

B. Bugár, podpredseda NR SR 

Ale ani môj, to je ten problém. 

 

K. Ondriaš, poslanec 

To je k ďalšiemu zákonu, ktorý predložíte. To máte spotrebu mlieka. 

 

B. Bugár, podpredseda NR SR 

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vzhľadom k tomu, že je takýto problém, je to 

nemožné nejakým spôsobom opraviť veľmi rýchlo, prerušujem rokovanie a budeme 

pokračovať o 14.00 hodine. Pán poslanec dnes máte slovo bohužiaľ ..... (Prepisovateľka: 

vypnutý zvuk z mikrofónu predsedajúceho.) 

 

K. Ondriaš, poslanec 

Dobre, ďakujem. Je to možné toto? 

 

(Prestávka.) 

 

 

K. Ondriaš, poslanec 

 

Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, dámy a páni, verím, že to dnes dokončím. Len záverom 

by som chcel povedať, že predpokladám, že hlavnou príčinou podávania zákonov o boji proti 

komunizmu je, aby sme sa už nikdy nevymanili z politickej, ekonomickej, kultúrnej a 
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mentálnej závislosti západu, aby sme nemali vlastné banky, poisťovne, podniky a médiá, aby 

sme nepoužívali vlastný rozum, aby sme sa už nikdy nepostavili na vlastné nohy, aby sme už 

nikdy, nikomu nekonkurovali, aby sme pravidelne platili kolonizačnú dávku. 

 

Zákony o boji proti komunizmu sú tu preto, aby sa už nikdy opäť nestalo, že sa štyristo 

miliónov Východoeurópanov, zväčša Slovanov vymaní spod vplyvu a kolonizácie západu, 

ako sa to stalo počas vlády komunistov počas socializmu. Preto sa snažia niektorí, a my vieme 

ktorí, zničiť socializmus, marxizmus, komunizmus a komunistov. A toto je hlavný dôvod, 

prečo sa musia pravidelne opakovať návrhy zákonov o zločinoch komunizmu a glorifikovať 

ľudia, ktorí bojovali v protikomunistickom odboji. 

 

Ja mám tri poznámky k pánu poslancovi Šimkovi. Ja si myslím, že zákony o zločinoch 

komunizmu, ktoré sa tu predkladajú majú iný cieľ, za aký ich vy predkladáte. 

 

Ďalšia poznámka je o privatizácii, pán poslanec Šimko, vy ste tuná hovorili ako komunisti 

znárodňovali. Pán poslanec, ja neviem, kde ste chodili do školy, ale podľa údajov, kľúčové 

priemyselné odvetvia, bane, huty nad 150 až 500 zamestnancov boli znárodnené Benešovými 

dekrétmi v roku 1945. Po tomto znárodnení, ktoré urobili kapitalisti 57,7% zamestnancov 

pracovalo v znárodnených podnikoch. Bolo znárodnených 803 výrobných jednotiek, za 

kapitalizmu. Do roku 1948 v znárodnených podnikoch, ktoré boli znárodnené za kapitalizmu 

sa vyrábalo 69 % priemyselnej výroby Slovenska. Komunisti znárodnili len 31 %, len ten 

zvyšok. 

 

Mám poslednú poznámku, kde sa tu často hovorí o tom, ako sa ťažko žilo za socializmu, ako 

mnohí ľudia boli utláčaní. Ja by som bol rád, keby ste raz si pozreli odborné renomované 

publikácie a nie publikácie ad hoc, ktoré, poviem to tak ľudovo, vymýšľajú kdejaké bandy 

lúpežníkov. 

 

Ja vám zacitujem zo správy OSN z publikácie Transition 1999, ktorá hodnotí vývoj v 

bývalých socialistických krajinách po roku 1989 a porovnáva ho s vývojom, ktorý tam bol 

predtým a budem citovať. Citujem: "Pred rokom 1990 krajiny bývalého socialistického bloku 

boli pozoruhodné tým, že poskytovali občanom vysoký stupeň sociálnej bezpečnosti. Plná 

celoživotná zamestnanosť bola garantovaná. Hoci peňažný príjem bol nízky, bol stabilný a 

bezpečný. Veľa základného tovaru bolo dotovaného a bol regulárne dodávaný. Občania mali 

potravinovú bezpečnosť a boli adekvátne oblečení a ubytovaní. Vzdelanie a zdravotníctvo 

bolo garantované pre každého zadarmo. Občania po odchode do dôchodku mali zaistenú 

penziu a výhody z mnohých foriem sociálnej zábezpeky. Ale od roku 1989 sa celý 

prepracovaný systém sociálneho zabezpečenia rozpadol.". To je koniec citácie zo správy 

OSN. 

  

Záverom by som chcel povedať, že myslím si, že budeme mať do národnej rady možno ešte 

desať, dvadsať, päťdesiat návrhov zákonov, ktoré budú odsudzovať komunizmus a 

socializmus. Ja si myslím, že preto, že týchto zákonov bude stále viac a viac, to je dôkazom 

toho, že socializmus a komunizmus je stále živý.  

Ďakujem vám za pozornosť. 
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Extrémizmus je dôsledkom úpadku kultúry, etiky a spoločenského 

systému 
 
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/71-osobnosti.html 

Extrémizmus je dôsledkom úpadku kultúry, etiky a spoločenského systému: Karol Ondriaš v rozhovore pre 

osobnosti.sk 

Piatok, 02 December 2005 21:48  

 

Slovensko stále patrí v Európskej únii medzi krajiny, ktoré sa najmenšou mierou 

podieľajú na financovaní vedy. 

Myslíte si, že je to len otázka financií aby mohli byť veda a vzdelanie na vyššej úrovni? 

 

Najdôležitejšie pre vedu a vzdelanie, aby sa rozvíjali, je ich postavenie v spoločnosti. Ľudia 

jej musia rozumieť a v hierarchii hodnôt veda a vzdelanie by mali byť vyššie, a nie zametené 

pod stolom ako je teraz. V súčasnosti, keď si pozriete médiá, tak aká je tam hierarchia 

hodnôt? Druhá vec sú peniaze. Lisabonská stratégia hovorí, že krajiny Európskej únie by mali 

dávať na vedu a výskum 3% HDP. Ale aj Európska únia sa chová k vede a vzdelaniu veľmi 

nespravodlivo. Rozpočet na vedu je 0,03 % a pritom na poľnohospodárstvo je rozpočet 44%. 

Vláda ale tvrdí, že veda, technika, výskum a vzdelanie sú prioritou. To sú neuveriteľné 

skutočnosti, ale verím, že sa to zmení. 

 

Ako vedec pôsobíte na Ústave molekulárnej fyziológie a genetiky SAV. Aký je Váš názor 

na genetickú modifikáciu potravín? Aké sú riziká v konzumovaní takto upravovaných 

potravín? 

 

S genetickou modifikáciou potravín čiastočne súhlasím. Napríklad s takou modifikáciou, 

ktorá dokáže zvýšiť úrodnosť plodín v krajinách tretieho sveta, aby menej ľudí hladovalo. 

Genetická modifikácia má ale jednu nevýhodu, že produkty môžu obsahovať látky, ktoré sa 

môžu prejaviť po čase, kedy sa ho nahromadí dostatočné množstvo. Typickým príkladom je 

choroba šialených kráv, kedy sa modifikácia určitej látky koncentruje v mozgu, a keď 

presiahne hranicu, čo trvá roky, sa začne mozog poškodzovať. Som za modifikáciu, ale 

produkty treba overiť, aby sme vedeli povedať, že je to správna cesta. V prírode existuje 

prirodzená selekcia. Napríklad pšenica má mnoho orôd, ale ak sa vytvorí iba pár druhov, tak 

hrozí, že tie zvyšné zaniknú. Ak by sa jednotlivé druhy pšenice v prírode sami selektovali, 

možno by vznikli pšenice lepšie ako sú tie súčasné geneticky modifikované. 

 

A čo klonovanie ľudí? Kde sú podľa Vás morálne hranice vedy? 
 

Dnes je možné technicky, že každý si môže vytvoriť klon. Zo svojho syna si môžete vytvoriť 

ďalšieho jemu podobného. Problém je v tom, že klon, nie je tak zdravý, ako pôvodný jedinec. 

Klony majú už v mladom veku choroby starých jedincov. Zatiaľ to nie je reálna hrozba, ale ak 

sa raz dostatočne vyvinú technológie, budú sa dať klonovať aj ľudia. To však nie je blízka 

budúcnosť. 

 

Myslíte, že by sme mohli zabrániť ekologickým katastrofám? Ak áno, akým spôsobom? 
 

Myslím, že by sme sa mali o to pokúsiť. Zdá sa, že globálne otepľovanie je skutočný jav a 

teplota keď stúpne iba o pol stupňa, sme svedkami toho, že každý štvrtý rok máme storočnú 

vodu. To je výsledok otepľovania ovzdušia. Otepľovanie súvisí s množstvom akumulovanej 

energie v ovzduší. Ako iste viete, hurikány sú v teplých krajinách. Je dosť nešťastné, že 

http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/71-osobnosti.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/71-osobnosti.html
http://ondrias.sk/index.php/component/content/article/34-blog/71-osobnosti.html
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súčasná konštelácia sveta neznížila výskyt CO2 v ovzduší. I keď  náznaky už boli pred 

desiatimi rokmi, zatiaľ sa iba hovorí o znižovaní a nie o radikálnych zmenách. 

 

Pôsobíte ako poslanec NR SR za KSS, ste vo vedení KSS a pôsobíte aj na vedeckom poli. 

Ako sa dajú všetky tieto činnosti skĺbiť? 
 

Skĺbiť sa dajú veľmi ťažko. Problém je v tom, že v KSS je viac práce ako som si 

predstavoval. Poslanecká práca je veľmi náročná. V laboratóriu mám ale šťastie, že mám 

natoľko fundovaných spolupracovníkov, ktorí dokážu pracovať aj bezo mňa. A ja iba 

diskutujem o tom, že ako a čo sa robí. Zatiaľ sa viac cítim ako vedecký pracovník ako politik 

a myslím, že to aj týmto smerom pôjde. 

 

Pýtam sa preto, lebo ste od 70-tych rokov pôsobili v zahraničí v Maďarsku, USA... 
 

Ako ste sa tam dostali, keď v tom čase pre bežného človeka boli tieto miesta nedostupnými? 

Bol som v tých krajinách na post-doktorandskom pobyte a na Columbia University som bol 

päťkrát pozvaný ako asistent profesor, kde sme riešili vedecké úlohy základného výskumu. Za 

socializmu v SAV, keď ste skončili CSc., tak ste mali možnosť zvýšiť si vzdelanie na post-

doktorandskom pobyte v zahraničí. Našli ste niekoho, kto vo vašom odbore pracoval na tom 

istom alebo podobnom probléme, napísali ste mu na univerzitu list a oni Vám potom odpísali, 

že či môžete prísť alebo nie. Takou perličkou je, že sme raz s manželkou pozerali film 

Pevnosť Apačov v Bronxe a tam ukazovali Bronx v New Yorku. Manželke sa táto štvrť veľmi 

zapáčila a povedala, že by si ju chcela pozrieť. Tak som si pozrel univerzity v Bronxe, napísal 

som tam a prišiel som. Za socializmu ostala manželka so synom doma, lebo pozývajúca strana 

platila pobyt iba mne, tak sa to zvyklo robiť. Toto bol štandardný postup, ktorý mohol využiť 

každý, kto mal dostatok vedomostí a publikácií. 

 

Tento mesiac sme oslávili 17. november. Ako sa vy staviate k tomu sviatku? Považujete 

17. november za krok vpred alebo krok späť? 
 

V tom čase som bol v USA. Rokom 1989 začala ekonomická a kultúrna kolonizácia 

socialistického bloku. Správa OSN hovorí, že dôsledkom transformácie po roku  1989 

zomrelo v bývalom socialistickom bloku 9,7 mil. ľudí. Ja to vo svojej knihe nazývam 

genocídou. Keď si vezmeme, že každé tretie dieťa sa dostalo do chudoby, že stúpol počet 

vrážd, tak to sa nedá inak nazvať ako kolonizáciou určitého bloku. Ideologická kolonizácia. 

Socializmus bol nebezpečný pre kapitalizmus. Len ako poznámku poviem, že teraz sa hovorí 

o nedemokracii Lukašenka v Bielorusku, ale nikto nepovie, že v subsaharských 

kapitalistických krajinách denne zomrie 4,8 milióna detí ročne. A o to sa nikto nezaujíma. 

Tieto krajiny nemajú žiadne nerastné bohatstvo. Ja chápem rok 89’ ako určitý zlom, kde 

východný blok bol opäť začlenený do kapitalistického sveta, kde východná Európa bola 300 

rokov kolonizovaná. My si priznávame chyby, ktoré sme urobili, ale žiadna politická strana sa 

toľkokrát neospravedlnila ako Komunistická strana a som zvedavý kedy tak urobia iné strany. 

Svetová banka teraz podala pozitívnu správu, že v bývalom socialistickom bloku je už len 60 

miliónov chudobných. Už „len“! A pritom za socializmu ich boli 4 milióny. 

 

V spoločnosti v posledných týždňoch rezonujú útoky extrémistických skupín. Má 

slovenská spoločnosť šancu stať sa tolerantnejšou a potlačiť ich činnosť? Alebo je to 

skôr problém, ktorý má riešiť polícia? 
 



 
 

889 
 

To je problém sociálnej nerovnosti, úpadok kultúry a etiky a celý systém, ktorý  hovorí o tom, 

že ty si individualista a staraj sa sám o seba ako najlepšie vieš. Štatistická ročenka má jednu 

kapitolu, ktorá sa nazýva Sociálna patológia. Keď si vezmete všetky parametre od roku 1989, 

tak počet vrážd sa z počtu 50 vyšplhal na 140. Násilné trestné činy sa zo 6 tisíc ich zvýšili na 

14 tisíc. Všetky parametre sociálnej patológie hovoria, že spoločnosť ochorela. A ochorela 

preto, lebo sa zmenili zákony a ich výsledkom je, že každé tretie dieťa vyrastá v chudobe. 

Polovica detí vyrastá v neúplných rodinách. Mediálna kultúra je na úpadku a ľudia v nich sú 

niekedy až na úrovni zvierat. Všetko vplýva na výchovu mladých ľudí, ktorí nevedia, čo majú 

robiť a oni idú do extrémizmu. OSN vydáva štatistické ročenky, kde hovorí aký je rozdiel 

medzi bohatými a chudobnými. V roku 1960 bol pomer 30:1 o desať rokov 50:1 a teraz 74:1. 

To je zdrojom extrémizmu. Bezvýchodiskové situácie sú zdrojom extrémizmu. V rôznych 

štatistikách nájdete platy najbohatších ľudí, kde každý z nich zarobí 1,2 mil. dolárov za deň. 

A týchto 691 dolárových miliardárov ľudí zarobilo toľko peňazí, čo za socializmu v 

socialistickom bloku vyrobilo 126 milióna ľudí a toto je to, prečo teraz vo Francúzsku 

vypaľujú autá, prečo existuje terorizmus, prečo existuje Al Káida a prečo chce mať Irán 

jadrové zbrane. Vo svete je v súčasnosti taký systém, aby bohatí bohatli a chudobní 

nezbohatli. 
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Genetickí predátori sa zahryzli Ukrajine do krku. A čo na to kapitalistickí 

humanisti? 

24. januára 2022 07:53, Prečítané 2 649x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/01/24/geneticki-predatori-sa-zahryzli-ukrajine-do-krku-a-co-na-to-

kapitalisticki-humanisti/ 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Ako to vidíme my komunisti z bKS-21.St: 

Vidíme to tak, ako všetci vzdelaní a rozhľadení občania. Len to zopakujem: 

  

V súčasnosti kapitalizmus v euroatlantickej civilizácii zabezpečuje, že do vedúcich 

mocenských štruktúr sa dostáva „demokraticky“ veľa genetických predátorov. Títo predátori 

majú ten istý štýl obživy, ako napríklad zvierací genetický predátor lev alebo žralok. Rozdiel 

je v tom, že v zvieracej ríši je to predátor, ale v ľudskej ríši je to zločinec. Rozdiel od zvierat 

je aj v tom, že ľudskí genetickí predátori sa našli a globalizovali. Nepozerajú na človeka, ako 

na ľudskú bytosť, ale len, ako na korisť. Dôkazom toho sú mnohé obete ich obživy. 

Napríklad, keď sa zmocnili bývalého východoeurópskeho socialistického bloku, tak po roku 

1989 tam zahynulo viac ako 10 milión ľudí, 500000 až 1 milión dievčat, aby prežili, museli 

odísť do sveta a živiť sa v sexpriemysle. Genetickým predátorom to vôbec nevadili, ani si 

toho nevšimli. 

  

Dôkazy ich genetického predátorstva dokumentujú denne v správach na CNN, BBC, DW, 

Euronews, kde dokumenty, správy, formulácie viet o situácii na Ukrajine, v Rusku, v Číne… 

sú vždy účelovo zavádzajúce. Myslíme si, že takto by referovali nacisti o situácii vo 

Východnej Európe za súčasných politicko-demokratických-internetových podmienok. 

  

Čo na to „kapitalistickí humanisti“? 

  

Učebnicový príklad fungovania genetických predátorov je napríklad aj ich vymyslený 

masaker na Námestí nebeského pokoja v Pekingu v roku 1989. I keď všetci západoeurópski 

„demokratickí humanisti“ politici vedeli, že je to vymyslené, tak museli držať hubu a krok (čo 

platí aj pre dnešok). 

Predátori zaviedli zákon Patriot Akt, ktorí dovoľovať (dovoľuje), aby bezpečnostné zložky 

genetických predátorov kohokoľvek vo svete bez obvinenia, bez súdu, chytili, zabili alebo 

odviedli do väzníc, ako napríklad na Guantanamo Bay na Kube. Tam si s nimi môžu robiť čo 

chcú, lebo keď sa niekto v USA pýtal, či sa tam neporušuje ústava USA, tak najvyšší súd 

USA vyhlásil, že ústava USA sa tam neporušuje, lebo ústava platí len na území USA 

a väznica Guantanamo Bay je na Kube. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/01/24/geneticki-predatori-sa-zahryzli-ukrajine-do-krku-a-co-na-to-kapitalisticki-humanisti/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/01/24/geneticki-predatori-sa-zahryzli-ukrajine-do-krku-a-co-na-to-kapitalisticki-humanisti/
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I keď všetci západoeurópski demokratickí politici vedia, že väznica je učebnicový príklad 

zločinu proti ľudskosti, tak držia hubu a krok, rovnako, ako držali hubu a krok politici 

v Európe počas 2. Svetovej vojny na obsadených územiach Hitlerom. 

Kapitalistickí humanisti sa správajú takto preto, lebo si uvedomujú absolútnu moc 

genetických predátorov, ale aj  tajne dúfajú, že sa im dostane niečo z koristi. 

  

Posledné roky genetickým predátorom tečú slinky, lebo vidia obrovskú korisť, je to Rusko 

a Komunistická Čína. Robia všetko možné, aby sa im zahryzli do krku, ako to tradične robia 

už pár storočí. Ale vidia aj problémy. 

  

Prvý problém je, že vojenská sila Ruskej federácia stále vzrastá a za pár desiatok rokov sa 

situácia môže otočiť tak, že súčasná koalícia genetických kapitalistických predátorov sa stane 

korisťou. Predpokladám, že v súčasnosti Ruská federácia nemá veľký počet hypersonických 

rakiet na ponorkách, alebo vo vesmíre. Taktiež asi nemá ešte dostatočný počet samo 

navádzacích jadrových torpéd Poseidon, atď… Ale to sa môže zmeniť za pár rokov. 

Druhý problém je, že ekonomická a vojenská moc Komunistickej Číny stále vzrastá a za pár 

desiatok rokov dokáže uzbrojiť koalíciu genetických predátorov a následne ich skúpiť za cenu 

šrotu. Preto súčasní euroatlantickí genetickí predátori, aby prežili, potrebujú rýchlo zničiť 

alebo aspoň oslabiť silu Ruska a Číny. 

Robia všetko preto, aby čo najrýchlejšie vyprovokovali Rusko do lokálnej vojny a maximálne 

zabránili rastu ekonomiky v Číne. V tomto im má pomôcť vyhrocovanie politickej-

ekonomickej-vojenskej situácie na Ukrajine. 

  

Koalícia kapitalistických genetických predátorov si uvedomuje aj trendy, že napríklad v USA 

za 30-50 rokov budú belosi už v menšine, kde vo voľbách sa budú dostávať na politické 

pozície viac aj „nie bieli“, ktorí geneticky nie sú až takí predátori. 

V západnej Európe si uvedomujú, že populácia pôvodných obyvateľov vymiera, a bohvie akí 

predátori tam imigrujú. 

  

Ale asi najväčší strach globálnych a lokálnych genetických predátorov je, že keď stratia moc, 

budú sa musieť živiť tak ako my, normálni a slušní ľudia. 

  

Karol Ondriaš 

220124 
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Kapitalistická demokracia, ako zbraň hromadného ničenia a obranná 

dohoda SR-USA 
 

9. februára 2022 15:01, Prečítané 2 108x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/09/kapitalisticka-demokracia-ako-zbran-

hromadneho-nicenia-a-obranna-dohoda-sr-usa/ 

 

My komunisti z bKS-21.St posudzujeme Kapitalistickú demokraciu, ako zbraň hromadného 

ničenia, za jeden zo zločinných pilierov fungovania a vlády Euroatlantických genetických 

predátorov. Súhlas s obrannou dohodou medzi SR a USA je ďalším štandardným výsledkom 

tejto zbrane. 

  

Mnohí ľudia oprávnene demonštrovali a ešte budú proti tejto dohode, ako keby sa len teraz 

zobudili. Lenže, títo ľudia a slovenská verejnosť si musia uvedomiť, že súhlas väčšiny 

poslancov NR SR s dohodou je len produktom Kapitalistickej demokracie, ako zbrani 

hromadného ničenia. Väčšina  občanov ich predsa zvolila v „Demokratických voľbách“! 

Kto boli títo ľudia, ktorí volili súčasnú vládnu koalíciu a prečo ich volili? 

  

Občania si musia uvedomiť, že aby sa v budúcnosti ďalšie a účinnejšie takéto „demokratické 

zmluvné vazalstvo“ udobrené demokraticky zvolenými poslancami a vládou neopakovalo, 

musia hľadať odpoveď na otázku: Ako je možné, že väčšina voličov zvolila už mnohokrát 

poslancov, prezidentku a tým aj vládu, ktorá je servilná Euroatlantickým genetickým 

predátorom? 

Odpoveď musia zistiť, zverejniť a zabezpečiť, aby sa nielen medializovala, že ju každý bude 

poznať, ale aby bola aj súčasťou osnov vo vzdelávanom systéme už od prvého vzdelávacieho 

stupňa. 

  

Sú dva základné piliere o ktoré sa opierajú Euroatlantickí genetickí predátori v krajinách, 

ktoré si ukoristili. Prvý je vychovať cez demokratické médiá čo najviac občanov (slovenských 

Motrokov), ktorí nebudú používať mozog, kde médiá budú rozmýšľať za nich, a vždy im 

dodajú „správnu“ odpoveď. K tomuto účelu je zostavená veľká väčšina programov v 

masmédiách za posledných 30 rokov. (Poliaci chceli vlani zákonom zabrániť vlastníctvu 

poľských médií cudzincami, za čo boli ihneď šikanovaní z Bruselu Euroatlantickými 

predátormi. Museli od toho odstúpiť). Druhý pilier je, vychovať čo najviac občanov, ktorí 

budú v postavení šťastných chichotajúcich sa domácich zvieratiek „Segregovaného 

Vyvoleného Hamburgera“. Výsledky aj tohto pilieru úspešne fungujú na Slovensku už 30 

demokratických rokov. 

Keď sa tieto dva piliere odstránia, bude možné začať pracovať na slovenskej politickej, 

ekonomickej a kultúrnej identite. 

  

Záverom len pár náhodných príkladov použitia Kapitalistickej demokracie, ako zbrani 

hromadného ničenia, na Slovensku. Táto zbraň hromadného ničenia padla na Slovensko 

v novembri 1989. 
1.) Zavedenie významu súkromných médií na Slovensku. 

2.) 50% Zničenie 

poľnohospodárstva:          http://ondrias.sk/index.php/knihy.html?task=view&id=26&catid=47 

3.) Skoro totálne zničenie priemyselných podnikov: 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/09/kapitalisticka-demokracia-ako-zbran-hromadneho-nicenia-a-obranna-dohoda-sr-usa/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/09/kapitalisticka-demokracia-ako-zbran-hromadneho-nicenia-a-obranna-dohoda-sr-usa/
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https://karolondrias.blog.pravda.sk/2015/07/26/zoznam-podnikov-vybudovanych-na-

slovensku-pocas-komunistickeho-zazraku-aktualizacia-26-7-2015/ 

4.) Nízka účasť a tým neplatnosť referenda o neprivatizácií strategických podnikov v roku 

1998. 

5.) Nahradenie celospoločenského socialistického vlastníctva zahraničným vlastníctvom. 

6.) Zvolenie Dzurindovej vlády v roku 1998 a privatizácia strategických podnikov, bánk… 

7.) Odstránenie Ficovej vlády a nastolenie súčasnej vlády. 

8.) Ak si chcete pozrieť videa o výsledku zbrani hromadného ničenia na Slovensku po 

prevrate 1989, pozrite si napríklad video-kanál: Ivan Donoval 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=3GnvoJI84J8 

Štrbské pleso, Helios + ďalšie videá  ttps://www.youtube.com/watch?v=mYfM7wP639Q 

Tatranská Lomnica, lanovka + ďalšie videá https://www.youtube.com/watch?v=T2r4Q4mlsso 

Vysoké Tatry, hotel Esperanto + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=D4VD9MdAzFA 

Zemplínská Šírava, rekreační areál + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=w8FVT72H7Ek 

Vysoké Tatry, EuroCamp FICC + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=_1KZFH32WdM 

Západní Tatry, pionýrský tábor + ďalšie 

videá  https://www.youtube.com/watch?v=b4Dtjm74GXQ 

Vyšné Hágy, léčebna + ďalšie videá  https://www.youtube.com/watch?v=jzWV_7C5BWA 

Nový Smokovec, hotel MS70 + ďalšie 

videá https://www.youtube.com/watch?v=Aly7gcRQfTE 

9.) Zbraň podobne účinkovala a v ďalších bývalých Východoeurópskych socialistických 

krajinách. 

  

Opakujem, že hore uvedené rozhodnutia boli odhlasované alebo odsúhlasené poslancami 

alebo vládou, ktorí boli zvolení v kapitalistických demokratických voľbách. Z výsledkov 

vidieť, že kapitalistická demokracia je veľmi účinná zbraň hromadného ničenia. 

  

Uvidíme, či táto zbraň hromadného ničenia dokáže demokraticky vohnať Slovensko do 

vopred prehratej vojny za ideály a moc Euroatlantických genetických predátorov. 

  

Záverom, my komunisti z bKS-21.St gratulujeme a držíme palce Komunistickej strane Číny 

za zavedenie mimoriadne úspešnej a humánnej socialistickej demokracie v Číne! 

  

  

Karol Ondriaš, 

220209 
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Excelentné tajné služby USA a Taliban, alebo koľkokrát do roka napadne 

Rusko Ukrajinu? 
 

18. februára 2022 04:20, Prečítané 2 257x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/18/excelentne-tajne-sluzby-usa-a-taliban-alebo-

kolkokrat-do-roka-napadne-rusko-ukrajinu/ 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Prekvapene som pozeral, ako po odchode okupačných síl USA z Afganistanu, Talibanci-

pastieri kôz, za pár týždňov porazili 300-tisícovú dobre vyzbrojenú vládnu afganskú armádu. 

Až po pár mesiacoch sa zistilo, prečo boli Talibanci takí úspešní. 

Zistilo sa, že Taliban mal dlhodobo svojich agentov na univerzitách a vo všetkých verejných, 

policajných a vojenských štruktúrach Afganského štátu a dokonca aj medzi platenými 

spolupracovníkmi s armádou USA. 

Záhadou ostáva, prečo excelentné tajné služby USA na to neprišli. 

  

Posledné dni sme videli ako excelentné tajné služby USA presne zistili, kedy Rusko napadne 

Ukrajinu. Z dekódovania a odpočúvania rozkazov ruských vojenských tajných služieb zistili, 

že Rusko napadne Ukrajinu 16.2.2022. Keď sa to nestalo, z ďalšieho odpočúvania zistili nový 

termín, 20.2.2022. Keď sa tak nestane, zistia ďalší termín, atď… 

Záhadou ostáva, ako ľahko excelentné tajné služby USA naleteli na spravodajskú hru ruských 

tajných služieb. 

  

Dlho som nemohol pochopiť prečo excelentné tajné služby USA takto hanebne zlyhali. 

Pretože v mnohých hollyvoodskych amerických filmoch a seriáloch agenti tajných služieb 

USA boli vždy fantasticky profesionálni a excelentne vyriešili všetky nástrahy, ktoré na nich 

nachystali primitívni ruský agenti. V hollyvoodskych seriáloch vždy bolo a stále je veľa 

tajných agentov a agentiek, špeciálnych agentov a agentiek, atď… Naproti tomu ruskí agenti 

boli vždy prihlúpli, a ľahko odhaliteľní. 

  

Až po dlhom rozmýšľaní som na to prišiel! 

  

Predsa všetci excelentní americkí agenti sú v Hollyvoode, kde natáčajú filmy a nekonečné 

seriály! Preto do Afganistanu mohli vyslať len málo schopných agentov 2. a 3. triedy. 

Preto aj získavanie informácii o ruských tajných rozkazov o napadnutí Ukrajiny získavali len 

americkí agenti 2. A 3. triedy. 

Naproti tomu, Rusi vysielajú do Hollyvoodu len menej schopných agentov 2. a 3. triedy 

a excelentní agenti ostávajú doma. 

  

Pozerám v televízii americké vojnové filmy a nekonečné seriály, kde často jeden, dvaja alebo 

traja excelentní americkí vojaci bojujú proti niekoľkonásobnej presile, a vždy vyhrajú. 

  

Rozmýšľam, či ich nie je škoda v Hollyvoode, pretože potom v regulárnej americkej armáde 

ostávajú len vojaci 2. a 3. triedy, a je úplne samozrejme, že takých vojakov porazili aj pastieri 

kôz v Afganistane. 

 

Karol Ondriaš, 220218 
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Hypotéza účelovej výroby Hlúpeho naivného ľudského stáda 
 

19. februára 2022 10:43, Prečítané 2 103x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/19/hypoteza-ucelovej-vyroby-hlupeho-

naivneho-ludskeho-stada/ 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Ako to vidíme my komunisti z bKS-21.St: 

Vidíme to tak, ako všetci vzdelaní a rozhľadení občania. Len to zopakujem: 

  

V súčasnosti najdôležitejším cieľom koalície Euroatlantických genetických predátorov je 

ukoristiť Ruskú federáciu a Komunistickú Čínu a žrať z nich po niekoľko desaťročí, ak nie 

storočí. Toto je ich už viac ako storočná tradícia, ktorá by zároveň vyriešila aj ich všetky 

súčasné problémy. 

  

Samozrejme, aby tieto krajiny Predátori ukoristili musia ich najskôr politicky znemožniť, 

ekonomicky a vojensky zničiť, ale hlavne presvedčiť celosvetové Hlúpe naivné ľudské stádo, 

že koalícia Euroatlantických genetických predátorov, ako súčasť Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera, je humánna civilizácia, za ktorú sa oplatí bojovať. Ale treba hlavne presvedčiť 

naivné stádo, že Ruská federácia a Komunistická Čína sú totalitné, agresívne, nedemokratické 

režimy, ktoré treba zmeniť, aby sa aj tam dodržiavala demokracia a ľudské práva, a aby sa 

ľudom žilo lepšie a slobodnejšie. Čo v praxi znamená spraviť s nich Motrokov, ktorých budú 

pokladať za menejcennú rasu, ako to bolo za posledných pár storočí. 

  

Vytváranie Hlúpeho naivného ľudského stáda má už niekoľko tisícročnú tradíciu 

a v súčasnosti, vďaka všadeprítomných médií, sa to veľmi zjednodušilo. 

  

V 60-tich rokoch minulého storočia, vďaka rozvoju televízie sa začali používať reklamy. 

Firma, ako napríklad Coca-Cola, zistila, že reklamy dobre účinkovali na populáciu USA, ale 

v krajinách Latinskej Ameriky alebo Ázie boli neúčinné. Toto sa dalo vyriešiť dvoma 

spôsobmi. Urobiť inú reklamu na Coca-Colu pre každú krajinu s inou kultúrou, alebo 

vychovať novú generáciu mentálne rovnakých ľudí na svete, ktorá potom bude rovnako 

ovplyvnená reklamou vyrobenou pre Američanov. 

Americké firmy sa rozhodli pre druhú alternatívu a uspeli. 

  

My komunisti z bKS-21.St (ale už aj iní) máme hypotézu indikovanú faktami, že podobne, 

ako vyrobili globálnych ľudí, na ktorých platí tá istá reklama, posledné desaťročia sa 

mediálne globálne vyrába Hlúpe naivné ľudské stádo. Základom fungovania šťastného 

Ľudského hlúpeho naivného stáda je, že mentálne bude fungovať jem v rozsahu zvieracích 

inštinktov a to: jesť, piť, kakať, cikať a súložiť. 

Hlavným nástrojom výchovy je televízia, kde je potrebné, aby všetky televízne seriály alebo 

telenovely a väčšina televíznych filmov ukazovala vzory fungujúce len v tomto duchu. 

Pretože väčšina divákov bude tieto mentálne vzory napodobňovať a tak sa podvedome 

vychovávať. Propaganda sa snaží zabezpečiť, aby iné vzory ľudskej činnosti nemali možnosť 

 nikde vidieť. 
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Pretože výrova slovenského Motroka a menejcennej rasy sa nedala dosiahnuť u ľudí 

s mentalitou vysokej kultúrnej a humánnej socialistickej civilizácie, vyrobiť Hlúpe ľudské 

naivné slovenské stádo patrila medzi prvé úlohy, ihneď po prevrate 1989 na Slovensku. 

  

Naše televízie pozerám len sporadicky, ale som si všimol, že výchovu globálneho Ľudského 

hlúpeho stáda zabezpečuje napríklad mnohoročné seriály: Priatelia, Teória veľkého tresku, 

Dva a pól chlapa a tak podobne. Všetci protagonisti sa riadia len zvieracími inštinktmi. Tieto 

a im podobné seriály sú mnohoročne distribuované televíziami po celom svete. 

  

My komunisti z bKS-21.St (ale možno aj iní) si myslíme, a je to potrebné vedecky 

preskúmať, že k výrobe slovenského Hlúpeho naivného ľudského stáda prispievajú, alebo boli 

účelovo vytvorené programy, ako napríklad: 

Veštci a veštkyne; Farmy; Nákupné maniačky; Samotári na ostrovoch (alebo tak nejako); 

 Niektoré náboženské relácie; TokŠov každého druhu, atď… Keby som pozeral viac naše 

televízie, tak určite uvediem aj viac príkladov. 

  

Toto nemá byť kritika, že takéto seriály alebo programy existujú, v podstate aj tie sú vhodné 

a potrebné, kritika je, že všetky seriály a programy sú len tohto typu. Že neexistujú seriály, 

kde by sa bežní ľudia v bežnom živote zaujímali a hľadali odpoveď, napríklad: Prečo 20 

rokov USA zabíjali ľudí v Afganistane a prečo nikto s oficiálnych mocenských štruktúr 

demokratov a humanistov proti tomu neprotestoval? Prečo americkí, nemeckí, belgickí, 

francúzski…  vojaci okupovali alebo stále okupujú a zabíjajú ľudí v suverénnom štáte v Sýrii? 

Prečo koalícia Euroatlantických genetických predátorov vykonala zločinný akt 

bombardovania Juhoslávie? 

Prečo sa takéto otázky nikdy nedostali na pretras v stovkách dennodenných TokŠov? 

Pretože všetky TokŠov sú tiež len v rámci výchovy Ľudského hlúpeho stáda. 

  

Dôkazom významného zastúpenia Hlúpeho naivného stáda v populácii je aj, že prezident 

USA alebo naši politici môžu bezpečne tárať účelové nezmysly, ktoré nie sú podložené 

faktami (napríklad problém Ukrajina-Rusko), pretože vedia, že účelovo vychované Hlúpe 

naivné stádo im to uverí. 

  

My si myslíme, a samozrejme je to potrebné vedecky preveriť, že reklamy sú určené hlavne 

 pre Hlúpe naivné stádo. Že Hlúpe naivné stádo zvolilo Z. Čaputovú za prezidentku, pričom 

nielenže nemala žiadne politické a štátnické skúsenosti, ale veľká väčšina občanov Slovenska 

pol roka pred voľbami ju nepoznala. Podobne to bolo aj so zvolením prezidenta Kisku. 

Proste, v súčasnosti slovenské Hlúpe naivné stádo môže Segregovaný Vyvolený Hamburger 

hnať hore grúňom alebo dolu grúňom tak, ako sa mu to zapáči. 

  

Dôležitá otázka je, že koľko percent populácie patrí do slovenského Hlúpeho naivného stáda. 

Bojím sa, že v mnohých dôležitých otázkach je to viac ako 50 percent. 

  

My komunisti z bKS-21.St držíme palce Komunistickej strane Číny za mediálnu výchovu 

múdrej, vzdelanej a rozhľadenej populácie, ktorá vytvára novú humánnu a mierovú 

civilizáciu. 

Civilizácia Euroatlantických predátorov postavená na výrobe  Hlúpeho naivného stáda nemá 

šancu proti čínskej komunistickej civilizácii, o čom sa my komunisti a rozhľadení ľudia denne 

presviedčame. 
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Záverom by som na oživenie blogu poprosil aspoň jedného člena Hlúpeho naivného 

slovenského stáda, aby sa v diskusii prejavil a tým potvrdil pravdivosť môjho blogu. 

  

Karol Ondriaš 

220219 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

898 
 

 

Hlavný cieľ Euroatlantických genetických predátorov na Ukrajine 
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Ako každý vie a bolo už mnohokrát opakované, raketa s jadrovou hlavicou vystrelená z 

Ukrajiny môže za 4-6 minút zasiahnuť Moskvu a všetky ruské dôležité vojenské a civilné 

objekty. Obranný systém Ruskej federácie nemôže za taký krátky čas účinne zareagovať. To 

znamená, že Rusko bude bezbranné, čo si  v žiadnom prípade nemôže dovoliť. Musí za každú 

cenu zabrániť  rozmiestneniu  rakiet NATO alebo USA na Ukrajine. Vedeli to a vedia aj 

Euroatlantickí genetickí predátori a preto v diplomatickom jednaní nesplnili dôležité 

požiadavky Ruska, ktoré mali zabrániť umiestneniu rakiet na Ukrajine. Robili to úmyselne, 

lebo 100% vedeli, že keď to Rusko nedosiahne  diplomatickou cestou musí zakročiť 

vojensky. 

  

Toto bol jediný dlhodobý hlavný cieľ  Euroatlantických genetických predátorov na Ukrajine: 

vyvolať vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou, kde Rusko musí napadnúť  Ukrajinu . Podľa 

tradície USA boli presvedčení, že Rusko bude bombardovať Ukrajinské mestá, bude veľa 

civilných obetí  a zdĺhavá vojna Ruska s Ukrajinou. 

  

Ale v tomto sa Euroatlantickí genetickí predátori prerátali. Doteraz 24.2.2022 o 16.00h to 

vyzerá, že Rusko selektívne raketami zničilo Ukrajinskú vojenskú infraštruktúru zahŕňajúc 74 

cieľov. Žiadne masové bombardovanie civilistov, ako to praktizujú USA a NATO.  Je 

pravdepodobné, že Rusko už rozťalo gordický uzol, ktorým ho opantali genetickí predátori. 

No a toto je hlavný dôvod, prečo Euroatlantickí genetickí predátori (čo je prakticky koalícia 

vojnových zločincov vyvolávajúca vojny) zúria na všetkých kanáloch, ktoré vlastnia. 

Samozrejme sa k nim poslušne pridávajú aj ich domáce zvieratká (slovenské domáce 

zvieratká sa už pridali). 

  

Poznamenávam, že veľmi často pozerám správy, CNN, BBC, DW… kde už mnoho týždňov 

nadávajú na Ruskú federáciu a Putina, obviňujú ich zo všetkého možného, ale nikdy som 

nezachytiť, že by vysvetľovali podstatu konfliktu na Ukrajine: a to že raketa s jadrovou 

hlavicou vystrelená z Ukrajiny môže za 4-6 minút zasiahnuť Moskvu a všetky ruské dôležité 

vojenské a civilné objekty. Obranný systém Ruskej federácie nemôže za taký krátky čas 

účinne zareagovať. To znamená, že Rusko bude bezbranné, čo si  v žiadnom prípade nemôže 

dovoliť.  Musí za každú cenu zabrániť  rozmiestneniu  rakiet NATO alebo USA na Ukrajine. 

Keď to nepôjde diplomaticky musia zasiahnuť vojensky. 

  

Euroatlantickí genetickí predátori sa stále považujú za lepšiu rasu oproti Ukrajincom 

a Rusom, preto skúšajú na nás mnohokrát opakované postupy, ako používali 300 rokov počas 

kolonializmu. Pre nich Ukrajina a Rusko je len korisť, podobne ako boli korisťou nespočetné 

kolonizované krajiny v minulosti. 

Predpokladám, že je ešte dosť vzdelaných a múdrych ľudí vo Východnej Európe, ktorí nie sú 

na strane Euroatlantických genetických predátorov, čo sa ráz aj prejaví. 

  

Karol Ondriaš, 

220224 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/24/hlavny-ciel-euroatlantickych-genetickych-predatorov-na-ukrajine/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/24/hlavny-ciel-euroatlantickych-genetickych-predatorov-na-ukrajine/


 
 

899 
 

 

Zoznam: 200 rokov štandardnej pomoci USA svetu do 2014 
 

26. februára 2022 07:05, Prečítané 5 716x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/26/zoznam-200-rokov-standardnej-pomoci-usa-

svetu-do-2014/ 

 

Dostal som mailom od neznámeho autora, ktorému ďakujem za zostavenie zoznamu. 

Historici by sa mali zodpovedne vyjadriť, čo je na tom pravda a vyvrátiť to, kde nie je. 

  

Vzrůst mravnosti a morálky je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti. 

  

DVĚ STĚ LET TERORISMU USA: Přehledný seznam všech amerických válečných 

zločinů, teroru a válek (část 1: od 17. století do války ve Vietnamu) 
„Třesu se někdy o svou vlast, když pomyslím na to, že Bůh je spravedlivý.“ Thomas Jefferson 

„Věřím, že všichni ti, kteří těží z války a přispívají k jejímu vzniku, by měli být zastřeleni hned 

první den občany své země.“ Ernest Hemingway 

  

Za účelem utvrzení a udržení jejich „práva“ na vykořisťování jiných národů, se Spojené 

státy pravidelně uchylovaly k extrémnímu násilí, zejména vojenskému. Zde je seznam 

známých ozbrojených intervencí a jiných trestných činů. Samozřejmě není úplný, ale 

můžeme tvrdit, že lepší asi není. 
1661-1774 byl z Afriky do USA dovezen asi jeden milion živých otroků a více než devět 

milionů zemřelo po cestě. Příjmy otrokářů z této operace v cenách poloviny 18. století byly 

nejméně 2 miliardy dolarů, což na tu dobu byla astronomická částka. 

1622 – Americké války začínají prvním útokem na indiány v roce 1622 v Jamestownu, poté 

následovala válka s indiány (Algonquini) v Nové Anglii v letech 1635-1636 a válka v letech 

1675-1676, která skončila zničením téměř poloviny měst v Massachusetts. Další války a 

potyčky s indiány pokračovaly až do roku 1900. Američané zničili asi 10 miliónů indiánů. 

1689-1763 v těchto letech proběhly čtyři hlavní imperiální války, do nichž byla zapojena 

Anglie a její severoamerické kolonie, stejně jako francouzská, španělská a holandská říše. Od 

roku 1641 do roku 1759 bylo 40 vzpour a 18 vnitřních konfliktů mezi osadníky, pět z nich 

dosáhlo úrovně povstání. V roce 1776 začala válka za nezávislost, která skončila v roce 1783. 

Druhá válka proti Anglii v letech 1812-1815 posílila nezávislost, zatímco 40 válek s indiány v 

letech 1622-1900 vyústilo v získání milionů akrů půdy. 

1792 – Američané válčí s indiány o Kentucky 

1796 – Američané válčí s indiány o Tennessee 

1797 – Ochlazení vztahů s Francií poté, co loď US Delaware útočí na civilní loď Croyable; 

válečné střety pokračují až do roku 1800. 

1800 – Vzpoura otroků vedená Gabrielem Prosserem ve Virginii. Asi tisíc lidí bylo pověšeno, 

včetně samotného Prossera. Sami otroci nezabili jediného člověka. 

1803 – Američané válčí s indiány o Ohio 

1803 – Louisiana. V roce 1800, Španělsko podle tajné smlouvy odevzdá Francii bývalou (až 

do roku 1763) francouzskou kolonii Louisianu. Namísto toho se Napoleon zavázal 

španělskému králi Karlovi IV. odevzdat jeho synovci království v Itálii. 

1805 – 1815 – USA vedly první válku v Africe, na pobřeží Středozemního moře. V té době 

obchodníci Americké republiky rozvinuli významný obchod s Osmanskou říší, kde 

nakupovali opium za cenu kolem 3 $ za libru a prodávaly ho do čínského přístavu Cantonu 

(Guangzhou) za 7-10 dolarů. Mnoho opia také prodávali do Indonésie a Indie. V první třetině 

19. století USA získaly od sultána stejná práva a výsady v obchodování v Osmanské říši, jako 
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u evropských mocností: Británie, Ruska a Francie. Následně Spojené státy vstoupily s Británií 

do boje za kontrolu opiovým trhem východního Středomoří. Po sérii válek, v roce 1815, USA 

uvalily na severoafrické země zatěžující smlouvy a zajistily svým obchodníkům velké peněžní 

příjmy. Později, ve 30. letech, se Spojené státy snažily získat od Neapolského království jako 

základnu Syrakusy, ačkoli tyto požadavky byly neúspěšné. 

1806 – Pokus o americkou invazi do Rio Grande, tj. na území patřící Španělsku. Vůdce, 

americký kapitán H. Pike, byl zajat Španěly a intervence se nezdařila. 

1810 – Guvernér Louisiany Claiborne napadl na rozkaz prezidenta Spojených států španělské 

území západní Floridy. Španělé se stáhli bez boje a oblast dostala Amerika. 

1811 – Otrocká vzpoura vedená Charlesem (příjmení otroci často nedostávali, stejně jako je 

nedostávají psi). 500 otroků se vydalo do New Orleans a osvobozovalo po cestě další. 

Američtí vojáci zabili na místě nebo pověsili později téměř všechny účastníky povstání. 

1812 – 1814 – Válka s Anglií. Invaze do Kanady. V roce 1814 se Anglii dokonce podařilo 

zničit mnoho vládních budov ve Washingtonu, DC. 

1812 – Americký prezident Madison nařídil generálovi Georgovi Matthewsovi obsadit část 

španělské Floridy – ostrov Amelia a některé další oblasti. Matthews se projevil nebývalou 

krutostí tak, že se prezident snažil následně popřít spoluúčast. 

1813 – Američtí vojáci obsazují bez boje španělský záliv Mobile, španělští vojáci se vzdávají. 

Kromě toho obsadili Američané Markézy, okupace trvala až do roku 1814. 

1814 – Nájezd amerického generála Andrew Jacksona na španělskou Floridu, kde obsadil 

Pensacolu. 

1816 – Útok amerických sil na Fort Nichols ve španělské Floridě. Fort nepatřil Španělům, ale 

uprchlým otrokům a indiánům z kmene Seminole, kteří byli pozabíjeni v počtu 270. 

1817 – 1819 – USA začaly jednání se Španělskem, oslabeným ztrátou řady kolonií, o koupi 

východní Floridy. 6. ledna 1818 generál Andrew Jackson, který měl obrovské plantáže, v 

dopise prezidentovi Jamesovi Monroe předložil návrh na dobytí Floridy, a sliboval jej provést 

do 60 dnů. Důvodem pro americkou invazi bylo zabrání plantážníky úrodné půdy na Floridě z 

jihu USA, což bylo odtajněno v debatě v Kongresu v lednu 1819 ve zprávě zástupce vojenské 

komise Johnsona o válce na Floridě. 

1824 – Invaze dvou set Američanů v čele s Davidem Porterem do města Fajard na Portoriku. 

1824 – Vylodění amerických vojáků na Kubě, která byla tehdy španělskou kolonií. 

1831 – Povstání otroků ve Virginii pod vedením kněze Nata Turnera. 80 otroků zabilo své 

otrokáře a členy jejich rodin (60 osob), poté bylo povstání potlačeno. Kromě toho otrokáři se 

rozhodli o „preventivním úderu“, aby se zabránilo dalšímu povstání a zabili stovky nevinných 

otroků v okolních regionech. 

1833 – Invaze do Argentiny, kde v té době došlo k povstání. 

1835 – Mexico. USA, které se snažily zmocnit se území Mexika, využily nestabilní politickou 

situaci. Po spuštění kolonizace Texasu z počátku 20. let zinscenovaly v roce 1835 povstání 

texaských kolonistů, které brzy vyústilo oddělením Texasu od Mexika a vyhlášením 

„nezávislosti“. 

1835 – Invaze do Peru, kde v té době probíhaly silné nepokoje. 

1836 – Další invaze do Peru. 

1840 – Invaze Američanů na Fidži, bylo zničeno několik vesnic. 

1841 – Po atentátu na Američana na ostrově Drummond (tehdy se nazýval Upolu), tam 

Američané zničili mnoho vesnic. 

1842 – Jedinečný případ. Jistý T. Jones si usmyslil, že Amerika je ve válce s Mexikem, a 

napadl se svými vojáky poloostrov Monterey v Kalifornii. Po zjištění, že válka ve skutečnosti 

neprobíhá, se stáhl. 

1843 – Americká invaze do Číny. 

1844 – Další invaze Číny, potlačení anti-imperialistického povstání. 
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1846 – Mexičané byli uraženi kvůli ztrátě Texasu, jehož obyvatelé se rozhodli připojit se ke 

Spojeným státům v roce 1845. Hraniční spory a finanční neshody zvýšily napětí. Mnoho 

Američanů věřilo, že pro USA je „předurčeno“ natáhnout se přes celý kontinent od Atlantiku 

až k Tichému oceánu. Vzhledem k tomu, že Mexiko nechtělo prodat území, někteří američtí 

představitelé ho chtěli dobýt. Prezident USA James K. Polk poslal vojáky do Texasu na jaře 

roku 1846. V příštích dvou letech boje probíhaly v Mexiku, Texasu, Kalifornii a Novém 

Mexiku. Americké ozbrojené síly byly lépe vyškoleny, měly více nových zbraní a účinnější 

vedení, a tak bylo Mexiko poraženo. Na počátku roku 1847 byla Kalifornie pod kontrolou 

Spojených států. V září padlo Mexico City pod útoky americké armády. 2. února 1848 

Spojené státy a Mexiko podepsali mírovou dohodu. V této smlouvě se Mexiko dohodlo s 

USA na prodeji území o rozloze 500 000 čtverečních mil za 15 milionů dolarů. 

1846 – Agrese proti Nové Granadě (Kolumbie). 

1849 – Americké námořnictvo se vyskytovalo poblíž Smyrny, aby přinutilo rakouskou vládu 

propustit zatčeného Američana. 

1849 – Ostřelování Indočíny. 

1851 – Americká vojska se vylodila na ostrově Johanna, aby potrestala místní vládu za 

zatčení kapitána americké lodi. 

1852 – Americká invaze do Argentiny během lidových nepokojů. 

1852 – Japonsko. Ansejské dohody – nerovné smlouvy uzavřené v 1854-1858 USA a dalšími 

mocnostmi s Japonskem v době Ansei. Tyto dohody ukončily více než dvě století japonské 

izolace od vnějšího světa. V roce 1852 poslala americká vláda do Japonska eskadru M. 

Perryho, který pomocí vyhrůžek uzavřel 31. března 1854 v Kanagawě první americko-

japonskou smlouvu, která otevřela americkým lodím přístavy Shimoda a Hakodate bez 

nároku na obchodování. 14. října 1854 byla Japonskem podepsána podobná dohoda s Anglií a 

7. února 1855 s Ruskem. Americký generální konzul T. Harris, který přijel do Japonska v roce 

1856 pomocí hrozeb a vydírání učinil uzavření nové, lukrativní smlouvy pro USA 17. června 

1857, a o rok později 29. července 1858 nové otrocké obchodní dohody pro Japonsko. Podle 

modelu americko-japonské obchodní dohody byla v roce 1858 podepsána smlouva s Ruskem 

(19. srpna 1858), Velkou Británii (26. srpna 1858) a Francií (9. října 1858). Ansejské dohody 

umožnily volný obchod zahraničních obchodníků s Japonskem a začlenily ho do sféry 

světového obchodu, neboť umožnily cizincům právo exteritoriality a konzulární jurisdikce, 

zbavily Japonsko celní samostatnosti a uložily nízká dovozní cla. 

1853-1856 – Anglo-americká invaze do Číny, kde si pomocí ozbrojených konfliktů 

vybojovaly výhodné obchodní podmínky. 

1853 – Invaze do Argentiny a Nikaragui během občanských nepokojů. 

1853 – Americká vojenská loď připlouvá do Japonska, aby ho donutila otevřít své přístavy 

pro mezinárodní obchod. 

1854 – Američané zničili nikaragujské město San Juan del Norte (Greytown), tím pomstily 

urážku Američana. 

1854 – Spojené státy se pokusily dobýt Havajské ostrovy. Dobytí Tygřího ostrova v 

panamské šíji. 

1855 –  Četa Američanů pod vedením W. Walkera napadla Nikaraguu. Ten se s podporou své 

vlády prohlásil v roce 1856 prezidentem Nikaragui. Americký dobrodruh se snažil připojit 

Střední Ameriku ke Spojeným státům a proměnit ji v otrockou základnu pro americké 

plantážníky. Spojené armády Guatemaly, Salvadoru a Hondurasu nicméně vyhnaly Walkera z 

Nikaragui. Později byl zajat a popraven v Hondurasu. 

1855 – Invaze Američanů na Fidži a do Uruguaie. 

1856 – Invaze do Panamy. Vzhledem k enormní roli panamské šíje, Spojené království a 

Spojené státy bojovaly o její ovládnutí, nebo alespoň o kontrolu. Británie, která vlastnila řadu 

ostrovů v Karibiku, stejně jako část Pobřeží moskytů, se snažila udržet si svůj vliv ve Střední 
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Americe. Spojené státy v roce 1846 prosadily u nové Granady smlouvu o přátelství, obchodu 

a plavbách po moři, ve které se zavázaly zaručit suverenitu nové Granady nad panamskou šíjí 

a zároveň získaly rovná práva na použití jakékoliv trasy přes šíji a koncesi na vybudování 

železnice přes ni. Železnice, jejíž výstavba byla dokončena v roce 1855, přinesla posílení 

amerického vlivu v panamské šíji. Pomocí smlouvy z roku 1846 Spojené státy systematicky 

zasahovaly do vnitřních záležitostí nové Granady a opakovaně se uchylovaly k přímé 

vojenské intervenci (1856, 1860 atd.). Smlouvy mezi Spojenými státy a Velkou Británií – 

Clayton-Bulwerská smlouva (1850) a Smlouva Haye-Paunsfota (1901) ještě více posílily 

pozici USA v Nové Granadě. 

1857 – Dvě invaze do Nikaragui. 

1858 – Intervence na Fidži, kde byla provedena represivní operace za zabití dvou Američanů. 

1858 – Invaze do Uruguaie. 

1859 – Útok na japonský Fort Taku. 

1859 – Invaze do Angoly během občanských nepokojů. 

1860 – Invaze do Panamy. 

1861-1865 – Občanská válka. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas, 

Virginia, Tennessee a Severní Karolína se odtrhly od zbytku státu a prohlásily se za nezávislé 

státy. 

1862 – Vyhnání všech židů z Tennessee s konfiskací majetku. 

1863 – Trestná výprava na Shimonoseki (Japonsko), kde byla „uražena americká vlajka“. 

1864 – Vojenská expedice do Japonska pro dosáhnutí výhodných obchodních podmínek. 

1865 – Paraguay. Uruguay s neomezenou vojenskou pomocí Spojených států, Británie, 

Francie, atd. napadla Paraguay a zničila 85 % obyvatel této tehdy bohaté země. Od té doby se 

Paraguay nikdy nevzpamatovala. Monstrózní masakr byl otevřeně hrazen mezinárodním 

bankovním domem Rothschildů, který je úzce spojen se slavnou britskou bankou „Baring 

Brothers“ a dalšími finančními institucemi, kde tradičně vedoucí roli hráli Rothschildové. 

Zvláštní cynismus genocidě dodává to, že se konala pod heslem osvobození paraguayského 

lidu z područí diktatury a obnovení demokracie v zemi. Po ztrátě poloviny území a 

vykrvácení se stát stal ubohou anglo-americkou polokolonií, kde je dnes jedna z nejnižších 

životních úrovní, kvetoucí drogová mafie, obrovský vnější dluh, policejní teror a korupce 

úředníků. Rolníkům vzali půdu a dali ji skupině statkářů, kteří se objevili pod záštitou 

okupantů. Následně vytvořili stranu „Colorado“, která do dneška vládne zemi v zájmech 

USA. 

1865 – Invaze vojsk do Panamy v průběhu státního převratu. 

1866 – Nevyprovokovaný útok na Mexiko. 

1866 – Trestná výprava do Číny kvůli útoku na amerického konzula. 

1867 – Trestná výprava do Číny za vraždu několika amerických námořníků. 

1867 – Útok na ostrovy Midway. 

1868 – Vícenásobná invaze do Japonska během japonské občanské války. 

1868 – Invaze do Uruguaye a Kolumbie. 

1874 – Invaze do Číny a na Havaj. 

1876 – Invaze do Mexika. 

1878 – Útok na ostrovy Samoa. 

1882 – Invaze do Egypta. 

1888 – Útok na Koreu. 

1889 – Trestná výprava na Havaj. 

1890 – Přemístění vojsk na Haiti. 

1890 – Argentina. Přemístění vojsk pro ochranu zájmů Buenos Aires. 

1891 – Chile. Střety amerických vojsk s povstalci. 
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1891 – Haiti. Potlačení vzpoury černých dělníků na ostrově Navassa, který podle amerických 

údajů patřil pod USA. 

1893 – Přemístění vojsk na Havaji, invaze do Číny. 

1894 – Nikaragua. V průběhu měsíce vojska okupují Bluefields. 

1894-1896 – Invaze do Koreje. 

1894-1895 – Čína. Američtí vojáci se podílejí na čínsko-japonské válce. 

1895 – Panama. Američtí vojáci napadnou kolumbijskou provincii. 

1896 – Nikaragua. Američtí vojáci napadli Corinto. 

1898 – Španělsko-americká válka. Američtí vojáci vybojují Filipíny u Španělska, 600 000 

Filipínců je zabito. Americký prezident William McKinley prohlásil, že mu Bůh přikázal, aby 

dobyl Filipínské ostrovy, obrátil jejich obyvatele na křesťanství a přivedl je do civilizace. 

McKinley řekl, že mluvil s Bohem, když se o půlnoci procházel po jedné z chodeb Bílého 

domu. Zajímavý byl důvod použitý Amerikou pro vyvolání této války: 15. února 1898 došlo k 

výbuchu na bitevní lodi „Maine“, ta se potopila a bylo zabito 266 členů posádky. Americká 

vláda okamžitě obvinila Španělsko. Po 100 letech byla loď zvednuta ze dna, a bylo zjištěno, 

že loď byla vyhozena do povětří zevnitř. Je možné, že se Amerika rozhodla, že nebude čekat 

na příležitost k útoku na Španělsko a rozhodla se věci urychlit tím, že obětuje několik set 

životů. A Kubu vybojují u Španělska a doteď je tam americká vojenská základna ‒ stejná, kde 

se nachází nechvalně známa mučírna pro všechny proslulé teroristy Guantánamo. Amerika si 

vyhradila právo zasahovat do vnitřních záležitostí Kuby. 

  

1898 – Portoriko a Guam byly vybojovány u Španělska. 

1898 – Americké síly napadly přístav San Juan del Sur v Nikaragui. 

1898 – Havaj. Obsazení ostrova americkými vojáky. 

1899-1901 – Americko-filipínská válka. 

1899 – Nikaragua. Američtí vojáci napadli přístav Bluefields. 

1901 – Vyslání vojsk do Kolumbie. 

1902 – Invaze do Panamy. 

1903 – USA poslaly k Panamské šíji válečné lodě za účelem izolace kolumbijské armády. 3. 

listopadu byla vyhlášena politická nezávislost Panamské republiky. Ve stejném měsíci byla 

Panama, doslova závislá na USA, nucena podepsat smlouvu se Spojenými státy, podle nichž 

území pro výstavbu kanálu bylo poskytnuto natrvalo pro užívání USA. Státy měly možnost v 

určité oblasti postavit a pak provozovat kanál, mít tam ozbrojené síly atd. V roce 1904 byla 

schválena panamská ústava, Spojeným státům bylo uděleno právo vylodit vojska v kterékoli 

části země, což bylo opakovaně využito vládou USA k potlačení anti-imperialistických 

projevů. Prezidentské volby v roce 1908, 1912, 1918 se konaly pod dohledem amerických 

vojáků. 

1903 – Invaze do Hondurasu, Dominikánské republiky a Sýrie. 

1904 – Vyslání vojsk do Koreje, Maroka a Dominikánské republiky. 

1904-1905 – Američtí vojáci zasahují do rusko-japonské války. 

1905 – Američtí vojáci zasahují do revoluce v Hondurasu. 

1905 – Vyslání vojsk do Mexika (pomohlo diktátorovi Porfirio Díazovi potlačit povstání). 

1905 – Vyslání vojsk do Koreje. 

1906 – Invaze na Filipíny, potlačení osvobozeneckého hnutí. 

1906-1909 – Američtí vojáci jsou na Kubě během voleb. V roce 1906 proběhla vzpoura 

liberálů protestujících proti bezpráví spáchaného vládou prezidenta E. Palmy. Palma žádá 

USA, aby vyslaly vojáky, ale americká vláda vyšle na Kubu zprostředkovatele. Po odstoupení 

prezidenta E. Palmy USA oznámily vytvoření prozatímní vlády v zemi, která bude u moci tak 

dlouho, dokud v zemí nebude obnoven pořádek. 10. února 1906 – vítězství liberálů ve 

volbách. H. Gomes zvolen prezidentem Kuby. 
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1907 – Američtí vojáci prosazují protektorát „dolarové diplomacie“ v Nikaragui. 

1907 – Američtí vojáci zasahují do revoluce v Dominikánské republice. 

1907 – Američtí vojáci se účastní války Hondurasu a Nikaragui. 

1908 – Američtí vojáci jsou v Panamě během voleb. 

1910 – Nikaragua. Američtí vojáci napadli přístav Corinto a Bluefields. USA poslaly 

vojenské jednotky do Nikaragui a organizovaly protivládní spiknutí (1909), po kterém byl 

Zelaya nucen uprchnout ze země. V roce 1910 byla vytvořena junta z pro-amerických 

generálů: X. Estrada, E. Chamorro a zaměstnance americké těžební společnosti A. Diaze. Ve 

stejném roce se stal prezidentem Estrada, ale poté byl vyměněn A. Diazem, který byl 

podporovaný americkými vojsky. 

1911 – Američané se vylodili v Hondurasu kvůli podpoře povstání pod vedením bývalého 

prezidenta Manuela Bonnily proti legitimně zvolenému prezidentovi Miguelovi Davilouvi. 

1911 – Potlačení protiamerického povstání na Filipínách. 

1911 – Přemístění vojsk do Číny. 

1912 – Američtí vojáci vcházejí do Havany (Kuba). 

1912 – Američtí vojáci jsou v Panamě během voleb. 

1912 – Invaze vojsk USA do Hondurasu. 

1912-1933 – Okupace Nikaragui, neustálý boj s partyzány. Nikaragua se stala monopolní 

kolonií firmy „United Fruit Company“ a dalších amerických společností. V roce 1914 byla ve 

Washingtonu podepsána dohoda, podle které Spojené státy měly právo vybudovat v 

Nikaragui mezioceánský kanál. V roce 1917 se stal prezidentem E. Chamorro, který uzavřel 

se Spojenými státy řadu nových dohod, což vedlo k ještě většímu zotročení země. 

1914 – Američtí vojáci vstupují do Dominikánské republiky, boj s rebely o Santa Domingo. 

1914-1918 – série invazí do Mexika. V roce 1910 začalo silné rolnické hnutí Francisca 

Pancho Villy a Emiliana Zapaty proti loutce USA a Anglie, diktátorovi Porfirio Diazovi. V 

roce 1911 Diaz uprchl ze země a místo něj přišel liberál Francisco Madero. Ale ani on 

Američanům nevyhovoval a v roce 1913 opět pro-americký generál Victoriano Huerta svrhl 

Maderu a zabil jej. Zapata a Villa přitlačili a na konci roku 1914 obsadili hlavní město 

Mexico City. Junta Huerta se zhroutila a Spojené státy přešly k přímé intervenci. Už v dubnu 

1914 se v mexickém přístavu Veracruz vylodili američtí vojáci, kteří tam zůstali až do října. 

Prezidentem Mexika se mezitím stal ostřílený politik a hlavní vlastník půdy V. Carranza. 

Porazil Villu, ale oponoval imperialistické politice Spojených států a slíbil provést 

pozemkovou reformu. V březnu 1916 americká armáda pod velením Pershinga překročila 

mexickou hranici. Vládní vojáci a partyzánské armády P. A. Villy a Zapaty dočasně 

zapomněli na občanské nepokoje a sjednotili se proti Pershingovi a vyhnaly ho ze země. 

1914-1934 – Haiti. Po četných povstáních Amerika zavádí svá vojska, okupace trvá 19 let. 

1916-1924 – Osmiletá okupace Dominikánské republiky. 

1917-1933 – Vojenská okupace Kuby, ekonomický protektorát. 

1917-1918 – Účast v první světové válce. Nejprve Amerika „udržovala neutralitu“, tj. 

prodávala zbraně za astronomické částky a nekontrolovatelně bohatla, vstoupila do války až v 

roce 1917, tj. na konci, ztratila pouze 40 000 lidí (Rusové například – 200 000), ale po válce 

se považovala za největšího vítěze. Jak víme, úplně stejně bojovala ve druhé světové válce. 

USA bojovaly v Evropě v první světové válce proto, aby změnily pravidla „hry“, ale ne pro 

zajištění „výraznější rovnosti možností“. Šlo o zajištění budoucí absolutní nerovnosti ve 

prospěch Spojených států. Do Evropy Amerika nepřišla kvůli Evropě, ale kvůli zájmům 

Ameriky. Zámořský kapitál chystal tuto válku a vyhrál ji. Po skončení války cestou různých 

machinací ostatních spojenců uspěli v zotročení Německa, díky čemuž se válkou oslabená 

země dostala do absolutního chaosu, kde se zrodil i fašismus. Fašismus se také mimochodem 

vyvíjel s aktivní pomocí Ameriky, která mu pomáhala až do konce druhé světové války. Státy, 

kromě USA se po válce ocitly v dluhu u mezinárodních finančních skupin a monopolu, kde 
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kapitál USA už hrál první, ale ne jediné housle. To, o co se snažily Spojené státy, toho i 

dosáhly – jak v Paříži v roce 1919, tak i v roce 1929. Státy si nezajistily mandáty a kolonie, 

ale právo a schopnost kontrolovat situaci ve světě, tak jak to chtěly nebo chtěl spíše americký 

kapitál. Samozřejmě, že ne všechny plány se podařilo uskutečnit a největším a 

nejbolestivějším omylem bylo nezávislé sovětské Rusko místo buržoazního závislého Ruska. 

S tím se zatím muselo počkat, ale zbytek Evropy byl „v podstatě monopolem Yankees & co“. 

1917 – Američtí magnáti financovali socialistickou revoluci v Rusku a doufali, že to vyvolá 

občanskou válku, chaos a celkovou likvidaci této země. Připomeňme, že ve stejné době se 

Rusko účastnilo první světové války. Zde jsou konkrétní jména sponzorů: Jacob Schiff, Felix 

a Paul Wartburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Guggenheim, Isaac Seligman. Když občanská 

válka opravdu začala, Američané pustili své síly na urychlení zničení Rusů. Zvlášť velké 

naděje se upnuly na Trockého, proto se velmi naštvaly, když Stalin rozpoznal jejích plány a 

odstranil nepřítele. V roce 1918 američtí vojáci vstoupili do Vladivostoku a úplně vyhnat je z 

ruského území se podařilo až v roce 1922. Dále 23. prosince 1917 Clemenceau, Pichon a 

Foch z Francie a lordové Milner a Cecil z Anglie uzavřeli tajnou úmluvu o rozdělení sfér 

vlivu v Rusku: Pro Anglii Kavkaz, Kubáň a Don a pro Francii Besarábie, Ukrajina a Krym. 

USA se oficiálně úmluvy neúčastnily, i když ve skutečnosti držely v rukou všechny nitě, a 

zejména si dělaly nárok na Sibiř a Dálný východ… Geografická mapa, kterou připravilo 

ministerstvo zahraničí Spojených států pro americkou delegaci na pařížské mírové konferenci 

to velmi přesně ukazovala: Ruský stát na té mapě byl pouze na Středoruské vysočině. Pobaltí, 

Bělorusko, Ukrajina, Kavkaz, Sibiř a Střední Asie na té mapě byly „samostatnými“, 

„nezávislými“ státy. Na tento plán se muselo ještě pár desítek let počkat. 

1918-1922 – Intervence do Ruska. Celkem se jí účastnilo 14 zemí. Američané si přivlastnili 

hodně ruských zlatých rezerv, když je vzali admirálovi Kolčakovi kvůli slibu o dodávce 

zbraní. Slib však nesplnili. Tohle zlato je zachránilo během Velké hospodářské krize, kdy se 

vláda rozhodla vypořádat s obrovskou nezaměstnaností najmutím na civilní službu. Pro 

zaplacení za tuto neplánovanou práci bylo potřeba obrovské množství peněz, a tehdy se 

ukradené zlato hodilo. 

1918-1920 – Panama. Po volbách se do země posílají vojáci k potlačení nepokojů. 

1919 – Kostarika. Povstání proti režimu prezidenta Tinoca. Pod tlakem USA Tinoco 

odstoupil, avšak nepokoje v zemi se nezastavily. Proběhlo vylodění amerických vojáků pro 

„ochranu amerických zájmů“. Prezidentem byl zvolen D. Garcia. V zemi byl obnoven 

demokratický systém. 

1919 – Američtí vojáci bojují na straně Itálie proti Srbům v Dalmácii. 

1919 – Američtí vojáci jsou v Hondurasu během voleb. 

1920 – Guatemala. Dvoutýdenní intervence. 

1921 – Americká podpora rebelů, kteří bojovali za svržení guatemalského prezidenta Carlose 

Herrera ve prospěch „United Fruit Company“. 

1922 – Intervence v Turecku. 

1922-1927 – Americké síly v Číně během lidového povstání. 

1924-1925 – Honduras. Vojáci vtrhli do země během voleb. 

1925 – Panama. Americké síly rozehnaly generální stávku. 

1926 – Nikaragua. Invaze. (Více v ruštině zde: http://www.usinfo.ru/19261933nikaragua.htm) 

1927-1934 – V celé Číně jsou američtí vojáci. 

1932 – El Salvador, invaze od moře. V té době tam byla vzpoura. 

1936 – Španělsko. Přemístění vojáků během občanské války. 

1937 – Vojenský střet s Japonskem. 

1937 – Nikaragua. S pomocí amerických vojáků se Somoza dostal k moci, když svrhl 

legitimní vládu Hamída Sacasa. Somoza byl diktátorem a jeho rodina vládla v zemi příštích 

40 let. 
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1939 – Přemístění vojsk do Číny. 

1941 – Jugoslávie. Převrat v noci z 26. na 27. března 1941, který provedly anglo-americké 

zpravodajské služby, v důsledku státního převratu byla svržena vláda Cvetkoviće-Matcheka. 

1941-1945 – Zatímco sovětská vojska bojovala s nacistickou armádou, Američané a Britové 

dělali to, co dělají obvykle – teror. Systematicky ničili civilní obyvatelstvo Německa, čímž 

ukázali, že nejsou o nic lepší než nacisté. Docházelo k tomu ze vzduchu pomocí kobercového 

bombardování měst, která neměla nic společného s válkou ani s válečnou výrobou: Drážďany, 

Hamburk aj. V Drážďanech bylo během jedné noci zabito přibližně 120 000 – 250 000 

civilistů, většina z nich byli uprchlíci. 

Stručně řečeno: 

1) Pomáhat SSSR začali až v roce 1943, předtím byla podpora jen symbolická; 

2) výše podpory byla malá a za obrovské ceny (stále se to splácí), zároveň je přitom 

špehovali; 

3) současně Amerika tajně pomáhala nacistům, i když se o tom teď přímo nemluví. 

Obchod je obchod. Mimochodem, Bushův dědeček Prescott Bush se na tomto přímo podílel. 

Obecně zločiny Spojených států během druhé světové války jsou nevyčíslitelné. Například 

podporovali extrémně násilnické chorvatské fašisty, kteří se pak aktivně zapojili do 

protisovětského boje. Jakoby náhodně útočili na sovětské vojáky v naději zastrašit je svou 

palebnou silou. Dohodli se s Hitlerem, že maximální počet vojáků šel do boje proti Sovětům a 

Američané pochodovali vítězně od města k městu, aniž by se setkali s jakýmkoliv odporem. 

Až pak nasnímali hrdinské filmy, kde si připisovali hrdinské činy sovětských vojáků. Jedním 

z nejstrašnějších zločinů je samozřejmě tajné sponzorování nelidských experimentů na lidech 

americkými fondy v nacistických koncentračních táborech. Kvůli finanční pomoci měla 

Amerika neomezený přístup k výsledkům výzkumu. Po válce byli všichni němečtí a japonští 

odborníci převezeni do Spojených států, kde pokračovali ve svém výzkumu na vězních, 

obyvatelích domovů pro seniory, přistěhovalcích, Latinoameričanech atd. 

1945 – Hirošima a Nagasaki. Dvě atomové bomby svržené na vyčerpané Japonsko, což mělo 

za následek smrt asi 200 tisíc (podle jiných zdrojů 0,5 milionu) lidí, většinou žen a dětí. 

Široce rozšířená domněnka o tom, že byly bomby shozeny pro záchranu životů Američanů, 

není pravdivá. Bomby byly shozeny za účelem zastrašení nového nepřítele, Stalina, když se 

Japonsko již snažilo vyjednat kapitulaci. Přední velitelé druhé světové války, včetně Dwighta 

D. Eisenhowera, Chestera Nimitze a Curtise Lemaye, všichni neschvalovali použití 

atomových bomb proti poraženému nepříteli. Kromě toho byly bomby shozeny navzdory 

zákazu Haagské úmluvy z roku 1907 – „neexistuje žádná omluva pro neomezené ničení nebo 

útoky na civilisty a civilní objekty jako takové“. Nagasaki bylo námořní základnou … Po 

okupaci Japonska americkými vojsky zemřelo hladem 10 milionů lidí. Také, jako obvykle, 

Američané plně prokázali svou „civilizovanost“: dobrou tradicí bylo nošení „suvenýrů“, 

vytvořených z kostí a jiných částí těla mrtvých Japonců. 

1945-1991 – SSSR. Samozřejmě, že všechny protisovětské sabotáže, teroristické činy, 

provokace není možné uvést. Měli bychom zvláště zmínit angloamerický plán 

„Nemyslitelné“, který byl odtajněn před několika lety, a nevyvolal v „demokratických“ 

médiích žádný zájem. To nepřekvapuje, jelikož plánem bylo zaútočit společnými 

fašistickými, britskými a americkými vojsky na Sovětský svaz už v létě 1945. Jaký demokrat 

se tohle odváží říct? 

Zajatí Němci nebyli sovětskými „spojenci“ odzbrojování, nikdo německou armádu 

nerozpouštěl, váleční zločinci nebyli potrestáni. Naopak, nacisté byli shromážděni do 

stotisícové armády, která jen čekala na rozkaz zopakovat svůj „blitzkrieg“. Přátelství 

Američanů s nacisty pokračovalo. Prakticky žádný válečný zločinec v západním Německu 

nebyl potrestán, mnozí sloužili v NATO a na nejvyšších pozicích ve vládě. V té době se 

Spojené státy, které měly monopol na jaderné zbraně, začaly připravovat na preventivní 
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válku, která měla být zahájena v roce 1948. Za prvních 30 dnů bylo naplánováno shození 133 

atomových bomb na 70 sovětských měst, z nichž 8 na Moskvu a 7 na Leningrad a později se 

plánovalo shození dalších 200 atomových bomb. Kontrolní výpočty nicméně ukázaly, že 

americké strategické letectvo v letech 1949-1950 stále nemohlo zasadit Sovětskému svazu 

smrtelný úder, tak aby nebyl schopen odporu (plán „Dropshot“). „Demokratizace“ byla 

odložena. 

Amerika se snažila všemi prostředky podnítit etnické konflikty, prodat vadné zařízení (které, 

mimochodem, kdysi vedlo k největšímu výbuchu v Sovětském svazu vůbec – v roce 1982 

vybouchl plynovod s americkým zařízením na Sibiři). 

V celé historii Sovětského svazu žádný bojový letoun nezasáhl do vzdušného prostoru 

Spojených států, nedělal přelety nad touto zemí a neprováděl v něm letecké bitvy. Za padesát 

let konfrontace se Sovětským svazem bylo sestřeleno kolem třiceti bojových a průzkumných 

letadel USA. Ve vzdušném boji nad Sovětským svazem Sověti ztratili pět bojových letadel, 

Američany bylo sestřeleno několik sovětských transportních civilních letadel. Celkem bylo 

zaznamenáno pět tisíc narušení sovětských hranic americkými letadly. Za stejné období v 

Sovětském svazu bylo identifikováno a zatčeno více než sto čtyřicet parašutistů – sabotérů s 

konkrétní úlohou o vedení sabotáže na sovětském území. 

CIA aktivně tisklo sovětské peníze a dodávalo je všemi možnými způsoby do SSSR kvůli 

způsobení inflace. Západní vědci urychleně rozvíjeli některé vědecké teorie o přirozeném 

ruském sklonu k násilí a otroctví, o podvědomě předprogramované chuti obsadit celou Zemi. 

Dnes je již veřejně známo mnoho plánů na rozpoutání jaderné války se Sovětským svazem a 

ostatními socialistickými zeměmi: „Chariotir“, „Trójan“, „Bravo“, „Offtekl“. 

Nejvážnější obavy ze strany tehdejšího Sovětského svazu byly, jak se ukázalo později, zcela 

rozumné. V 70. letech byl odtajněn plán, který byl navržen rozvědkou už 3. listopadu 1945, 

podle kterého byl schválen atomový útok zároveň na 20 měst v SSSR. Byl naplánován „nejen 

v případě nadcházejícího útoku SSSR, ale i když úroveň vědeckého a průmyslového rozvoje 

země dá soupeři příležitost k útoku na Spojené státy nebo na obranu proti našemu útoku…“ 

Podle CIA Amerika utratila na zničení SSSR celkem 13 bilionů dolarů. 

1946 – Jugoslávie. Američtí vojáci se mstí za sestřelení letadla. 

1946-1949 – USA bombardovaly Čínu a podporovaly jakýkoli odpor vůči komunistům. 

1947 – Itálie. Za účelem boje proti komunismu byly financovány proamerické síly ve 

volbách, CIA masově zabíjela komunisty a prováděla protisovětskou kampaň v médiích. 

Nakonec byly za americké peníze zfalšovány výsledky voleb a komunisté samozřejmě 

prohráli. Pod záminkou „ochrany demokracie“ USA zasahují i do dalších voleb v Itálii a 

dopravují bojové lodě 6. flotily do italských přístavů, aby se zabránilo komunistické straně 

dostat se k moci mírovou cestou. Během několika desítek let po válce, CIA a americké 

korporace nadále zasahují do voleb v Itálii a utrácí stovky milionů dolarů za zablokování 

volební kampaně komunistů. Popularita komunistů byla založena na jejich aktivní účasti v 

protifašistickém hnutí, když vedli všechny síly odporu. 

1947-1948 – Francie. Za účelem boje proti komunismu a re-kolonizaci Vietnamu jsou 

financovány pro-americké síly ve volbách a je poskytnuta vojenská podpora. Byly zabity 

tisíce civilistů. 

1947-1949 – Řecko. Američtí vojáci jsou zapojeni do občanské války, kde podporují fašisty. 

1948-1953 – Vojenská akce na Filipínách. Rozhodující role v represivních operacích proti 

filipínským lidem a smrt tisíců Filipínců jsou na vrub americké armády. Amerika zahájila 

kampaň proti levicovým silám v zemi ještě v době, kdy tyto bojovaly proti japonským 

útočníkům. Po válce Spojené státy přivedly k moci řadu loutek, včetně prezidenta, diktátora 

Marcose. V roce 1947 byly kvůli otevření amerických vojenských základen na Filipínách 

finančně podporovány pro-americké síly. 
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1948 – Peru. Vojenský převrat provedený Amerikou. K moci se dostal Manuel Odria. 

Nedemokratická vláda se v budoucnu vyzbrojovala a byla podporována USA, další volby se 

konaly až v roce 1980. 

1948 – Nikaragua. Vojenská podpora kvůli kontrole nad vládou. O diktátorovi Anastasio 

Somozovi americký prezident Roosevelt řekl: „Je to sice hajzl, ale je to náš hajzl.“ Diktátor 

byl zabit v roce 1956, ale jeho dynastie zůstala u moci. 

1948 – Kostarika. Amerika podporuje vojenský převrat vedený José Figueresem Ferrerem. 

1949-1953 – Albánie. Spojené státy a Velká Británie uskutečnily několik neúspěšných pokusů 

o svržení „komunistického režimu“ a jeho nahrazení prozápadní vládou z řad fašistických 

kolaborantů a monarchistů. 

1950 – Povstání v Portoriku potlačeno americkými vojsky. V té době tam pokračoval boj za 

nezávislost. 

1950-1953 – Ozbrojený zásah přibližně milionu amerických vojáků v Koreji. Smrt stovek 

tisíc Korejců. V roce 2000 vyšlo najevo hromadné vraždění desítek tisíc politických vězňů 

armádou a policií soulského režimu, kterého se dopustil během korejské války. Jednala na 

příkaz Ameriky, která se obávala, že vězňové, kteří byli zadrženi za své politické přesvědčení, 

můžou být zachráněni armádou KLDR. Američané v konfliktu aktivně používali chemické a 

biologické zbraně, jež pro ně vyrobili nacističtí zločinci. 

1950 – Počátek americké vojenské pomoci Francouzům ve Vietnamu. Dodávka zbraní a 

vojenské poradenství, zaplacení poloviny vojenských výdajů Francie. 

1951 – Americká vojenská pomoc čínským povstalcům. 

1953-1964 – Britská Guyana. Během 11 let se USA a Velká Británie třikrát snažily zabránit 

příchodu k moci demokraticky zvoleného vůdce Dzhegena, který prováděl neutrální a 

nezávislou politiku. Ta by podle Spojených států mohla vést k budování společnosti 

alternativní ke kapitalismu. Pomocí různých nástrojů ‒ od stávek až po terorismus ‒ Spojené 

státy zařídily v roce 1964 jeho odchod z politické scény, výsledkem bylo, že se Guyana, jedna 

z nejlepších zemí v regionu, začátkem roku 1980 stala jednou z nejchudších. 

1953 – Írán. Populární politik Mosaddek se rozhodl znárodnit ropný průmysl Íránu (1951), 

který kontrolovala anglicko-íránská naftařská společnost. Tím došlo k poškození britských 

ekonomických zájmů. Pokusy Spojeného království „ovlivnit“ Mosaddeka s pomocí hlavy 

státu (šácha) selhaly. Mosaddek provedl referendum, v němž získal 99,9 % hlasů a dostal 

mimořádné pravomoci. Převzal velení ozbrojených sil, a nakonec sesadil šácha a poslal ho do 

vyhnanství. Británii a Spojené státy vyděsilo, že se Mosaddek neopíral pouze na nacionalisty 

a kleriky, ale i na komunistickou stranu Íránu. Ve Washingtonu a v Londýně se rozhodli, že 

Mosaddek připravuje „sovětizaci“ Íránu, takže CIA a britská zpravodajská služba MI5 

provedla operaci na svržení Mosaddeka. V Íránu začaly nepokoje, kde se střetli monarchisté 

podporovaní USA a Británií a příznivci Mosaddeka, proběhl státní převrat organizovaný 

armádou. Šách se vrátil do Teheránu a na oficiální schůzce s hlavou CIA pro Blízký východ 

řekl: „Získal jsem tento trůn díky Alláhovi, národu, armádě a tobě.“ Mosaddek byl zatčen, 

souzen íránským soudem a odsouzen k dlouhému trestu odnětí svobody a zbytek svého života 

strávil v domácím vězení. Šách Páhlaví zrušil rozhodnutí o znárodnění ropného průmyslu 

Íránu. 

1953 – Nucená deportace Inuitů (Grónsko), která skončila degradací tohoto národa. 

1954 – Guatemala. Guatemalský prezident Jacobo Arbenz Guzmán vedl zemi v letech 1951-

1954 a pokusil se dostat obchod se zemědělskými produkty (hlavní vývozní artikl) pod 

kontrolu státu. Tím ovlivnil zájmy americké společnosti „United Fruit“, na kterou připadalo 

90 % vývozu Guatemaly. Guzmán byl obviněn, že je tajným členem komunistické strany a 

chce v Guatemale zavést komunismus (což byla lež). „United Fruit“ apeloval na pomoc 

americké vlády. CIA najala několik stovek guatemalských vojáků, kteří vtrhli do Guatemaly 
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ze sousedního Hondurasu. Armáda, podplacená CIA, odmítla Guzmána poslouchat, a ten 

uprchl do Mexika, kde zemřel o 20 let později. 

K moci v Guatemale se dostal velitel ozbrojených sil. Spojené státy uvítaly změnu vlády a 

vyzvaly novou guatemalskou vládu, aby se Guzmánovi nemstila. Poté v zemi Amerika 

rozmístila své bombardéry. Roku 1999 americký prezident Bill Clinton přiznal zapojení 

zpravodajských služeb USA v porušování zákona v nedávno ukončeném vnitřním ozbrojeném 

konfliktu v Guatemale. Šéf Bílého domu to řekl v guatemalském hlavním městě, kde byl v 

průběhu jeho cesty po střední Americe. Podpora guatemalské armády zpravodajskými 

službami USA podílející se na „brutální a trvalé represi byla chybou ze strany Spojených 

států, která by se neměla opakovat,“ řekl Clinton. Clinton učinil takové prohlášení v reakci na 

opakované výzvy guatemalských obránců lidských práv s cílem otevřít přístup do tajných 

archivů amerických tajných služeb, který by definoval roli Washingtonu a guatemalské 

armády ve „špinavé válce“, která byla doprovázena vnitřním ozbrojeným konfliktem. V 

nedávno zveřejněné zprávě z guatemalské „Komise pravdy“ se uvádí, že USA opakovaně 

během konfliktu zasahovaly do vnitřních záležitostí Guatemaly. Takže CIA „přímo či 

nepřímo podporovala některé nezákonné operace“ vlády proti povstaleckým silám. Až do 

poloviny 80. let americká vláda vyvíjela tlak na guatemalské orgány, aby zachránily 

nespravedlivou sociální a ekonomickou strukturu v zemi. Podle „Komise pravdy“, v průběhu 

36leté občanské války v Guatemale, která skončila v roce 1996 podepsáním mírové dohody 

mezi vládou a povstalci, bylo zabito nebo se pohřešuje více než 200 tisíc lidí. V průběhu 

ozbrojeného konfliktu existovala celá řada závažných porušení zákona, z nichž za většinu je 

zodpovědná armáda a zpravodajské služby. 

1956 – Zahájení americké vojenské pomoci tibetským povstalcům proti Číně. Ozbrojenci se 

cvičili v základnách CIA, taky jim byly dodávány zbraně a vybavení. 

1957-1958 – Indonésie. Stejně jako Nasser byl i Sukarno jedním z vůdců „třetího světa“ a 

udržoval v období studené války neutralitu, několikrát navštívil SSSR a Čínu, znárodnil 

holandský majetek, odmítl zakázat komunistickou stranu a rychle rozšiřoval svůj vliv mezi 

voliči. To vše, podle Spojených států, sloužilo jako „špatný příklad“ pro ostatní rozvojové 

země. Aby se zabránilo „šíření špatných myšlenek v zemích třetího světa“, začala CIA 

vyhazovat hodně peněz za volby. Byl vytvořen plán atentátu na Sukarna: byl vydírán 

vykonstruovaným sexfilmem a pomocí opozičních důstojníků byla zahájena válka proti 

Sukarnově vládě, která nebyla úspěšná. 

1958 – Libanon. Okupace země, boj proti rebelům. 

1958 – konfrontace s Panamou. 

1958 – Americká vojenská pomoc rebelům na ostrově Quemoy v boji s Čínou. 

1958 – V Indonésii začíná povstání, které CIA připravovala už od roku 1957. Američané 

poskytovali protivládním rebelům vojenskou pomoc bombardováním a poradenstvím. Poté, 

co bylo sestřeleno americké letadlo, se CIA stáhla a povstání se nezdařilo. 

1959 – Amerika napadla Laos, začínají první střety amerických vojáků ve Vietnamu. 

1959 – Haiti. Potlačení lidového povstání proti proamerické vládě. 

1960 – Ekvádor. Poté, co byl José Maria Velasco zvolen prezidentem Ekvádoru a odmítl se 

podrobit americkým požadavkům na přerušení všech vztahů s Kubou, uskutečnili Američané 

několik vojenských operací. Podporovali všechny protivládní organizace, krvavé provokace, 

které byly pak připsány vládě. Nakonec Američané zorganizovali převrat a k moci přišel 

agent CIA Carlos Arosemana. Amerika si brzy uvědomila, že prezident není dostatečně 

přátelský Washingtonu a snažila se provést další převrat. V zemi začaly nepokoje, které byly 

potlačeny pod americkým vedením. K moci se dostala vojenská junta, která začala teror v 

zemi, volby byly zrušeny, začalo pronásledování politických odpůrců ‒ samozřejmě 

především komunistů. 
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1960 – Americké síly vstupují do Guatemaly, aby se zabránilo svržení loutkové vlády USA. 

Pokus o převrat se nezdařil. 

1960 – Podpora vojenského převratu v Salvadoru. 

1960-1965 – Kongo / Zair. V červnu 1960 se stal Lumumba prvním premiérem Konga od 

získání nezávislosti. Belgie si ale ponechala kontrolu nad nerostným bohatstvím v Katangu. 

Významní úředníci Eisenhowerovy správy s finanční zájmy pak spojení v této provincii. Na 

slavnostním ceremoniálu u příležitosti Dne nezávislosti Lumumba vyzval lid k 

ekonomickému a politickému osvobození. Po 11 dnech Katanga vystoupila ze země. Brzy byl 

Lumumba s pomocí Spojených států svržen ze svého postu, a v lednu 1961 se stal obětí 

teroristického útoku. Po několika letech občanské války se k moci dostal Mobutu spojený s 

CIA, který vládl zemi po více než 30 let a stal se miliardářem. Během této doby míra korupce 

a chudoby v této zemi bohaté na suroviny dosáhla takových rozměrů, že dokonce zarážel i 

jeho velitele z CIA. 

1961-1964 – Brazílie. Po příchodu prezidenta Goularta k moci byla země na cestě k nezávislé 

zahraniční politice, obnovila vztahy se socialistickými zeměmi, vystoupila proti blokádě 

Kuby, omezila příjmy z vývozu TNC, znárodnila dceřiné společnosti ITT a pokračovala v 

provádění ekonomických a sociálních reforem. Navzdory skutečnosti, že byl Goulart velký 

statkář, Spojené státy jej obvinily z „dominance komunistů ve vládě“ a byl během vojenského 

převratu sesazen. V příštích 15 letech vládla vojenská diktatura, kongres byl uzavřen, 

politická opozice roztroušena, v soudnictví vládla tyranie, kritika prezidenta byla nezákonná. 

Odbory byly kontrolovány vládou, protesty potlačovány policií a armádou. Zmizení lidí, 

„eskadry smrti“, kult neřestí a divoká mučení se staly nedílnou součástí vládního programu 

„morální rehabilitace“. Brazílie přerušila vztahy s Kubou a stala se jedním z 

nejspolehlivějších spojenců USA v Latinské Americe. 

1961 – Američané zabíjejí prezidenta Dominikánské republiky Rafaela Trujillo, kterého sami 

přivedli k moci ve 30. letech. Brutální diktátor nebyl zabit pro otevřené rozkradení země (60 

% příjmu země šlo přímo do jeho kapsy), ale za to, že jeho dravá politika způsobila příliš 

mnoho škody americkým společnostem. 

1961 – Kuba. V roce 1961, CIA měla k dispozici rozpočet (560 milionu dolarů), který šel na 

financování zvláštní skupiny „Mongoose“, která zorganizovala bombardování kubánských 

hotelů a dalších objektů, napadala dobytek a zemědělské pěstování, přidávala toxické 

chemikálie do vyvezeného cukru z Kuby atd. Na začátku roku 1961 Spojené státy zrušily 

diplomatické vztahy s Kubou a vyhlásily její ekonomickou blokádu. V dubnu zorganizovaly 

ozbrojený útok kubánských kontrarevolucionářů v Zátoce sviní. 

1962 – Guatemalský diktátor Miguel Ydigoras Fuentes potlačil s pomocí Američanů lidové 

povstání, stovky lidí se pohřešovali, mučení a zabíjení bylo na denním pořádku, země se 

ponořila do teroru. Američany vyškolení absolventi nechvalně známé „School of the 

Americas“ byli dobří zejména v mučení a masových vraždách civilistů. 

1963 – Salvador. Zničení disidentů s protiamerickými názory. 

1963-1966 – Dominikánská republika. V roce 1963 byl demokraticky zvolen prezident Bosch. 

Vyzval zemi k pozemkové reformě, zajištění obyvatel levným bydlením, umírněnému 

znárodnění podniků a omezení nadměrného využívání země zahraničními investory. 

Boschovy plány byly považovány za „vplížení do socialismu“ a rozhněvaly Spojené státy, tisk 

v USA oznámil, že je „rudý“. V září 1963 byl se souhlasem Spojených států během 

vojenského převratu svržen. Když po 19 měsících v zemi vypuklo povstání a vytvořila se 

hrozba návratu Bosche k moci, Spojené státy poslaly na pomoc pro potlačení povstání 23 000 

vojáků. 

1963 – Američané aktivně pomáhají straně v Iráku zničit všechny komunisty v zemi. 

Mimochodem, s pomocí CIA se Saddám Husajn dostal k moci a pak bojoval s Amerikou 

nenáviděným Íránem. 
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1964 – Krvavé potlačení panamských národních sil, které požadovaly vrácení práv k 

Panamskému průplavu. 

1964 – Amerika podporuje vojenský převrat v Brazílii, vojenská junta svrhla zvoleného 

prezidenta Joao Goularta. Režim generála Castela Branca je považován za jeden z 

nejkrvavějších v dějinách lidstva. Eskadry smrti vycvičené CIA mučily a vraždily každého, 

kdo byl považován za politického soupeře Branca, především komunisty. 

1964 – Kongo (Zair). Amerika podporuje příchod k moci diktátora Mobutu Sese Seka, který 

se později stal známým svou krutostí a ukradl zbídačené zemi miliardy dolarů. 

1964-1974 – Řecko. Dva dny před volbami, v srpnu 1967, byl v zemi proveden vojenský 

převrat, aby se zabránilo opětovnému příchodu k moci premiéra George Papandrea. Intriky 

proti němu ze strany americké armády a CIA, které se nacházely v Řecku, začaly hned po 

jeho zvolení do funkce v dubnu 1964. Po převratu bylo zavedeno stanné právo a cenzura, 

začalo zatýkání, mučení a vraždy. Počet obětí v průběhu prvního měsíce panování „černých 

plukovníků“ pod záminkou záchrany národa od „komunistického převratu“ dosáhl 8 000 

osob. 

1965 – Indonésie. Po znárodnění ropy se Washington a Londýn opět rozhodly reagovat 

provedením převratu, při němž byl dosazen diktátor generál Suharto. Diktatura stála život – 

půl milionu lidí. V roce 1975 Suharto obsadil Východní Timor, zničil třetinu populace a 

udělal z ostrova obří hřbitov. „New York Times“ pojmenoval tuto tragédii „jedním z nejvíce 

divokých masakrů v moderních politických dějinách“. Na tato zvěrstva si už ani nikdo 

nevzpomíná. 

1965 – Vojenská pomoc proamerickým vládám Thajska a Peru. 

1965-1973 – Válečná agrese proti Vietnamu. Během války bylo zabito 250 000 dětí, 750 000 

bylo zraněno a zmrzačeno. Bylo shozeno 14 000 000 tun bomb a min, což se rovná 

ekvivalentu 700 hirošimských atomových bomb a je třikrát větší než tonáž bomb, použitých v 

druhé světové válce. Vietnamská válka stála život 58 000 amerických vojáků, většinou 

branců, zraněných bylo 300 000. Průměrný věk amerického vojáka ve Vietnamu byl 19 let. 

Desítky tisíc lidí spáchali sebevraždu v nadcházejících letech, nebo byli duševně a morálně 

zničeni svou vojenskou zkušeností. V roce 1995, 20 let po porážce amerického imperialismu, 

vietnamská vláda oznámila obrovské množství zabitých lidí ve válce – 4 000 000 

vietnamských civilistů a 1 100 000 vojáků. Současně se prováděla „vynucená urbanizace“, 

včetně vyhnání rolníků z půdy bombardováním a chemickou defoliací džungle. 

V nechvalně slavném masakru v My Lai v roce 1968, američtí vojáci zabili 500 civilistů (více 

zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_My_Lai). Mezi květnem a listopadem 1967 se 

četa, známa jako „Tiger Force“ (více zde: http://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Force) přehnala 

přes centrum Vietnamu a přitom umučila a pozabíjela neznámý počet civilistů. Ve Vietnamu 

byly provedeny krvavé vojenské operace jako „operace Phoenix“, která dosáhla vrcholu v 

roce 1969, kdy bylo téměř 20 000 vietnamských partyzánů a jejich příznivců zabito eskadrami 

smrti, organizovanými Spojenými státy. Četa prošla více než 40 vesnic, mimo jiné, spáchala 

útok na 10 starých farmářů v údolí Song dne 28. července 1967, a vyházela granáty na ženy a 

děti do tří podzemních úkrytů v okolí Chu Lai v srpnu 1967. Vězni byli mučeni a 

popravováni, jejich uši a kůže byly drženy jako suvenýry. Jeden voják z „Tiger Force“ usekl 

hlavu dítěti, aby si vzal náhrdelník z krku a lidi byli zabíjeni kvůli svým zlatým zubním 

korunkám. Bývalý velitel čety, seržant William Doyle, vzpomíná: „Zabili jsme všechny, koho 

jsme potkali. Bez ohledu na to, že to byli civilisté. Neměly tam být.“ Rolníci byli zabíjeni, když 

odmítali jít do tranzitního centra, které americké ministerstvo zahraničí kritizovalo v roce 

1967 pro nedostatek potravin a přístřeší. Obklopené betonovými zdmi a ostnatým drátem, tyto 

tábory byly v podstatě věznice. Když bývalý hlavní lékař čety Larry Kottinghem popisoval 

extrémní krutost, která se projevovala vůči rolníkům, tak řekl: „To bylo tehdy, když všichni na 

sobě nosili náhrdelník z odřezaných uší.“ Armádní vyšetřování, které trvalo čtyři roky a 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Masakr_v_My_Lai
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začalo v roce 1971 (nejdelší za dobu této války) z 30 obvinění ze zločinů proti 

mezinárodnímu právu, včetně narušení Ženevské úmluvy z roku 1949, ani jeden z těchto lidí 

nebyl dokonce ani obviněn. Jediným potrestaným byl seržant, kvůli kterému vyšetřování 

začalo, kvůli jeho zprávě o stětí hlavy dítěti. Až do dnešního dne, USA odmítá odtajnit tisíce 

zpráv, které by mohly vysvětlit, co se stalo a proč byl případ uzavřen. 

září 1967 armáda USA zahájila operaci “Wheeler“. Pod velením podplukovníka Geralda 

Morse, „Tiger Force“ a další tři divize napadly desítky vesnic v provincii Quang Nam. 

Úspěch operace byl měřen počtem usmrcených Vietnamců. Harold Fisher, bývalý zdravotník 

vzpomíná: „Šli jsme do vesnice a prostě stříleli do každého. Nepotřebovali jsme nějakou 

výmluvu. Pokud tu byli, tak zemřeli.“ Na konci kampaně článek ve vojenských novinách 

„Stars and Stripes“ chválil Sama Ibarra z „Tiger Force“ za tisíce zabitých během operace 

„Wheeler“. 

Téměř půl milionu veteránů z Vietnamu bylo léčeno na posttraumatické stresové poruchy. 

Jeden voják z „Tiger Force“, Douglas Teeters, užíval antidepresiva a prášky na spaní kvůli 

denním a nočním můrám, protože nemohl vymazat obraz zastřelených rolníků, zatímco ti 

mávali letáky shozenými americkými letadly a zajišťující jim bezpečnost. Tohle nebyli 

jedinečné případy, ale každodenní zločiny, při plném vědomí velitelů na všech úrovních. 

Veteráni vyprávěli o tom, jak oni osobně znásilňovali, řezali uši, hlavy, svazovali pohlavní 

orgány dráty od polních telefonů a pouštěli proud, vyhazovali lidi do vzduchu, pálili bez 

rozdílu na civilisty, srovnávali vesnice se zemí, zabíjeli zvířata a psy pro zábavu, otrávili 

zásoby potravin a obecně pustošili krajinu jižního Vietnamu, když nebudeme počítat obvyklá 

zvěrstva války a devastaci způsobenou bombardováním. 

DVĚ STĚ LET TERORISMU USA: Přehledný seznam všech amerických válečných 

zločinů, teroru a válek (část 2: od války ve Vietnamu do současnosti) 
1966 – Guatemala. Američané dosazují svoji loutku Julia Cesara Mendeze Montenegro do 

čela vlády. Američtí vojáci vstoupili do země, byly uspořádány hromadné masakry indiánů, 

kteří se považovali za potenciální povstalce. Byly zničeny celé vesnice, proti poklidným 

zemědělcům se aktivně používal napalm. Po celém státě mizí lidi, aktivně se používá mučení, 

ke kterému američtí experti vyškolili místní policii. 

1966 – Vojenská pomoc proamerické vládě Indonésie a Filipín. Navzdory krutosti 

represivního režimu Ferdinanda Marcose na Filipínách (60 000 osob bylo zatčeno z 

politických důvodů, vláda oficiálně zaměstnávala 88 expertů na mučení) pochválil George 

Bush st. o několik let později Marcose za „dodržování demokratických zásad“. 

1967 – Když Američané viděli, že ve volbách v Řecku může vyhrát pro ně nevhodný 

Georgios Papandreou, podpořili vojenský převrat, který na 6 let ponořil stát do terorismu. 

Aktivně se využívalo mučení, vraždy politických oponentů Georgiose Papadopulose (který 

byl mimochodem agentem CIA a předtím nacista). Hned první měsíc své vlády nechal 

popravit 8 000 lidí. USA se přiznaly k podpoře tohoto fašistického režimu až v roce 1999. 

1968 – Bolívie. Lov na slavnou revoluční gardu Che Guevary. Američané ho chtěli naživu, 

ale bolivijská vláda se tak bála mezinárodního protestu (Che Guevara se ještě během svého 

života stal kultovní postavou), že se rozhodla ho zabít rychle. 

1970 – Uruguay. Američtí experti na mučení učí své dovednosti používat místní obhájce 

demokracie proti protiamerické opozici. 

1971-1973 – Bombardování Laosu. Na tuto zemi bylo shozeno více bomb než na nacistické 

Německo. Na začátku února 1971 americko-saigonské jednotky (30 000 mužů), při podpoře 

amerických letadel z jižního Vietnamu napadly území v jižním Laosu. Eliminace populárního 

vládce státu – prince Sahouneka, který byl nahrazen americkou loutkou Lol Noloyem, který 

okamžitě poslal vojáky do Vietnamu. 
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1971 – Americká vojenská pomoc při revoluci v Bolívii. Prezident Juan Torres byl nahrazen 

diktátorem Hugo Banzerem, který ihned poslal na bolestivou smrt 2 000 jeho politických 

oponentů. 

1972 – Nikaragua. Americké síly vstupují do země kvůli podpoře vlády, příznivé pro 

Washington. 

1973 – Chile. CIA zařídí převrat v Chile, aby se zbavila prokomunistického prezidenta. 

Allende byl jedním z nejvýznamnějších chilských socialistů a snažil se provést v zemi 

ekonomické reformy. Začal proces znárodnění klíčových odvětví ekonomiky, zavedl vysoké 

daně na činnost nadnárodních korporací a uložil moratorium na zaplacení veřejného dluhu. 

Důsledkem bylo, že se to vážně dotklo zájmů amerických společností (ITT, Anaconda, 

Kennecot a další). Poslední kapkou pro USA byla návštěva Chile Fidelem Castrem. V 

důsledku toho CIA dostala rozkaz uspořádat Allendeho svržení. Je ironií, že pravděpodobně 

poprvé v historii, CIA financovala komunistickou stranu (chilští komunisté byli mezi 

hlavními politickými konkurenty Allendeho strany). V roce 1973 chilská armáda, kterou vedl 

generál Pinochet, uspořádala státní převrat. Junta pozastavila ústavu, rozpustila Národní 

kongres, zakázala politické strany a masové organizace. Způsobila krvavý teror (v kobkách 

junty bylo zabito 30 000 chilských vlastenců a 2 500 se pohřešuje). Junta zrušila sociální a 

ekonomické úspěchy národa, země se vrátila k latifundistas, podniky k jejich bývalým 

majitelům, nahradila škody zahraničním monopolům atd. Byly zrušeny vztahy se SSSR a 

jinými socialistickými státy. V prosinci roku 1974 byl Augusto Pinochet prohlášen 

prezidentem Chile. Antinárodní a antilidová politika junty vedla k prudkému zhoršení situace 

v zemi, zbídačení dělníků, výrazně se zvýšily náklady na bydlení. V zahraniční politice 

vojensko-fašistická vláda následovala vedení USA. 

1973 – Jomkipurská válka. Sýrie a Egypt proti Izraeli. Amerika pomáhá Izraeli zbraněmi. 

1973 – Uruguay. Americká vojenská pomoc při převratu, který vedl k totálnímu teroru po celé 

zemi. 

1974 – Zair. Vládě byla zamítnuta vojenská podpora, cílem USA bylo obsazení přírodních 

zdrojů. Americe nevadí, že všechny peníze (1 400 000 dolarů) si přivlastnil Mobutu Sese 

Seko, vůdce země, také jí nevadí, že se aktivně podílí na mučení, věznění oponentů bez 

soudu, okrádá hladovějící obyvatelstvo atd. 

1974 – Portugalsko. Finanční podpora pro-amerických sil ve volbách, a to kvůli zamezení 

dekolonizace země, kde po dobu 48 let vládl fašistický režim loajální USA. Na pobřeží 

Portugalska se provádí cvičení NATO ve velkém měřítku s cílem zastrašit soupeře. 

1974 – Kypr. Američané podporují vojenský převrat, který měl vynést k moci agenta CIA 

Nikose Sampsona. Převrat se však nepovedl a dočasného chaosu využili Turci a napadli Kypr, 

kde založili vlastní stát. 

1975 – Maroko okupuje za podpory americké armády západní Saharu, i přes odsouzení 

mezinárodního společenství. Za odměnu je Americe povoleno umístit vojenské základny v 

zemi. 

1975 – Austrálie. Američané pomáhají nahradit demokraticky zvoleného premiéra Edwarda 

Vitlema. 

1975 – Kambodža. Dvoudenní útok na Kambodžu, kde vláda zadržela americkou obchodní 

loď. Neoficiální příběh: Američané se rozhodli v zájmu obnovení image nepřemožitelné 

velmoci uskutečnit „reklamní válku“, i když byla posádka bezpečně propuštěna již po 

kontrole. Odvážné americké jednotky přitom skoro zničily loď, kterou zachraňovaly, ztratily 

několik desítek vojáků a několik vrtulníků. Ztráty ze strany Kambodže nejsou známé. 

1975-2002 – Pro-sovětská vláda Angoly čelí rostoucí opozici z hnutí „Unita“, které je 

podporované Jižní Afrikou a tajnými službami USA. SSSR poskytl vojenskou, politickou a 

ekonomickou podporu v organizaci zásahů kubánských vojáků v Angole, poskytl angolské 

armádě velké množství moderních zbraní a odeslal do této země několik stovek vojenských 
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poradců. V roce 1989 kubánské jednotky opustily Angolu, ale občanská válka pokračovala až 

do roku 1991. Konflikt v Angole skončil až v roce 2002, po smrti trvalého vůdce „Unity“ 

Jonase Savimbi. 

1975-2003 – Východní Timor. V prosinci 1975, den po odletu amerického prezidenta Forda z 

Indonésie, která se stala nejcennějším nástrojem Spojených států v jihovýchodní Asii, vojáci 

Suharta s požehnáním USA napadli ostrov a používali k této agresi zbraně USA. V roce 1989 

indonéské jednotky, sledující cíl násilné anexe Timoru, zničily 200 tisíc z jeho 600 tisícového 

obyvatelstva. Amerika podporuje tuto agresi a zamlčuje krveprolití na ostrově. 

1978 – Guatemala. Vojenská a ekonomická pomoc proamerickému diktátorovi Lucasovi 

Garcíovi, který zavedl jeden z nejvíce represivních režimů v zemi. Více než 20 000 civilistů 

bylo za finanční pomoci USA zabito. 

1979-1981 – Série vojenských převratů na Seychelách – malé zemi vedle východního pobřeží 

Afriky. Přípravy puče a invaze žoldnéřů se zúčastnila Francie, Jižní Afrika a americká 

rozvědka. 

1979 – Střední Afrika. Více než 100 dětí bylo zabito, když uspořádali protest proti povinnosti 

nákupu školní uniformy výhradně v obchodech patřících prezidentovi. Mezinárodní 

společenství odsoudilo zabíjení a vyvíjelo tlak na zemi. V těžkých dobách střední Africe 

přišly na pomoc Spojené státy, pro které byla výhodná tato pro-americká vláda. 

1979 – Jemen. Amerika poskytuje vojenskou pomoc povstalcům, aby se zavděčila Saúdské 

Arábii. 

1979-1989 – Sovětská invaze do Afghánistánu. Po četných útocích mudžahedínů na území 

Sovětského svazu, vyprovokovaných a zaplacených Amerikou, se Sovětský svaz rozhodl 

poslat vojáky do Afghánistánu a udržet tam pro-sovětskou vládu. Mudžahedíny bojující s 

oficiální vládou v Kábulu, k nimž patřil jeden z dobrovolníků ze Saúdské Arábie, Usáma bin 

Ládin, podporuje Amerika. Dá se říci, že Amerika válčila rukama afghánských povstalců. V 

roce 1989 sovětští vojáci opustili Afghánistán, kde pokračovala občanská válka mezi 

znepřátelenými frakcemi mudžahedínů a kmenovými svazy. 

1980-1992 – Salvador. Pod záminkou zhoršující se vnitřní situace v zemi, která by mohla 

přerůst do občanské války, Spojené státy zpočátku rozšířily svou vojenskou přítomnost v 

Salvadoru skrze nasazení poradců. Poté začaly provádět speciální operace s využitím 

vojensko-špionážního potenciálu Pentagonu a Langley. Důkazem toho je fakt, že asi 20 

Američanů bylo zabito nebo zraněno při nehodách vrtulníků a letadel během provádění 

průzkumných nebo jiných misí nad bojištěm. Existují také důkazy o americké angažovanosti 

v pozemním boji. Válka oficiálně skončila v roce 1992. Stála Salvador 75 000 mrtvých 

civilistů a americké ministerstvo financí 6 miliard dolarů odebraných z kapes daňových 

poplatníků. Od té doby žádné sociální změny v zemi nenastaly. Hrstka bohatých stále vlastní 

a řídí zemi, chudí se stali ještě chudšími, opozice se potlačuje „eskadrami smrti“. Například 

ženy byly zavěšeny na stromech za jejich vlastní vlasy, byla jím useknutá prsa, vystřižen 

vnitřek genitální oblasti a nasazen jim na tvář. Mužům byl uříznut penis a strčen jim do pusy, 

děti byly roztrhány ostnatým drátem přímo před jejich rodiči. To vše bylo provedeno ve 

jménu demokracie americkými odborníky a tak každý rok umíralo několik tisíc lidí. Aktivně 

se na vraždách podíleli američtí absolventi Graduate School of the Americas (School of the 

Americas), která je známá pro její výcvik mučení a teroristické aktivity. 

léta – V Hondurasu fungují vojenská komanda smrti, vycvičená a zaplacená USA. Počet obětí 

zabitých v této zemi se odhaduje na desítky tisíc. Mnozí důstojníci z týmu smrti byli 

vyškoleni ve Spojených státech. Honduras se proměnil na vojenskou základnu pro boj USA 

proti Salvadoru a Nikaragui. 

1980 – Vojenská pomoc Iráku kvůli destabilizaci nového protiamerického režimu Íránu. 

Válka trvala 10 let a počet obětí se odhaduje na jeden milion. Amerika protestuje, když se 

OSN snaží odsoudit iráckou agresi. Spojené státy navíc vymažou Irák ze seznamu „zemí, 
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které podporují terorismus“. Současně Amerika tajně posílá přes Izrael Íránu zbraně v naději, 

že se zde uskuteční pro-americký převrat. 

1980 – Kambodža. Pod tlakem americké organizace „World Food Program“ vysílá Thajsku 

potraviny za cenu 12 milionů dolaru, tyto potraviny dostane kmen Rudých Khmérů, tj. 

předchozí vláda Kambodži, která je zodpovědná za zabití 2,5 milionu lidí za 4 roky vlády. 

Kromě toho, Amerika, západní Německo a Švédsko poskytují stoupencům Pol Pota přes 

Singapur zbraně, gangy Rudých Khmerů terorizují Kambodžu ještě 10 let po pádu režimu. 

1980 – Itálie. V rámci „Operace Gladio“ Amerika zprostředkuje výbuch na nádraží v Bologni, 

je zabito 86 lidí. Cílem bylo zdiskreditovat komunisty v nadcházejících volbách. 

1980 – Jižní Korea. S podporou Američanů byly zabito tisíce demonstrantů ve městě 

Kwangju. Protest byl namířen proti používání mučení, masovému zatýkání, zmanipulovaní 

voleb a osobně proti americké loutce Chun Doo Hwanovi. O několik let později mu Ronald 

Reagan řekl, že „udělal hodně pro udržení 5 000 let staré tradici oddanosti svobodě“. 

1981 – Zambie. Americe se velmi nelíbila vláda této země, jelikož nepodporovala Amerikou 

podporovaný apartheid v Jižní Africe. Takže se Američané snažili zorganizovat převrat, který 

měli provést zambijští disidenti s podporou jihoafrických vojsk. Pokus o převrat se nezdařil. 

1981 – USA sestřelují dva libyjské letouny. Útok byl zaměřen na destabilizaci antiamerické 

vlády M. Kaddáfího. Současně byly provedeny ukázkové manévry u pobřeží Libye. Kaddáfí 

podpořil Palestince v jejich boji za nezávislost a svrhl předchozí pro-americkou vládu. 

1981-1990 – Nikaragua. CIA řídí invazi do země. Po pádu Somozovy diktatury a příchodu k 

moci sandinistů v roce 1978 bylo Spojeným státům jasné, že v Latinské Americe může 

vzniknout „další Kuba“. Prezident Carter se uchyloval k sabotáži revoluce v diplomatické a 

ekonomické formě. Jeho nástupce Reagan vsadil na sílu. V té době byla Nikaragua mezi 

nejchudšími zeměmi na světě, bylo tam jen pět výtahů a jeden eskalátor, a i ten nefungoval. 

Reagan však prohlásil, že Nikaragua představuje velké nebezpečí, a když pronášel svou řeč, 

tak se v televizi ukazovala mapa USA, která se plnila červenou barvou, jako by představující 

jdoucí nebezpečí z Nikaragui. Během 8 let byli lidé z Nikaragui napadáni tzv. contras, 

vytvořených USA ze zbytků Somozovy stráže a ostatních příznivců diktátora. Byla zahájena 

totální válka proti všem progresivním sociálním a ekonomickým programům vlády. 

Reaganovi „bojovníci za svobodu“ pálili školy a kliniky, byli zapojeni do násilí a mučení, 

bombardování a střelby do nevinných lidí, což vedlo k porážce revoluce. V roce 1990 se 

konaly volby, během kterých Amerika utratila 9 milionů dolarů na podporu proamerické 

strany (National Opposition Union) a vydírání lidí, kterým řekli, že když strana získá moc, 

nájezdy contras financovaných z USA přestanou a místo toho bude zemi zajištěna masivní 

pomoc. Sandinisté opravdu prohráli. Během 10 let „svobody a demokracie“ žádná pomoc do 

Nikaragui nebyla nikdy doručena: ekonomika byla zničena, země zbídačená, vznikla 

negramotnost a sociální služby, které byly před příchodem USA nejlepšími ve střední 

Americe, byly zlikvidovány. 

1982 – Vláda jihoafrické republiky Surinam začala provádět socialistické reformy a pozvala 

kubánské poradce. Americké zpravodajské služby podporovaly demokratické a pracovní 

organizace. V roce 1984 pro-socialistická vláda odstoupí jako výsledek dobře organizovaných 

občanských nepokojů. 

1982-1983 – Teroristický útok 800 amerických mariňáků proti Libanonu. Opět mnoho obětí. 

1982 – Guatemala. Amerika pomáhá dostat se k moci generálovi Efrainovi Rios Monttovi. Po 

17 měsících ve funkci zničil 400 indiánských vesnic. 

1983 – Vojenská intervence v Grenadě, asi 2 000 mariňáků. Zničení stovek životů. V Grenadě 

proběhla revoluce, která přivedla k moci skupiny levicové orientace. Nová vláda této malé 

ostrovní země se snažila provádět ekonomické reformy s pomocí Kuby a Sovětského svazu. 

Spojené státy se obávaly „exportu“ kubánské revoluce. Navzdory skutečnosti, že vůdce 

grenadských marxistů Maurice Bishop byl zabit ostatními členy strany, Spojené státy se stejně 
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rozhodly Grenadu napadnout. Formální verdikt o použití vojenské síly byl vyhlášen 

„Organization of Eastern Caribbean States“, důvodem pro zahájení vojenské operace byly 

američtí studenti jako rukojmí. Americký prezident Ronald Reagan řekl, že se připravuje 

kubánsko-sovětská okupace Grenady, a že v Grenadě jsou sklady zbraní, které mohou být 

použity mezinárodními teroristy. Po dobytí ostrova (1983) bylo zjištěno, že studenti nejsou 

drženi jako rukojmí a sklady byly plné starých sovětských zbraní. Před invazí USA oznámily, 

že na ostrově je 1 200 kubánských commandos. Poté vyšlo najevo, že Kubánců na ostrově 

nebylo více než 200, z nichž třetina byli civilní specialisté. Členové revoluční vlády byli 

zatčeni a předání americkými vojáky do USA. Soud, jmenovaný novou vládou, je odsoudil k 

trestům vězení. Shromáždění OSN podstatnou většinou odsoudilo tuto akci. Prezident Reagan 

k tomu řekl: „Tohle ani nenarušilo mou snídani.“ 

1983 – Destabilizační činnost v Angole: podpora ozbrojených protivládních sil, teroristické 

útoky a sabotáže v podnicích. 

1984 – Američané sestřelili dvě íránská letadla. 

1984 – Amerika nadále financuje protivládní povstalce v Nikaragui. Když Kongres oficiálně 

zakázal převádět peníze do rukou teroristů, CIA jednoduše klasifikuje finanční prostředky 

jako tajné. Kromě peněz získávali contras i účinnější pomoc: Nikaragujci chytili Američany 

jak pokládají miny ve třech zálivech, to znamená, že vedli typickou teroristickou činnost. Věc 

byla projednána u Mezinárodního soudního dvora, Amerika byla odsouzena k zaplacení 18 

miliard dolarů, ale nevěnovala tomu pozornost. 

1985 – Čad. Vláda vedená prezidentem Habrém byla podporovaná Američany a Francouzi. 

Tento represivní režim používal nejstrašnější mučení, pálení lidí zaživa a jiné techniky 

zastrašování obyvatel: elektrické šoky, vložení výfukového potrubí vozidla člověku do úst, 

držení v jedné cele s hnijícími mrtvolami a hladomor. Je doloženo zničení stovek zemědělců 

na jihu. Výcvik a financování režimu zajišťovaly USA. 

1985 – Honduras. USA vysílají odborníky na mučení a vojenské poradce pro nikaragujské 

contras, kteří jsou známí svým brutálním a sofistikovaným mučením. Spolupráce Ameriky s 

vlivnými obchodníky s drogami. Jako kompenzaci honduraská vláda dostane 231 milionů 

dolarů. 

1986 – Útok na Libyi. Bombardování Tripolisu a Benghází. Mnoho obětí. Důvodem byl 

teroristický útok, který spáchali agenti libyjských tajných služeb na diskotéce v západním 

Berlíně, populární mezi americkými vojáky. V květnu 1986 během cvičení americké flotily 

byly potopeny dvě libyjské válečné lodě, další byla poškozena. Na otázku novinářů, zda válka 

začala, mluvčí Bílého domu řekl, že proběhly „pokojné mořské manévry v mezinárodních 

vodách“. Další komentář nenásledoval. 

1986-1987 – „Válka tankerů“ mezi Irákem a Íránem. Útoky letectva a námořních sil válčících 

stran na ropná pole a tankery. Spojené státy vytvořily mezinárodními síly k ochraně přepravy 

v Perském zálivu. Tím započala stálá přítomnost amerického námořnictva v Perském zálivu. 

Nevyprovokovaný útok USA na íránskou loď v mezinárodních vodách, zničení íránských 

ropných plošin. 

1986 – Kolumbie. Americká podpora proamerického režimu „v boji proti drogám“. Do 

Kolumbie bylo převezeno velké množství vojenského materiálu poté, co kolumbijská vláda 

prokázala svou loajalitu k USA: v „sociálních čistkách“. Jednalo se o zničení odborových 

předáků a členů více či méně významných hnutí a organizací, zemědělců a nevýhodných 

politiků pro „očištění“ země od protiamerických a protivládních elementů. Aktivně se 

používalo brutální mučení, například v letech 1986-1988. Centrum Pracovníků ztratilo 230 

lidí, téměř všichni byli nalezeni umučení k smrti. Za pouhých šest měsíců, „čištěním“ (1988) 

bylo zabito více než 3 000 lidí, pak Amerika řekla, že „Kolumbie má demokratickou formu 

vlády a významně neporušuje stupeň mezinárodně uznávaných lidských práv“. Od roku 1988 

do roku 1992 bylo z politických důvodů zabito kolem 9 500 lidí (včetně 1 000 členů jediné 
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nezávislé politické strany „Vlastenecký svaz“), do toho není zahrnuto 313 mrtvých rolníků a 

830 politických aktivistů se pohřešovalo. Do roku 1994 se počet usmrcených osob z 

politických důvodů již rozrostl na 20 000. Následující případy začlenit do „boje proti drogám“ 

určitě nejde. V roce 2001 se kmen indiánů snažil pomocí pokojných protestů nedopustit těžbu 

ropy na svém území americkou firmou „Occidental Petroleum“. Firma se samozřejmě neptala 

na povolení a poslala na civilisty vládní síly. Výsledkem bylo napadení dvou vesnic v regionu 

Valle del Cauca – bylo zabito 18 lidí, z toho 9 dětí. Podobný incident se stal v roce 1998 v 

Santa Domingu. Při pokusu přehradit cestu byli zabity 3 děti a desítky lidí byly zraněny. 25 % 

kolumbijských vojáků chrání zahraniční ropné společnosti. 

1986-2000 – Nepokoje na Haiti. Během 30. let zde USA podporovaly diktaturu rodiny 

Duvalierů, a to dokud proti ní nevystoupil kněz Aristide. Mezitím CIA tajně pracovala s 

„eskadrami smrti“ a obchodníky s drogami. Bílý dům předstíral, že podporuje návrat Aristida 

k moci po jeho svržení v roce 1991. Po více než dvou letech prodlení americká armáda 

obnovila jeho vládu. Ale až poté, co dostala záruku, že nebude pomáhat chudým na úkor 

bohatých a bude následovat principy „tržní ekonomiky“. 

1987-1988 – USA pomáhají Iráku v jeho válce proti Íránu nejen zbraněmi, ale i 

bombardováním. Navíc Spojené státy a Británie poskytly Iráku zbraně hromadného ničení, 

včetně smrtícího plynu, kterým bylo otráveno 6 000 civilistů v kurdské vesnici Halabja. Právě 

tento případ citoval Bush v předválečné rétorice v ospravedlnění americké agrese v roce 2003. 

O skutečnosti, že chemické zbraně byly poskytnuty Amerikou, která chtěla změnit 

antiamerický režim v Íránu, se samozřejmě nějak „zapomněl“ zmínit. 

1988 – Turecko. Vojenská podpora země během masových represí vůči nespokojeným s 

proamerickou vládou. Široce rozšířené používání mučení, včetně mučení dětí, tisíce obětí. 

Kvůli tomu má Turecko třetí místo ve výši finanční pomoci USA. 80 % tureckých zbraní se 

kupuje ve Spojených státech a USA mají v zemi vojenské základny. Tolik prospěšná 

spolupráce umožňuje turecké vládě, aby páchala trestné činy bez obav, že „mezinárodní 

společenství“ přijme protiopatření. Například v roce 1995 byla zahájena kampaň proti 

kurdské menšině: 3 500 vesnic bylo zničeno, 3 miliony lidí zůstaly bez domova a bylo zabito 

několik desítek tisíc obyvatel. Ani „světové společenství“, natož Spojené státy se vůbec 

neobtěžovaly touto skutečností zabývat. 

1988 – CIA zajišťuje výbuch letadla „Pan Am“, které letělo přes Skotsko, a našla v něm smrt 

stovka Američanů. Tento incident byl přičítán arabským teroristům. Ukázalo se, že tyto 

pojistky se vyrábí v Americe a jsou prodávány výhradně v CIA a ne v Libyi. Spojené státy 

několik let tlačily na Libyi ekonomickými sankcemi (a přitom čas od času prováděla 

nenápadné bombardování měst), že ta se nakonec rozhodla „přiznat“ svou vinu v roce 2003. 

1988 – Invaze vojsk USA do Hondurasu kvůli ochraně teroristického hnutí „contras“, které po 

mnoho let útočilo odtud na Nikaraguu. Vojska jsou v Hondurasu dodnes. 

1988 – Americká loď „Vincennes“ sestřelila v Perském zálivu raketou íránské letadlo s 290 

cestujícími na palubě, včetně 57 dětí. Letadlo právě vzlétlo a nebylo ani v mezinárodním 

prostoru, ale nad íránskými teritoriálními vodami. Když se loď „Vincennes“ vrátila na 

základnu v Kalifornii, obrovský jásající dav ji přivítal s transparenty a balónky, orchestrem a 

pochodem, a ze samotné lodě z hlasitých reproduktorů zněla bravurní hudba. Hrdiny vítali 

dělostřeleckou palbou. Novináře Karamurza psal o obsahu článků publikovaných v 

amerických novinách věnovaných sestřelenému íránskému letadlu: „Když čteš tyto články, tak 

hlava jde kolem. Letadlo bylo sestřeleno z dobrých úmyslů a cestující „nezemřeli nadarmo“, 

protože Írán se může zamyslet…“ Namísto omluvy Bush starší řekl: „Nikdy se nebudu 

omlouvat za Spojené státy. Nezajímají mě fakta.“ Kapitán křižníku „Vincennes“ byl oceněn 

medailí za statečnost. Pozdější vláda USA plně uznala svou chybu a nelidské jednání. Do 

dnešního dne USA nicméně nesplnily své povinnosti na náhradu morální a materiální škody 

příbuzným obětí v důsledku tohoto bezprecedentního činu. 
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1989 – Ozbrojený zásah v Panamě, zajetí prezidenta Noriegy, který je doteď v americkém 

vězení. Byly zabity tisíce lidí, v úředních dokumentech byl jejich počet snížen na 560. Rada 

bezpečnosti OSN byla téměř jednomyslně proti okupaci. Spojené státy vetovaly rezoluci Rady 

bezpečnosti, a začaly plánovat další „záchranné operace“. Rozpad SSSR ušetřil USA nutnosti 

omlouvat se vedl k tomu, že „poprvé po mnoha letech se Spojené státy mohly uchýlit k síle 

bez obav o ruskou reakci“, jak řekl po invazi do Panamy jeden ze zástupců amerického 

ministerstva zahraničí. Ukázalo se, že navrhovaný rozpočet Pentagonu po skončení studené 

války ze strany Bushovy administrace, již bez výmluvy „ruské hrozby“ byl ještě větší než 

předtím. 

1989 – Američané sestřelili dva libyjské letouny. 

1989 – Rumunsko. CIA se podílí na svržení a vraždě Ceauşesca. Zpočátku s ním Amerika 

zacházela velmi vlídně, protože vypadal jako skutečný konfident v socialistickém táboře: 

nepodporoval vstup sovětských vojsk do Afghánistánu a bojkot olympijských her v roce 1984 

v Los Angeles, trval na současném rozpuštění NATO a Varšavské smlouvy. Ale na konci 80. 

let, se ukázalo, že nepůjde cestou zrádce socialismu, jako Gorbačov. Navíc tomu překážely 

čím dál větší odhalení oportunismu a zrady komunismu, znějící z Bukurešti. V Langley bylo 

rozhodnuto, že Ceauşescu musí byt odstraněn (samozřejmě bez souhlasu Moskvy to tehdy 

nešlo…) Operací byl pověřen vedoucí oddělení CIA pro východní Evropu Milton Borden. 

Nyní uznává, že akce na svržení socialistického režimu a odstranění Ceauşesca byla 

naplánovaná americkou vládou. 1989 – Filipíny. Vládě pro boj proti převratu je poskytnuta 

letecká podpora. 

1989 – Američtí vojáci potlačují nepokoje v Panenských ostrovech. 

1990 – Vojenská pomoc guatemalské proamerické vládě „v boji proti komunismu“. V praxi 

se to odráží na masových masakrech, do roku 1998 se stalo oběťmi střetů 200 000 lidí, pouze 

1 % zabitých civilistů „zásluhou“ protivládních rebelů. Je zničeno více než 440 vesnic, 

desítky tisíc lidí uprchly do Mexika, více než milion uprchlíků odešel do vnitrozemí. V zemi 

se rychle šíří chudoba (1990 – 75 % populace), desetitisíce umírají hladem, otevírají se farmy 

na výrobu dětí, které pak rozřežou na orgány pro bohaté americké a izraelské klienty. Na 

amerických kávových plantážích lidé žijí a pracují za podmínek jako v koncentračním táboře. 

1990 – Podpora vojenského převratu na Haiti. Populární a legitimně zvolený prezident Jean-

Bertrand Aristide byl svržen, ale lidé ho začali aktivně požadovat zpět. Poté Američané 

spustili dezinformační kampaň, že je duševně nemocný. Amerikou dosazený generál Prosper 

Anvil byl nucen uprchnout na Floridu v roce 1990, kde nyní žije v přepychu za ukradené 

peníze. 

1990 – Začíná námořní blokáda Iráku. 

1990 – Bulharsko. Amerika utrácí 1 500 000 dolarů na financování soupeřů Bulharské 

socialistické strany během voleb. Nicméně BSS vyhrává. Amerika i nadále financuje opozici, 

což vede k brzkému odstoupení socialistické vlády a nastolení kapitalistického režimu. 

Výsledek: kolonizace země, zbídačování lidí, částečné zničení ekonomiky. 

1991 – Rozsáhlé vojenské akce proti Iráku, na které se podílí 450 000 vojáků a několik tisíc 

kusů moderní techniky. Bylo zabito nejméně 150 tisíc civilistů. Úmyslné bombardování 

civilních objektů pro zastrašení obyvatelstva Iráku. Pro první invazi do Iráku Amerika použila 

následující výmluvy: 

Tvrzení vlády USA: 

1) Irák napadl nezávislý stát Kuvajt 

2) Husajn vyrábí jaderné zbraně a použije je proti Americe 

3) Irák nechtěl začít mírové rozhovory a stáhnout vojáky 

4) zvěrstva irácké armády v Kuvajtu 

5) použití zbraní hromadného ničení iráckou armádou 

6) Irák se chystal zaútočit na Saúdskou Arábii 
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7) v Iráku není demokracie 

Pravda: 

1) Kuvajt byl po staletí součástí Iráku a britští imperialisté ho odtrhli pomocí síly ve 20. letech 

20. století kvůli politice „rozděl a panuj“. Žádná země v regionu neuznala tento stát. 

2) Plány na výrobu jaderných zbraní byly v počáteční fázi, pod touto záminkou můžeme 

bombardovat většinu světa. Jeho záměr zaútočit na Ameriku byl samozřejmě čirým 

výmyslem. 

3) Když Amerika napadla Irák, mírová jednání byla již v plném proudu a irácká armáda 

opouštěla Kuvajt. 

4) Nejhorší zvěrstva typu vražd novorozeňat popsaných výše byla vymýšlená americkou 

propagandou. 

5) Amerika sama poskytla Husajnovi tyto zbraně. 

6) Důkazy doposud nejsou. 

7) Američané sami dosadili Husajna k moci. 

1991 – Kuvajt. Schytal to i Kuvajt, který Američané „osvobodili“: stát byl bombardován a 

vojensky obsazen. 

1992-1994 – Okupace Somálska. Ozbrojené násilí proti civilnímu obyvatelstvu, vraždění 

civilistů. V roce 1991 byl sesazen prezident Somálska Mohammad Siad Barre. Od té doby je 

jeho země skutečně rozdělena na klanová území. Ústřední vláda neovládá celou zemi. 

Američtí představitelé nazvali Somálsko „ideálním místem pro teroristy“. Nicméně, někteří 

vůdci klanů, jako je Mohammed Farah Aidid spolupracovali v roce 1992 s mírovými 

jednotkami OSN. Ale ne na dlouho. O rok později už s nimi bojoval. Vedoucí představitelé 

somálských klanů měli vlastní malou, ale velmi pohyblivou a dobře vyzbrojenou armádou. 

Američané s těmito armádami nebojovali, ale pouze vyhlazovali civilní obyvatelstvo. 

Yankees ztratili dvě bojové helikoptéry, několik obrněných „Hummerů“, 18 lidí bylo zabito a 

73 zraněno (speciální síly týmu „Delta“ a piloti vrtulníku), zničili několik městských bloků a 

zabili podle různých odhadů 1-10 000 lidí (včetně žen a dětí). V roce 1994, po dvou letech 

neúspěšných pokusů o „obnovení pořádku“ v zemi, se téměř 30 tisíc vojáků americké armády 

bylo nuceno evakuovat. Aidid byl zabit až v roce 1995 a diplomatické vztahy mezi 

Somálskem a Spojenými státy neexistují doteď (2005). Američané natočili film „Black Hawk 

Down“, kde se představili jako hrdinští osvoboditelé Somálců, kteří bojují proti teroristům. A 

tím to skončilo. 

Američané v Somálsku. Po zničení tisíců civilistů americkými hrdlořezy, Somálci prokázali 

svou „vděčnost“ za bratrskou „pomoc“ a táhli jednoho zabitého okupanta ulicemi města. 

Dosažený účinek byl ohromující: po vysílání těchto záběrů v americké televizi ve Spojených 

státech začala diskuse na téma „proč jim pomáháme, když to jsou takoví barbaři?“ ‒ a vojáci 

museli být pod tlakem veřejnosti evakuováni. 

1992 – Angola. V naději, že získá bohaté zdroje ropy a diamantů USA financuje svého 

prezidentského kandidáta Jonasa Savimbiho. Ten prohrává. Před a po těchto volbách mu 

Spojené státy poskytují vojenskou pomoc pro boj s legitimní vládou. Během konfliktu 

zemřelo asi 650 000 lidí. Oficiální příčina podpory rebelů je boj proti komunistické vládě. V 

roce 2002 Amerika získala požadované výhodné podmínky pro své firmy a ze Savimbiho se 

stala přítěž. USA po něm chtěly, aby zastavil boje, ale on odmítl. V této souvislosti řekl jeden 

americký diplomat následující věc: „Problém s loutkami je ten, že ne vždy škubnou, když 

taháte za nitku“. Na tip od americké zpravodajské služby byla „loutka“ nalezena a zničena 

vládou Angoly. 

1992 – V Iráku se nezdařil proamerický převrat, který měl nahradit Husajna americkým 

občanem Sa’d Salihem Džabrem. 

1993 – Rusko. Američané pomáhali Jelcinovi zastřelit několik set lidí při útoku na Nejvyšší 

radu. Trvale kolují nepotvrzené zvěsti o amerických odstřelovačích, kteří pomáhali v boji 
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proti „rudo-fašistickému převratu“. Kromě toho se Američané postarali o Jelcinovo vítězství v 

příštích volbách, i když pár měsíců před tím ho podporovalo pouze 6 % Rusů. 

1993-1995 – Bosna. Hlídky během občanské války v bezletových zónách, sestřelená letadla, 

bombardování Srbů. 

1994-1996 – Irák. Pokus svržení Husajna pomocí destabilizace země. Ani na den se 

nezastavilo bombardování, lidé umírali hladem a nemocemi kvůli sankcím, stále docházelo k 

výbuchům na veřejných místech. Za tímto účelem Američané používali teroristickou 

organizaci Irácký národní kongres (INA). Docházelo dokonce k ozbrojeným střetům s 

Husajnovými silami, jelikož Američané slíbili podporu Národnímu kongresu ze vzduchu. 

Nicméně podpora nepřišla. Teroristické útoky byly namířeny proti civilistům, Američané 

doufali, že tím vyvolávají hněv lidí na režim Saddáma Husajna, který umožňuje vše. Režim to 

však dlouho netrpěl a v roce 1996 byla zničena většina INA. Do nové irácké vlády INA také 

nikdo nepustil. 

1994-1996 – Haiti. Blokáda směřující proti vojenské vládě, vojáci obnovují prezidentskou 

funkci pro Aristida tři roky po převratu. 

1994 – Rwanda. Příběh je temný, hodně se teprve uvidí, ale nyní můžeme říci následující: pod 

vedením agenta CIA Jonase Savimbiho bylo v zemi zabito zhruba 800 000 lidí. Zpočátku byly 

hlášeny tři miliony, ale v průběhu let se počet snižuje. Řeč je o etnické čistce – zničení národa 

Hutuů. Velmi dobře ozbrojený kontingent OSN, který se v zemi nacházel, neudělal nic. 

Nakolik je v tom namočena Amerika a jaké cíle sledovala, to zatím není jasné. Je známo, že 

armáda Rwandy, která se zabývala zabíjením civilního obyvatelstva, žije z amerických peněz 

a je vyškolená instruktory z USA. Je známo, že prezident Rwandy, Paul Kagame, během 

jehož vlády došlo k hromadným vraždám, získal vojenský výcvik ve Spojených státech. 

Kagame určitě navázal skvělé vztahy nejen s americkou armádou, ale také s americkou 

rozvědkou. Nicméně, žádnou zřetelnou výhodu Američané z genocidy nezískali. 

1994 – Rusko. První a druhá čečenská válka. Již v roce 1995 se objevily zprávy, že byli 

někteří Dudajevovi ozbrojenci školeni ve výcvikových táborech CIA v Pákistánu a Turecku. 

USA, jak známo, prohlásily ropná bohatství Kaspického moře zónou svých životních zájmů a 

začaly ničit stabilitu na Blízkém východě. Přes prostředníky v této oblasti USA pomáhaly 

živit myšlenku oddělení severního Kavkazu od Ruska. Jim blízcí lidé s velkými pytli peněz 

podněcovali Basajevův gang k „džihádu“ v Dagestánu a dalších oblastech, kde žijí zcela 

normální a klidní muslimové. Kromě toho se v USA ‒ podle údajů uvedených na 

internetových stránkách „Federální agentury pro vyšetřování“ ‒ nachází 16 čečenských a pro-

čečenských organizací. 

Je znám skandál s britskou organizací „Helo-Trust“. Teoreticky „Helo-Trust“, která byla 

vytvořena ve Velké Británii na konci 80. let jako charitativní nezisková organizace, měla 

poskytovat pomoc při odminování oblastí zasažených ozbrojeným konfliktem. Podle 

svědectví zadržených čečenských povstalců, které poskytli FSB, instruktoři „Helo-Trust“ od 

roku 1997 vyškolili více než sto specialistů na miny a výbuchy. Je známo, že financování 

„Helo-Trust“ provádí britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj, Ministerstvo zahraničí 

Spojených států, Evropská unie, vlády Německa, Irska, Kanady, Japonska, Finska a soukromé 

osoby. Navíc ruská kontrarozvědka zjistila, že se zaměstnanci „Helo-Trust“ aktivně podíleli 

na shromažďování zpravodajských informací na území Čečenska v oblasti 

sociálněpolitických, ekonomických a vojenských záležitostí. 

Kvůli nedostatku financování svých vlastních obdobných projektů ruská armáda využívá 

americký systém GPS. Signál byl během války v Čečensku úmyslně vypnut, což zabránilo 

ruským vojákům zničit vůdce rebelů pomocí tohoto systému. Je taky znám případ, že Z. 

 Brzezinski veřejně prohlásil v médiích, že Rusko se chystá použít chemické zbraně proti 

čečenským civilistům. Zároveň ruští vojáci zachytili vysílaní čečenských rebelů, kteří se 

zmocnili velkých zásob chlóru a byli připraveni je použít proti vlastním civilistům a hodit pak 
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tento zločin na ruskou armádu. Spojitost je jasná. Mimochodem, právě Brzezinski vymyslel 

jak vtáhnout Sovětský svaz do Afghánistánu, právě on sponzoroval bin Ládina, právě on se 

proslavil výroky, že pravoslaví je hlavním nepřítelem Ameriky a Rusko je zbytečná země. 

Takže pokaždé, když Čečenci berou jako rukojmí ruské děti nebo nechají vybuchnout vlak, 

není pochyb o tom, kdo za tím vším je. 

1995 – Mexiko. Americká vláda sponzoruje kampaň proti zapatistům. Pod rouškou „boje 

proti drogám“ jde boj o území, která jsou atraktivní pro americké společnosti. Pro zničení 

místních lidí se používají vrtulníky s kulomety, rakety a bomby. Gangy vycvičené CIA zabíjí 

obyvatelstvo a široce používají mučení. 

1995 – Chorvatsko. Bombardování letišť Srbské Krajiny před postupem Chorvatů. 

1996 – 17. července 1996 let č. 800 letecké společností TWA explodoval na noční obloze 

nedaleko Long Islandu a spadl do Atlantského oceánu – všech 230 lidí na palubě zahynulo. 

Existuje důkaz, že Boeing byl sestřelen raketou USA. Motivace tohoto útoku nebyla 

stanovena, jednou z hlavních verzí je chyba při tréninku a odstranění nežádoucích osob na 

palubě letadla. 

1996 – Rwanda. 6 000 civilistů bylo zabito vládními jednotkami, které jsou vyškoleny a 

financovány Amerikou a Jižní Afrikou. V západních médiích byla tato událost ignorována. 

1996 – Kongo. Americké ministerstvo obrany se tajně účastnilo války v Demokratické 

republice Kongo (DRK). Do tajné operace Washingtonu v Konžské demokratické republice 

byly zapojeny i americké společnosti, jedna z nich je spojena s bývalým americkým 

prezidentem Georgem W. Bushem. Měli tam ekonomické zájmy v těžebním sektoru Konžské 

demokratické republiky. Pro zachování důvěrnosti používali soukromé vojenské personalisty. 

Washington pomohl Rwandě a Konžským povstalcům svrhnout diktátora Mobutu. Pak 

Američané podpořili rebely, kteří zahájili válku proti zesnulému prezidentovi Laurent-Desire 

Kabilovi, jelikož v roce 1998, režim Kabila začal sužovat zájmy amerických těžebních 

společností.  Když Kabila získal podporu jiných afrických zemí, Spojené státy změnily svou 

taktiku. Američtí speciální agenti začali trénovat jako odpůrce Kabily Rwanďany, Uganďany 

a Burunďany a jejich stoupence – obyvatele Zimbabwe a Namibie. 

1997 – Američané uspořádali sérii bombových útoků v kubánských hotelech. 

1998 – Súdán. Američané zničili raketovým úderem farmaceutickou továrnu, když prohlásili, 

že se v ní vyrábí nervový plyn. Protože tato továrna vyráběla 90 % léků v zemi, a import ze 

zahraničí Američané samozřejmě zakázali, výsledkem raketového útoku byla smrt desítek 

tisíc lidí. Prostě je nebylo čím léčit. 

1998 – Čtyři dny aktivního bombardování Iráku poté, co inspektoři hlásili, že Irák nebyl 

dostatečně kooperativní. 

1998 – Afghánistán. Útok na bývalé výcvikové tábory CIA, které používaly islámské 

fundamentalistické skupiny. 

1999 – Jugoslávie. Přes pohrdání pravidly mezinárodního práva, obcházení OSN a Rady 

bezpečnosti, USA silami NATO zahájily kampaň 78denního bombardování suverénního státu 

Jugoslávie. Agrese proti Jugoslávii, která proběhla pod záminkou „zabránění humanitární 

katastrofě“, způsobila největší humanitární katastrofu v Evropě od druhé světové války. 

Během více než 32 000 bojových vzletů byly použity bomby o hmotnosti 21 tisíc tun, což 

odpovídá čtyřnásobku síly atomové bomby na Hirošimu. Více než 2 000 civilistů bylo zabito, 

6 000 zraněno a zmrzačeno, více než milion zůstalo bez přístřeší a 2 miliony bez zdroje 

příjmů. 

Bombardování ochrnulo výrobní kapacitu a infrastrukturu každodenního života Jugoslávie, 

což vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti na 33 % a přivedlo 20 % obyvatel pod hranici chudoby, 

způsobilo přímé ekonomické ztráty ve výši 600 miliard dolarů. Jugoslávie, stejně jako celá 

Evropa utrpěla dlouhotrvající škody na ekologickém prostředí. 
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Z důkazů shromážděných Mezinárodním tribunálem pro vyšetřování amerických válečných 

zločinů v Jugoslávii, které předsedal bývalý americký generální prokurátor Ramsey Clark, je 

zřejmé, že CIA vyzbrojila a financovala gangy albánských teroristů (tzv. Kosovská 

osvobozenecká armáda, KLA) v Jugoslávii. Za účelem financování bojovníků KLA CIA 

vytvořilo dobře organizovanou kriminální strukturu pro obchod s drogami v Evropě. 

Před začátkem bombardování Srbska vláda poskytla NATO mapu Jugoslávie, kde byly 

vyznačeny objekty nepodléhající bombardovaní, jelikož to způsobí ekologickou katastrofu. 

Američané s jim vlastním cynismem začali bombardovat právě ty objekty, které byly uvedeny 

na srbské mapě. Například ropnou rafinérii Pančevo bombardovaly šestkrát. V důsledku toho 

se do životního prostředí uvolnilo velké množství toxického plynu fosgenu, 1 200 t 

monomerů vinylchloridu, 3 000 t hydroxidu sodného, 800 t kyseliny chlorovodíkové, 2 350 t 

kapalného amoniaku a 8 t rtuti. Tohle všechno šlo do země, půda byla otrávena. Podzemní 

vody, zejména v centru města Novi Sad, obsahují rtuť. Jako výsledek bomb NATO s 

uranovým jádrem začala nemoc tzv. „golfský syndrom“, děti se rodí jako zrůdy. Ekologové ze 

Západu, především Greenpeace, zcela mlčí o zvěrstvech americké armády v Srbsku. 

2000 – Převrat v Bělehradě. Američané nakonec svrhli nenáviděného Miloševiče. 

2001-2014 – Invaze do Afghánistánu. Typický program Američanů: mučení, zakázané 

zbraně, hromadné zabíjení civilistů, ujištění o blížící se rekonstrukci země, používání 

ochuzeného uranu, a nakonec vycucaný z prstu „důkaz“ o angažovanosti bin Ládina v 

teroristických útocích 11. září 2001, který je založen na pochybném videu se špatným 

zvukovým signálem a zcela odlišným člověkem od bin Ládina. 

2001 – Američané se honí po celé Makedonii za albánskými teroristy z Kosovské 

osvobozenecké armády, kteří byli vyškoleni a vyzbrojeni samotnými Američany v boji proti 

Srbům. 

2002 – Američané zavádí vojska na Filipíny, jelikož mají strach z občanských nepokojů. 

2002-2004 – Venezuela. V roce 2002 se zde uskutečnil proamerický státní převrat, opozice 

nelegálně svrhla populárního prezidenta Huga Cháveze. Hned další den začalo lidové 

povstání na podporu prezidenta, Chávez byl zachráněn z vězení a vrátil se na svůj post. Nyní 

tam probíhá boj mezi opozicí, podporovanou Američany a vládou. Venezuela je bohatá na 

ropu. Navíc není tajemstvím, že Hugo Chávez byl nejlepším přítelem kubánského vůdce 

Fidela Castra. A Venezuela je jednou z mála zemí, která otevřeně kritizovala americkou 

zahraniční politiku. Například v dubnu 2004, ve svém projevu na shromáždění u příležitosti 

výročí vojenského převratu v zemi, Chávez řekl, že moc ve Washingtonu zachytila 

imperialistická vláda, která v zájmu dosažení svých cílů je připravena zabíjet ženy a děti. 

2003 – „Protiteroristická operace“ na Filipínách. 

2003–2011. Irák. USA a široká koalice napadá Irák a svrhává Saddáma Husajna (později ho 

nalezne v úkrytu a irácká vláda ho usmrtí). Více než 150 000 mrtvých civilistů, 4000 

amerických a koaličních vojáků (včetně českých). Ekonomika země rozvrácen, ropná pole 

rozprodána a pronajata západním společnostem na desítky let dopředu. Sociální segradace 

celé země. Občanská válka sunnitů, šíitů a Kurdů. 

2003 – Libérie. 

2003 – Sýrie. Jak už to tak bývá, začne USA v záchvatu vášně ničit zemi-oběť (v tomto 

případě, Irák), ale také okolní země. 24. června Pentagon oznámil, že možná zničili Saddáma 

Husajna nebo jeho nejstaršího syna Udaje. Podle vedoucího americké armády, dron Predator 

zasáhl podezřelý konvoj. Jak se ukázalo, při honbě za představitelem bývalého iráckého 

režimu, americká armáda působila v Sýrii. Americká vojenská jednotka uznala střet se 

syrskou pohraniční stráží. Byli použiti parašutisté. Ze vzduchu kryla přistání speciálních sil 

letadla a vrtulníky. 
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2003 – Převrat v Gruzii. Přímou pomoc gruzínské opozici poskytoval americký velvyslanec v 

Tbilisi Richard Miles ‒ to znamená, že to bylo provedeno se souhlasem Bílého domu. 

Mimochodem, Miles byl už dlouho nechvalně známý jako hrobník režimů: 

– byl velvyslancem v Ázerbajdžánu, když k moci přišel Hejdar Alijev; 

– byl v Jugoslávii při bombardování a při svržení Slobodana Miloševiče, 

– byl v Bulharsku, když parlamentní volby vyhrál dědic trůnu Simeon Saxe-Coburg Gotha, 

který zůstal v čele vlády. 

Kromě politické podpory Američané podporovali opozici i finančně. Například Sorosova 

nadace přidělila 500 000 dolarů radikální opoziční organizaci „Kmara“ („Dost“). Dále 

financoval oblíbenou opoziční televizní stanici, která hrála klíčovou roli v podpoře „růžové 

revoluce“ a říká se, že poskytoval finanční podporu mládežnické organizaci, zodpovědné za 

pouliční protesty. Kromě toho, podle „Globe and Mail“ právě za peníze Sorosových 

organizací do Tbilisi na speciálních autobusech z různých měst sváželi opozičníky, a 

uprostřed náměstí před parlamentem byla postavena obrovská obrazovka, před kterou se 

shromažďovali odpůrci Ševarnadzeho. Podle dokumentu byly před svržením Ševarnadzeho v 

Tbilisi speciálně studovány metody organizování masových protestů v Jugoslávii, které vedly 

k rezignaci Miloševiče. Podle „Globe and Mail“, prezident Gruzie Michail Saakašvili, který 

získal právnický titul v New Yorku, osobně podporuje vřelé vztahy se Sorosem. Čečenští 

rebelové, přijatí do služby gruzínské armády, získali od Sorose bonus k platu. 

2004 – Haiti. Protivládní protesty pokračovaly na Haiti během několika týdnů. Povstalci 

obsadili hlavní město Haiti, prezident Jean-Bertrand Aristide uprchl. Útok na hlavní město 

Port-au-Prince byl odložen na žádost Spojených států. Amerika zavádí armádu. 

2004 – Pokus o převrat v Rovníkové Guineji, kde jsou slušné zásoby ropy. Britská 

zpravodajská služba MI6, CIA a španělské tajné služby se snažily propašovat do této země 70 

žoldáků, kteří měli svrhnout režim prezidenta Theodora Nguema Mbasogo Obisanga s 

podporou místních zrádců. Žoldáci byli zadrženi a jejich vůdce Mark Thatcher (mimochodem, 

syn samotné Margaret Thatcherové!) našel útočiště ve Spojených státech. 

2004 – Proamerický převrat na Ukrajině. 

2008 – Rusko-gruzínská válka. 

2011 – Tunis. 

2011 – Egypt. 

2011 – Libye. Nálety NATO uvrhly tuto kdysi podle afrických standardů prosperující zemi 

zpět do středověku, a co hůř, ponořily ji do občanské války. Západ použil vojenské síly, aby 

tu instaloval poslušný, leč nepopulární režim neschopný si poradit se zakořeněnými 

náboženskými a kmenovými rozepřemi, které zemi trhají na kusy. Libyjská ropa a plyn byly 

hlavním cílem vojenské intervence NATO ve jménu ušlechtilého cíle osvobození obyčejných 

Libyjců od diktatury plukovníka Kaddáfího (více zde :http://www.vlastnihlavou.cz/libye/) 

2011 – Počátek tzv. Arabského jara. 

2011– Současnost. Sýrie (více 

zde: http://www.jinezpravy.blogspot.cz/search/label/Sýrie, www.vlastnihlavou.cz/syrie-

pravda-o-syrii-syrska-opozice/) 

2013-2014 – Ukrajinský Majdan, boje na jihovýchodě Ukrajiny. USA prohlašují, že do 

vzniku ukrajinské demokracie investovaly 5 miliard dolarů. Sestřelení malajsijského letadla, 

dosud nevyšetřeno. 

2014 – vznik Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), dnes jen Islámský stát (IS). Sunitské 

vojsko dobývá s pomocí americké výzbroje ukradené irácké armádě rozsáhlé území 

severovýchodu Sýrie a irácký Kurdistán. Vraždí a vyhání náboženské menšiny (křesťany, 

jezídy, šíity). V říjnu 2014 letectvo USA podniká letecké nálety na území od kontrolou IS. 

Na území USA se boje prakticky nikdy nevedly. Skoro nikdo nikdy Ameriku nenapadl. 

Slavný Pearl Harbor (Hawai), který byl napaden Japonci během druhé světové války, 

http://www.vlastnihlavou.cz/libye/
http://www.jinezpravy.blogspot.cz/search/label/S%C3%BDrie
http://www.vlastnihlavou.cz/syrie-pravda-o-syrii-syrska-opozice/
http://www.vlastnihlavou.cz/syrie-pravda-o-syrii-syrska-opozice/
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bylo obsazené území, které Američané sami zdevastovali o chvíli dřív. Jediným útokem 

další země na Spojené státy byla válka za nezávislost na Británii na konci 18. století a 

britský útok na Washington v roce 1814. Od té doby veškerý teror pochází ze Spojených 

států a nebyl nikdy potrestán. 
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Sankcie za zločiny Rusov na Ukrajine a za bezvýznamné masakrovanie 

ľudí v Iraku Američanmi 
 

28. februára 2022 17:17, Prečítané 2 529x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/28/sankcie-za-zlociny-rusov-na-ukrajine-a-za-

bezvyznamne-masakrovanie-ludi-v-iraku-americanmi/ 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

Každú vojenskú agresiu je potrebné odsúdiť, zdôrazňujem každú! 

  

Posledných pár dní sa zo všetkých médií a zo všetkých strán sršia nadávky na zločinnú 

agresiu Rusov na Ukrajine a uvaľujú sa sankcie proti Rusku, už úplne na všetko. Buduje sa 

nenávisť ľudí celej planéty proti Rusku, Rusom, Putinovi a bohvie proti komu ešte. 

  

Podľa Ukrajincov, Ruské vojská na Ukrajine zabili už 352 civilistov (i keď je to zatiaľ 

nepotvrdené z nezávislých zdrojov). 

  

Počet obetí v Iraku, ako dôsledok americkej invázie a aj priameho bombardovania je nejasný. 

Rôzne zdroje udávajú od 100 000 až 1,4 milióna obetí. Američania vo väzniciach v Iraku 

nielenže neľudsky mučili väzňov, ale dokonca sa pri mučení s nimi fotografovali, a tieto 

fotografie si súťažne americkí vojaci elektronicky vymieňali, čím sa dostali aj na verejnosť 

(nebudem rozoberať ďalšie vojenské agresie USA do suverénnych štátov). 

  

Predstavte si, čo by sa stalo, keby Ruskí vojaci zabili na Ukrajine teraz už 100 000 nevinných 

ľudí. Ako by reagoval svet, keď zúrivosť, nenávisť proti Rusku a Rusom, a sankcie už pri 

neoverených 352 obetiach dosiahli maximálny vrchol? 

Ja si myslím, že predstavitelia USA, NATO, EU, pracovníci médií, naše mediálne a vládne 

celebrity by sa tak rozzúrili, že by každý dostal infarkt.  Vo svete by sa ustálil všeobecný 

názor, že Rusi sú zločinci a mentálne chorí zabijáci, ktorých treba ihneď vykynožiť. Mnohí by 

navrhovali, že Rusko a Rusov je potrebné zrovnať zo zemou jadrovými zbraňami. 

  

Čo sa stalo, keď americkí vojaci počas vojenskej agresii v suverénnom štáte, napríklad 

v Iraku, zabili 100 000 ľudí? Ako každý vie, nestalo sa nič. Nikto na USA neuvaľoval 

sankcie. Nikto z mocných humanistov a demokratov, žiadne médiá vo svete nenazýval 

Američanov zločincami alebo zabijakmi. Nikto nenavrhoval vojensky zničiť USA. Zhruba 

nikto si to ani nevšimol! 

  

Nakoniec ostali len zásadné otázky: 

  

Prečo celý svet proti americkým zločinom nezareagoval 100 až 1000 krát účinnejšie, ako 

zareagoval v prípade 352 obetí na Ukrajine? Paradoxne, celý svet na americké zločiny 

nereagoval vôbec! 

  

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/28/sankcie-za-zlociny-rusov-na-ukrajine-a-za-bezvyznamne-masakrovanie-ludi-v-iraku-americanmi/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/28/sankcie-za-zlociny-rusov-na-ukrajine-a-za-bezvyznamne-masakrovanie-ludi-v-iraku-americanmi/
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Kto a prečo vytvoril morálne degenerované ľudských bytostí, ktoré sa dajú médiami 

nahuckať, aby zlynčovali  jeden národ za vojenské zločiny, pričom si niekoľkonásobné 

zločiny iných ani nevšimnú? 

  

Vyplýva z porovnania sankcií proti Rusku a USA, že morálne degenerovaní ľudia  zastávajú 

v súčasnosti najvyššie mocenské, politické a mediálne pozície vo vyspelom euroatlantickom 

svete? 

  

Vyplýva z porovnania sankcií proti Rusku a USA, že len absolútna a profesionálna 

euroatlantická totalita dokázala preprogramovať mozgy miliardám ľudí a vytvoriť z nich 

morálne degenerované obludy na akékoľvek použitie? Paradoxne, tento profesionálne 

totalitný systém sa v súčasnosti nazýva sloboda a demokracia! A kto tento systém odmietne, 

ten bude demokraticky potrestaný. 

  

Bolo by dobre vedecky preskúma, aké nástroje a postupy euroatlantickí genetickí predátori pri 

preprogramovávaní mozgov používajú. 

  

Ovláda súčasná svetová euroatlantická koalícia niekoľko miliárd ľudí, ktorí budú bez 

rozmýšľania hrdo plniť ich príkazy? 

  

Otázky sú zásadné a odpovede jednoduché. Ja ich neprezradím. 

  

Karol Ondriaš, 

220228 
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Konečne budú súdiť zločincov vojnových agresií! 
 

9. marca 2022 15:58, Prečítané 2 819x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/03/09/konecne-budu-sudit-zlocincov-vojnovych-

agresii/ 

 

Dnes pri  prepínaní TV kanálov som na TA3 zachytil vetu. „Budú sa súdiť vojnoví zločinci 

vojnovej agresie“ (alebo tak nejak). Prepínal som ďalej a hovorím si: Konečne! 

Možno ich budú súdiť na Slovensku. Ale to znamená, že Slovensko už nebude metastáza 

rakovinového nádoru, ale krajina, ktorú začali zaujímať aj morálne hodnoty. A televízie už 

nebudú len fekálne jamy na akékoľvek použitie. 

  

Prepínam kanály ďalej a rozmýšľam, kde začnú súdiť a ktoré vojnové agresie si zoberú ako 

prvé? 

Pozrel som si zoznam na: 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/26/zoznam-200-rokov-standardnej-pomoci-usa-

svetu-do-2014/ 

  

Vybral som agresie len zhruba za posledných 25 rokov od 1990 do 2014. Zoznam je na konci. 

Bože, veď tých agresií je neúrekom. 

Predpokladám, že aby to ako tak zvládli, bude potrebné mať aspoň jeden vojenský tribunál 

v každom štáte v EÚ, ktorý bude zasadať nepretržite niekoľko rokov. 

  

Je možné, že keď budem nabudúce prepínať televízne kanály, tak sa možno dozviem ďalšie 

podrobnosti. Len nesmiem prepínať tak rýchlo, ako som zvyknutý. 

  

Karol Ondriaš, 

220309 

  

1991 – Rozsáhlé vojenské akce proti Iráku, na které se podílí 450 000 vojáků a několik tisíc 

kusů moderní techniky. Bylo zabito nejméně 150 tisíc civilistů. Úmyslné bombardování 

civilních objektů pro zastrašení obyvatelstva Iráku. Pro první invazi do Iráku Amerika použila 

následující výmluvy: 

Tvrzení vlády USA: 

1) Irák napadl nezávislý stát Kuvajt 

2) Husajn vyrábí jaderné zbraně a použije je proti Americe 

3) Irák nechtěl začít mírové rozhovory a stáhnout vojáky 

4) zvěrstva irácké armády v Kuvajtu 

5) použití zbraní hromadného ničení iráckou armádou 

6) Irák se chystal zaútočit na Saúdskou Arábii 

7) v Iráku není demokracie 

Pravda: 

1) Kuvajt byl po staletí součástí Iráku a britští imperialisté ho odtrhli pomocí síly ve 20. letech 

20. století kvůli politice „rozděl a panuj“. Žádná země v regionu neuznala tento stát. 

2) Plány na výrobu jaderných zbraní byly v počáteční fázi, pod touto záminkou můžeme 

bombardovat většinu světa. Jeho záměr zaútočit na Ameriku byl samozřejmě čirým 

výmyslem. 

3) Když Amerika napadla Irák, mírová jednání byla již v plném proudu a irácká armáda 

opouštěla Kuvajt. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/03/09/konecne-budu-sudit-zlocincov-vojnovych-agresii/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/03/09/konecne-budu-sudit-zlocincov-vojnovych-agresii/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/26/zoznam-200-rokov-standardnej-pomoci-usa-svetu-do-2014/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/02/26/zoznam-200-rokov-standardnej-pomoci-usa-svetu-do-2014/
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4) Nejhorší zvěrstva typu vražd novorozeňat popsaných výše byla vymýšlená americkou 

propagandou. 

5) Amerika sama poskytla Husajnovi tyto zbraně. 

6) Důkazy doposud nejsou. 

7) Američané sami dosadili Husajna k moci. 

1991 – Kuvajt. Schytal to i Kuvajt, který Američané „osvobodili“: stát byl bombardován a 

vojensky obsazen. 

1992-1994 – Okupace Somálska. Ozbrojené násilí proti civilnímu obyvatelstvu, vraždění 

civilistů. V roce 1991 byl sesazen prezident Somálska Mohammad Siad Barre. Od té doby je 

jeho země skutečně rozdělena na klanová území. Ústřední vláda neovládá celou zemi. 

Američtí představitelé nazvali Somálsko „ideálním místem pro teroristy“. Nicméně, někteří 

vůdci klanů, jako je Mohammed Farah Aidid spolupracovali v roce 1992 s mírovými 

jednotkami OSN. Ale ne na dlouho. O rok později už s nimi bojoval. Vedoucí představitelé 

somálských klanů měli vlastní malou, ale velmi pohyblivou a dobře vyzbrojenou armádou. 

Američané s těmito armádami nebojovali, ale pouze vyhlazovali civilní obyvatelstvo. 

Yankees ztratili dvě bojové helikoptéry, několik obrněných „Hummerů“, 18 lidí bylo zabito a 

73 zraněno (speciální síly týmu „Delta“ a piloti vrtulníku), zničili několik městských bloků a 

zabili podle různých odhadů 1-10 000 lidí (včetně žen a dětí). V roce 1994, po dvou letech 

neúspěšných pokusů o „obnovení pořádku“ v zemi, se téměř 30 tisíc vojáků americké armády 

bylo nuceno evakuovat. Aidid byl zabit až v roce 1995 a diplomatické vztahy mezi 

Somálskem a Spojenými státy neexistují doteď (2005). Američané natočili film „Black Hawk 

Down“, kde se představili jako hrdinští osvoboditelé Somálců, kteří bojují proti teroristům. A 

tím to skončilo. 

Američané v Somálsku. Po zničení tisíců civilistů americkými hrdlořezy, Somálci prokázali 

svou „vděčnost“ za bratrskou „pomoc“ a táhli jednoho zabitého okupanta ulicemi města. 

Dosažený účinek byl ohromující: po vysílání těchto záběrů v americké televizi ve Spojených 

státech začala diskuse na téma „proč jim pomáháme, když to jsou takoví barbaři?“ ‒ a vojáci 

museli být pod tlakem veřejnosti evakuováni. 

1992 – Angola. V naději, že získá bohaté zdroje ropy a diamantů USA financuje svého 

prezidentského kandidáta Jonasa Savimbiho. Ten prohrává. Před a po těchto volbách mu 

Spojené státy poskytují vojenskou pomoc pro boj s legitimní vládou. Během konfliktu 

zemřelo asi 650 000 lidí. Oficiální příčina podpory rebelů je boj proti komunistické vládě. V 

roce 2002 Amerika získala požadované výhodné podmínky pro své firmy a ze Savimbiho se 

stala přítěž. USA po něm chtěly, aby zastavil boje, ale on odmítl. V této souvislosti řekl jeden 

americký diplomat následující věc: „Problém s loutkami je ten, že ne vždy škubnou, když 

taháte za nitku“. Na tip od americké zpravodajské služby byla „loutka“ nalezena a zničena 

vládou Angoly. 

1992 – V Iráku se nezdařil proamerický převrat, který měl nahradit Husajna americkým 

občanem Sa’d Salihem Džabrem. 

1993 – Rusko. Američané pomáhali Jelcinovi zastřelit několik set lidí při útoku na Nejvyšší 

radu. Trvale kolují nepotvrzené zvěsti o amerických odstřelovačích, kteří pomáhali v boji 

proti „rudo-fašistickému převratu“. Kromě toho se Američané postarali o Jelcinovo vítězství v 

příštích volbách, i když pár měsíců před tím ho podporovalo pouze 6 % Rusů. 

1993-1995 – Bosna. Hlídky během občanské války v bezletových zónách, sestřelená letadla, 

bombardování Srbů. 

1994-1996 – Irák. Pokus svržení Husajna pomocí destabilizace země. Ani na den se 

nezastavilo bombardování, lidé umírali hladem a nemocemi kvůli sankcím, stále docházelo k 

výbuchům na veřejných místech. Za tímto účelem Američané používali teroristickou 

organizaci Irácký národní kongres (INA). Docházelo dokonce k ozbrojeným střetům s 

Husajnovými silami, jelikož Američané slíbili podporu Národnímu kongresu ze vzduchu. 
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Nicméně podpora nepřišla. Teroristické útoky byly namířeny proti civilistům, Američané 

doufali, že tím vyvolávají hněv lidí na režim Saddáma Husajna, který umožňuje vše. Režim to 

však dlouho netrpěl a v roce 1996 byla zničena většina INA. Do nové irácké vlády INA také 

nikdo nepustil. 

1994-1996 – Haiti. Blokáda směřující proti vojenské vládě, vojáci obnovují prezidentskou 

funkci pro Aristida tři roky po převratu. 

1994 – Rwanda. Příběh je temný, hodně se teprve uvidí, ale nyní můžeme říci následující: pod 

vedením agenta CIA Jonase Savimbiho bylo v zemi zabito zhruba 800 000 lidí. Zpočátku byly 

hlášeny tři miliony, ale v průběhu let se počet snižuje. Řeč je o etnické čistce – zničení národa 

Hutuů. Velmi dobře ozbrojený kontingent OSN, který se v zemi nacházel, neudělal nic. 

Nakolik je v tom namočena Amerika a jaké cíle sledovala, to zatím není jasné. Je známo, že 

armáda Rwandy, která se zabývala zabíjením civilního obyvatelstva, žije z amerických peněz 

a je vyškolená instruktory z USA. Je známo, že prezident Rwandy, Paul Kagame, během 

jehož vlády došlo k hromadným vraždám, získal vojenský výcvik ve Spojených státech. 

Kagame určitě navázal skvělé vztahy nejen s americkou armádou, ale také s americkou 

rozvědkou. Nicméně, žádnou zřetelnou výhodu Američané z genocidy nezískali. 

1994 – Rusko. První a druhá čečenská válka. Již v roce 1995 se objevily zprávy, že byli 

někteří Dudajevovi ozbrojenci školeni ve výcvikových táborech CIA v Pákistánu a Turecku. 

USA, jak známo, prohlásily ropná bohatství Kaspického moře zónou svých životních zájmů a 

začaly ničit stabilitu na Blízkém východě. Přes prostředníky v této oblasti USA pomáhaly 

živit myšlenku oddělení severního Kavkazu od Ruska. Jim blízcí lidé s velkými pytli peněz 

podněcovali Basajevův gang k „džihádu“ v Dagestánu a dalších oblastech, kde žijí zcela 

normální a klidní muslimové. Kromě toho se v USA ‒ podle údajů uvedených na 

internetových stránkách „Federální agentury pro vyšetřování“ ‒ nachází 16 čečenských a pro-

čečenských organizací. 

Je znám skandál s britskou organizací „Helo-Trust“. Teoreticky „Helo-Trust“, která byla 

vytvořena ve Velké Británii na konci 80. let jako charitativní nezisková organizace, měla 

poskytovat pomoc při odminování oblastí zasažených ozbrojeným konfliktem. Podle 

svědectví zadržených čečenských povstalců, které poskytli FSB, instruktoři „Helo-Trust“ od 

roku 1997 vyškolili více než sto specialistů na miny a výbuchy. Je známo, že financování 

„Helo-Trust“ provádí britské ministerstvo pro mezinárodní rozvoj, Ministerstvo zahraničí 

Spojených států, Evropská unie, vlády Německa, Irska, Kanady, Japonska, Finska a soukromé 

osoby. Navíc ruská kontrarozvědka zjistila, že se zaměstnanci „Helo-Trust“ aktivně podíleli 

na shromažďování zpravodajských informací na území Čečenska v oblasti 

sociálněpolitických, ekonomických a vojenských záležitostí. 

Kvůli nedostatku financování svých vlastních obdobných projektů ruská armáda využívá 

americký systém GPS. Signál byl během války v Čečensku úmyslně vypnut, což zabránilo 

ruským vojákům zničit vůdce rebelů pomocí tohoto systému. Je taky znám případ, že Z. 

 Brzezinski veřejně prohlásil v médiích, že Rusko se chystá použít chemické zbraně proti 

čečenským civilistům. Zároveň ruští vojáci zachytili vysílaní čečenských rebelů, kteří se 

zmocnili velkých zásob chlóru a byli připraveni je použít proti vlastním civilistům a hodit pak 

tento zločin na ruskou armádu. Spojitost je jasná. Mimochodem, právě Brzezinski vymyslel 

jak vtáhnout Sovětský svaz do Afghánistánu, právě on sponzoroval bin Ládina, právě on se 

proslavil výroky, že pravoslaví je hlavním nepřítelem Ameriky a Rusko je zbytečná země. 

Takže pokaždé, když Čečenci berou jako rukojmí ruské děti nebo nechají vybuchnout vlak, 

není pochyb o tom, kdo za tím vším je. 

1995 – Mexiko. Americká vláda sponzoruje kampaň proti zapatistům. Pod rouškou „boje 

proti drogám“ jde boj o území, která jsou atraktivní pro americké společnosti. Pro zničení 

místních lidí se používají vrtulníky s kulomety, rakety a bomby. Gangy vycvičené CIA zabíjí 

obyvatelstvo a široce používají mučení. 
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1995 – Chorvatsko. Bombardování letišť Srbské Krajiny před postupem Chorvatů. 

1996 – 17. července 1996 let č. 800 letecké společností TWA explodoval na noční obloze 

nedaleko Long Islandu a spadl do Atlantského oceánu – všech 230 lidí na palubě zahynulo. 

Existuje důkaz, že Boeing byl sestřelen raketou USA. Motivace tohoto útoku nebyla 

stanovena, jednou z hlavních verzí je chyba při tréninku a odstranění nežádoucích osob na 

palubě letadla. 

1996 – Rwanda. 6 000 civilistů bylo zabito vládními jednotkami, které jsou vyškoleny a 

financovány Amerikou a Jižní Afrikou. V západních médiích byla tato událost ignorována. 

1996 – Kongo. Americké ministerstvo obrany se tajně účastnilo války v Demokratické 

republice Kongo (DRK). Do tajné operace Washingtonu v Konžské demokratické republice 

byly zapojeny i americké společnosti, jedna z nich je spojena s bývalým americkým 

prezidentem Georgem W. Bushem. Měli tam ekonomické zájmy v těžebním sektoru Konžské 

demokratické republiky. Pro zachování důvěrnosti používali soukromé vojenské personalisty. 

Washington pomohl Rwandě a Konžským povstalcům svrhnout diktátora Mobutu. Pak 

Američané podpořili rebely, kteří zahájili válku proti zesnulému prezidentovi Laurent-Desire 

Kabilovi, jelikož v roce 1998, režim Kabila začal sužovat zájmy amerických těžebních 

společností.  Když Kabila získal podporu jiných afrických zemí, Spojené státy změnily svou 

taktiku. Američtí speciální agenti začali trénovat jako odpůrce Kabily Rwanďany, Uganďany 

a Burunďany a jejich stoupence – obyvatele Zimbabwe a Namibie. 

1997 – Američané uspořádali sérii bombových útoků v kubánských hotelech. 

1998 – Súdán. Američané zničili raketovým úderem farmaceutickou továrnu, když prohlásili, 

že se v ní vyrábí nervový plyn. Protože tato továrna vyráběla 90 % léků v zemi, a import ze 

zahraničí Američané samozřejmě zakázali, výsledkem raketového útoku byla smrt desítek 

tisíc lidí. Prostě je nebylo čím léčit. 

1998 – Čtyři dny aktivního bombardování Iráku poté, co inspektoři hlásili, že Irák nebyl 

dostatečně kooperativní. 

1998 – Afghánistán. Útok na bývalé výcvikové tábory CIA, které používaly islámské 

fundamentalistické skupiny. 

1999 – Jugoslávie. Přes pohrdání pravidly mezinárodního práva, obcházení OSN a Rady 

bezpečnosti, USA silami NATO zahájily kampaň 78denního bombardování suverénního státu 

Jugoslávie. Agrese proti Jugoslávii, která proběhla pod záminkou „zabránění humanitární 

katastrofě“, způsobila největší humanitární katastrofu v Evropě od druhé světové války. 

Během více než 32 000 bojových vzletů byly použity bomby o hmotnosti 21 tisíc tun, což 

odpovídá čtyřnásobku síly atomové bomby na Hirošimu. Více než 2 000 civilistů bylo zabito, 

6 000 zraněno a zmrzačeno, více než milion zůstalo bez přístřeší a 2 miliony bez zdroje 

příjmů. 

Bombardování ochrnulo výrobní kapacitu a infrastrukturu každodenního života Jugoslávie, 

což vedlo ke zvýšení nezaměstnanosti na 33 % a přivedlo 20 % obyvatel pod hranici chudoby, 

způsobilo přímé ekonomické ztráty ve výši 600 miliard dolarů. Jugoslávie, stejně jako celá 

Evropa utrpěla dlouhotrvající škody na ekologickém prostředí. 

Z důkazů shromážděných Mezinárodním tribunálem pro vyšetřování amerických válečných 

zločinů v Jugoslávii, které předsedal bývalý americký generální prokurátor Ramsey Clark, je 

zřejmé, že CIA vyzbrojila a financovala gangy albánských teroristů (tzv. Kosovská 

osvobozenecká armáda, KLA) v Jugoslávii. Za účelem financování bojovníků KLA CIA 

vytvořilo dobře organizovanou kriminální strukturu pro obchod s drogami v Evropě. 

Před začátkem bombardování Srbska vláda poskytla NATO mapu Jugoslávie, kde byly 

vyznačeny objekty nepodléhající bombardovaní, jelikož to způsobí ekologickou katastrofu. 

Američané s jim vlastním cynismem začali bombardovat právě ty objekty, které byly uvedeny 

na srbské mapě. Například ropnou rafinérii Pančevo bombardovaly šestkrát. V důsledku toho 

se do životního prostředí uvolnilo velké množství toxického plynu fosgenu, 1 200 t 
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monomerů vinylchloridu, 3 000 t hydroxidu sodného, 800 t kyseliny chlorovodíkové, 2 350 t 

kapalného amoniaku a 8 t rtuti. Tohle všechno šlo do země, půda byla otrávena. Podzemní 

vody, zejména v centru města Novi Sad, obsahují rtuť. Jako výsledek bomb NATO s 

uranovým jádrem začala nemoc tzv. „golfský syndrom“, děti se rodí jako zrůdy. Ekologové ze 

Západu, především Greenpeace, zcela mlčí o zvěrstvech americké armády v Srbsku. 

2000 – Převrat v Bělehradě. Američané nakonec svrhli nenáviděného Miloševiče. 

2001-2014 – Invaze do Afghánistánu. Typický program Američanů: mučení, zakázané 

zbraně, hromadné zabíjení civilistů, ujištění o blížící se rekonstrukci země, používání 

ochuzeného uranu, a nakonec vycucaný z prstu „důkaz“ o angažovanosti bin Ládina v 

teroristických útocích 11. září 2001, který je založen na pochybném videu se špatným 

zvukovým signálem a zcela odlišným člověkem od bin Ládina. 

2001 – Američané se honí po celé Makedonii za albánskými teroristy z Kosovské 

osvobozenecké armády, kteří byli vyškoleni a vyzbrojeni samotnými Američany v boji proti 

Srbům. 

2002 – Američané zavádí vojska na Filipíny, jelikož mají strach z občanských nepokojů. 

2002-2004 – Venezuela. V roce 2002 se zde uskutečnil proamerický státní převrat, opozice 

nelegálně svrhla populárního prezidenta Huga Cháveze. Hned další den začalo lidové 

povstání na podporu prezidenta, Chávez byl zachráněn z vězení a vrátil se na svůj post. Nyní 

tam probíhá boj mezi opozicí, podporovanou Američany a vládou. Venezuela je bohatá na 

ropu. Navíc není tajemstvím, že Hugo Chávez byl nejlepším přítelem kubánského vůdce 

Fidela Castra. A Venezuela je jednou z mála zemí, která otevřeně kritizovala americkou 

zahraniční politiku. Například v dubnu 2004, ve svém projevu na shromáždění u příležitosti 

výročí vojenského převratu v zemi, Chávez řekl, že moc ve Washingtonu zachytila 

imperialistická vláda, která v zájmu dosažení svých cílů je připravena zabíjet ženy a děti. 

2003 – „Protiteroristická operace“ na Filipínách. 

2003–2011. Irák. USA a široká koalice napadá Irák a svrhává Saddáma Husajna (později ho 

nalezne v úkrytu a irácká vláda ho usmrtí). Více než 150 000 mrtvých civilistů, 4000 

amerických a koaličních vojáků (včetně českých). Ekonomika země rozvrácen, ropná pole 

rozprodána a pronajata západním společnostem na desítky let dopředu. Sociální segradace 

celé země. Občanská válka sunnitů, šíitů a Kurdů. 

2003 – Libérie. 

2003 – Sýrie. Jak už to tak bývá, začne USA v záchvatu vášně ničit zemi-oběť (v tomto 

případě, Irák), ale také okolní země. 24. června Pentagon oznámil, že možná zničili Saddáma 

Husajna nebo jeho nejstaršího syna Udaje. Podle vedoucího americké armády, dron Predator 

zasáhl podezřelý konvoj. Jak se ukázalo, při honbě za představitelem bývalého iráckého 

režimu, americká armáda působila v Sýrii. Americká vojenská jednotka uznala střet se 

syrskou pohraniční stráží. Byli použiti parašutisté. Ze vzduchu kryla přistání speciálních sil 

letadla a vrtulníky. 

2003 – Převrat v Gruzii. Přímou pomoc gruzínské opozici poskytoval americký velvyslanec v 

Tbilisi Richard Miles ‒ to znamená, že to bylo provedeno se souhlasem Bílého domu. 

Mimochodem, Miles byl už dlouho nechvalně známý jako hrobník režimů: 

– byl velvyslancem v Ázerbajdžánu, když k moci přišel Hejdar Alijev; 

– byl v Jugoslávii při bombardování a při svržení Slobodana Miloševiče, 

– byl v Bulharsku, když parlamentní volby vyhrál dědic trůnu Simeon Saxe-Coburg Gotha, 

který zůstal v čele vlády. 

Kromě politické podpory Američané podporovali opozici i finančně. Například Sorosova 

nadace přidělila 500 000 dolarů radikální opoziční organizaci „Kmara“ („Dost“). Dále 

financoval oblíbenou opoziční televizní stanici, která hrála klíčovou roli v podpoře „růžové 

revoluce“ a říká se, že poskytoval finanční podporu mládežnické organizaci, zodpovědné za 

pouliční protesty. Kromě toho, podle „Globe and Mail“ právě za peníze Sorosových 
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organizací do Tbilisi na speciálních autobusech z různých měst sváželi opozičníky, a 

uprostřed náměstí před parlamentem byla postavena obrovská obrazovka, před kterou se 

shromažďovali odpůrci Ševarnadzeho. Podle dokumentu byly před svržením Ševarnadzeho v 

Tbilisi speciálně studovány metody organizování masových protestů v Jugoslávii, které vedly 

k rezignaci Miloševiče. Podle „Globe and Mail“, prezident Gruzie Michail Saakašvili, který 

získal právnický titul v New Yorku, osobně podporuje vřelé vztahy se Sorosem. Čečenští 

rebelové, přijatí do služby gruzínské armády, získali od Sorose bonus k platu. 

2004 – Haiti. Protivládní protesty pokračovaly na Haiti během několika týdnů. Povstalci 

obsadili hlavní město Haiti, prezident Jean-Bertrand Aristide uprchl. Útok na hlavní město 

Port-au-Prince byl odložen na žádost Spojených států. Amerika zavádí armádu. 

2004 – Pokus o převrat v Rovníkové Guineji, kde jsou slušné zásoby ropy. Britská 

zpravodajská služba MI6, CIA a španělské tajné služby se snažily propašovat do této země 70 

žoldáků, kteří měli svrhnout režim prezidenta Theodora Nguema Mbasogo Obisanga s 

podporou místních zrádců. Žoldáci byli zadrženi a jejich vůdce Mark Thatcher (mimochodem, 

syn samotné Margaret Thatcherové!) našel útočiště ve Spojených státech. 

2004 – Proamerický převrat na Ukrajině. 

2008 – Rusko-gruzínská válka. 

2011 – Tunis. 

2011 – Egypt. 

2011 – Libye. Nálety NATO uvrhly tuto kdysi podle afrických standardů prosperující zemi 

zpět do středověku, a co hůř, ponořily ji do občanské války. Západ použil vojenské síly, aby 

tu instaloval poslušný, leč nepopulární režim neschopný si poradit se zakořeněnými 

náboženskými a kmenovými rozepřemi, které zemi trhají na kusy. Libyjská ropa a plyn byly 

hlavním cílem vojenské intervence NATO ve jménu ušlechtilého cíle osvobození obyčejných 

Libyjců od diktatury plukovníka Kaddáfího (více zde :http://www.vlastnihlavou.cz/libye/) 

2011 – Počátek tzv. Arabského jara. 

2011– Současnost. Sýrie (více 

zde: http://www.jinezpravy.blogspot.cz/search/label/Sýrie, www.vlastnihlavou.cz/syrie-

pravda-o-syrii-syrska-opozice/) 

2013-2014 – Ukrajinský Majdan, boje na jihovýchodě Ukrajiny. USA prohlašují, že do 

vzniku ukrajinské demokracie investovaly 5 miliard dolarů. Sestřelení malajsijského letadla, 

dosud nevyšetřeno. 

2014 – vznik Islámského státu v Iráku a Levantě (ISIL), dnes jen Islámský stát (IS). Sunitské 

vojsko dobývá s pomocí americké výzbroje ukradené irácké armádě rozsáhlé území 

severovýchodu Sýrie a irácký Kurdistán. Vraždí a vyhání náboženské menšiny (křesťany, 

jezídy, šíity). V říjnu 2014 letectvo USA podniká letecké nálety na území od kontrolou IS. 
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Existuje rakovinový nádor na našej planéte a dokáže ho Rusko odstrániť? 
 

16. marca 2022 05:11, Prečítané 2 015x, karolondrias2, Nezaradené 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/03/16/existuje-rakovinovy-nador-na-nasej-planete-

a-dokaze-ho-rusko-odstranit/ 

 

 

Úvodom prehlasujem, že všetko, čo je napísané v tomto blogu je klamstvo. Je to všetko 

vymyslené pre potešenie chichotajúcich sa domácich zvieratiek Segregovaného Vyvoleného 

Hamburgera a ostatných. 

  

V našej histórii sa mnohokrát na našej planéte objavil rakovinový nádor, ktorý spôsobil veľa 

zla, a ktorý bolo potrebné vždy odstrániť. 

V rýchlosti napríklad: Attilove hordy boli rakovinovým nádorom v Európe v 5. storočí. Svätá 

kresťanská inkvizícia bola rakovinovým nádorom v Európe po 350 rokov. Európski nacisti 

bolo rakovinovým nádorom v 20. storočí, atď… 

  

Súčasný rakovinový nádor má globálnu moc a najmodernejšie prostriedky vyvolávať vojny 

(napríklad Irán-Irak, Ukrajina, atď…) a terorizovať celý svet. Jeho metastázy už zasiahli 

veľkú časť sveta. Ideológia súčasného rakovinového nádoru, kde do vedúcich postavení sa 

dostávajú genetickí predátori, nepokladá človeka za ľudskú bytosť, ale len za korisť, z ktorej 

má mať zisk. 

Musíme si uvedomiť, že súčasný rakovinový nádor je oveľa nebezpečnejší, ako rakovinové 

nádory v minulosti. 

  

Sila rakovinového nádoru sa určuje podľa toho, koľko morálne degenerovaných oblúd vyrobí. 

V súčasnosti s vojnou na Ukrajine sa absolútnosť a totalitná sila rakovinového nádoru 

prejavuje v médiách. 

Ako sa každý môže presvedčiť, učebnicové prejavy rakovinového nádoru sú denne 

dokumentované vo vysielaní všetkých televíznych, audio a printových masmédií, ktoré ovláda 

rakovinový nádor, a kde výroba morálne degenerovaných oblúd ide na plné obrátky. Ja si 

dokonca myslím, že televízie v tomto obore súťažia. 

  

Morálne degenerované obludy sa majú postaviť aj so zbraňou v ruke proti každému, kto by 

bránil rozširovaniu rakovinových metastáz a už nedajbože, kto by sa postavil proti 

rakovinovému nádoru. 

  

Človek by povedal, že metastázy rakovinového nádore už prenikli všade a nedá sa s tým už 

nič robiť. 

Ale nie je to tak. 

  

Dva príklady z poslednej doby: 

  

Dňa 25.2.2022 sa hlasovalo o rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá mala dôrazne odsúdiť 

ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine. Rezolúcia mala takisto žiadať okamžité zastavenie 

ruskej invázie a stiahnutie ruských vojakov z Ukrajiny. Za rezolúciu hlasovalo 11 krajín z 15-

člennej Bezpečnostnej rady. Rusko rezolúciu vetovalo, pričom Čína, India a Spojené arabské 

emiráty sa zdržali hlasovania. 

https://karolondrias2.blog.pravda.sk/author/karolondrias2/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/category/nezaradene/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/03/16/existuje-rakovinovy-nador-na-nasej-planete-a-dokaze-ho-rusko-odstranit/
https://karolondrias2.blog.pravda.sk/2022/03/16/existuje-rakovinovy-nador-na-nasej-planete-a-dokaze-ho-rusko-odstranit/
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Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov prijalo 2.3.2022 rezolúciu, v ktorej 

žiada, aby Rusko okamžite stiahlo svoje vojenské jednotky z Ukrajiny. Za návrh sa vyslovilo 

141 členských štátov, proti hlasovalo päť Rusko, Sýria, Bielorusko, Eritrea a Severná Kórea. 

Hlasovania sa zdržalo 35 krajín, ako napríklad Čína, India, Irán, Irak, Bangladéš, Arménsko, 

Kongo, Kuba, Pakistan, Južná Afrika, Nikaragua…. 

V krajinách, ktoré nezahlasovali za rezolúciu žije okolo 40% populácie planéty. 

  

Existuje rakovinový nádor na našej planéte a dokáže ho Rusko (spolu s Čínou, Indiou…) 

odstrániť? 

Rozhodla sa Ruská federácia dňa 24.2.2022 odstrániť rakovinové metastázy na Ukrajine? 

Uvidíme, či to bude začiatok konca rakovinového nádoru, a založenia novej pokrokovejšej 

a humánnejšej civilizácie na našej planéte. 

  

Karol Ondriaš, 

220316 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


