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Kdesi v hlbokých horách Slovenska sa konal zjazd medveďov žijúcich na Slovensku. Sedeli 

tam zástupcovia bezmála všetkých krajov. Iba zemplínska nížina a západoslovenská nížina 

nemali zástupcov. Tam ešte medvede nežijú. Ale v programe zjazdu bola aj táto otázka. Ako 

neobrať týchto obyvateľov o zážitok vidieť takú vzácnosť chránenú zákonom, ako je medveď 

zblízka a naozaj. Mrmlajúce medvede jednohlasne zvolili svojho predsedu, Medveďa 

z Tatranskej Lomnice. Boli aj iní kandidáti. Medveď od Ružomberka, z Opátky z východného 

Slovenska, od Gelnice, z Oravy, Liptova, Fatry, aj Malých Karpát, Telgártu, Gemera, z Polonín, 

ale tí nemali šancu. Také vychytené miesto ako Tatranská Lomnica zaručovalo tamojšiemu 

medveďovi prestíž. Všetci netrpezlivo čakali na hlavný bod programu, referát o mentalite 

Slovákov. Všetci vedeli, že je to životne dôležitá otázka. Každý dospelý medveď vedel, že v  

krajinách EU tamojší obyvatelia sa medveďov dávno zbavili, alebo veľmi obmedzujú jeho 

výskyt. Konečne prišiel hlavný referát. Referujúca  bola stará medvedica, ktorá odchovala na 

Slovensku už nie jedného medveďa. A mala aj skúsenosti, ako je ťažko odchovať medveďa za 

hranicami Slovenska. Sadla si na veľkú skalu a začala mrmlať. Slovák je taký typ človeka, ktorý 

nedá nič na svoj vlastný názor.  Bystro pozoruje svoje blízke a vzdialené  okolie a hovorí to, 

čo sa chce počuť. Po lese môžete na Slovensku chodiť kade chcete. Veľa zážitkov môžete mať 

pri návštevách rekreačných oblastí. Netreba sa báť. Slovák sa nestará o iného Slováka. Sú takí 

nejednotní, že ani proti nám sa nezjednotia.  Kým si vládnu sami, medveďom nič nehrozí. Ale 

keďže  si nevedia  vládnuť, je tu pre nás medvede hrozba, že im prídu vládnuť iní a tí pre nás 

môžu byť nebezpeční.  Tu sa dvihla jedna laba a napriek nespokojnému mrmlaniu, aby sa 

nerušilo, dotyčný povedal. Zabudla si na menšiny na Slovensku. Tie sú pre nás nebezpečné. 

Ak sa im znepáčime, môže to ovplyvniť aj postoj zahraničia. Súhlasné mrmlanie. Stará 

medvedica povedala, k tomu bodu som ešte neprišla. Pokračovala. Preto do zahraničia 

môžeme chodiť iba v malých skupinách na osobitné povolenie medvedej rady. Zahraničie 

nesmie zistiť koľko je skutočne medveďov na Slovensku. A ako vieme na názor Slovákov, ak 

sa už aj odvážia čosi povedať, nikto nič nedá.  Ale netreba to brať až tak vážne, pokračovala 

medvedica, na Západe majú radi adrenalínové športy. Preto je dosť možné, že keby aj nejaký 

Slovák sa odvážil sťažovať na premnoženie našej vzácnej medvedej rasy, nič na to nedajú. 

Predpovedám, že vznikne nový šport, prechod cez Slovensko, ako nová adrenalínová 

disciplína. Preto odporúčam každému medveďovi, aby si zaobstaral škrabošku. Nadšené 

mrmlanie a jedna medvedia laba hore. Čo zase, pýta sa predseda, ešte nie je diskusia. Ja nič, 

hovorí medveď, ktorý už poznačil nie jedného horára. Len ja by som vedel povedať akej 

medvedej grimasy sa človek najviac bojí. Medvedica povedala, ty ničomu nerozumieš, 

povedala som škrabošku. Videl si už  škrabošku? Takú čo nosia ľudia na plesy. No a predstav 

si, že sa ukážeš zahraničnému turistovi so škraboškou červenej karkulky. Rýchlo sa rozšíri, že 

na Slovenku žijú osobitné druhy medveďov. Potom uvidíš aké zákony na našu ochranu 

nariadi EU Slovensku. Budeme môcť žiť aj  na Zemplíne a Podunajskej nížine.  Hlavne tam, je 

to miesto dobrého rybárčenia. Zaiste vám prišla na myseľ národnostná tamojšia menšina, ale 



hlavne jej niektorí politici, ktorí tam žijú. Tí sú pre nás nebezpeční. Preto vyznačíme miesta, 

kde tento druh nebezpečného človeka žije a budeme sa mu vyhýbať. Niektorým je jedno čo 

sa bude diať so Slovákmi, aj keby  začali po jednom miznúť, ale keď ide o menšiny, to je niečo 

iné. Vidíte nezabudla som na menšiny. Naším najväčším spojencom je ale menšina  zvaná 

ochrancovia prírody. Tým sa treba ukazovať v najúbohejšom stave. Vyberieme spomedzi 

seba najlepších hercov. Zase jedna medvedia laba hore s poznámkou. Náš snem nemá heslo. 

Navrhujem, aby sa budúci snem  konal pod heslom: Mentalita Slováka, naša budúcnosť. 

Snem pokračoval bohatým mrmlaním a všetci sa tešili na budúci snem, kde sa zídu ešte 

v hojnejšom počte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


