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Vážený pán doktor Klaučo, 
 
Dovoľte mi, aby som v mene svojom a v mene Slovenskej spoločnosti pre otolaryngológiu a chirurgiu 
hlavy a krku vyjadril srdečné a úprimné blahoželanie k Vášmu životnému jubileu. Ste určite jeden  
z prvých a dlho ostanete jediný otolaryngológ, ktorý sa dožíva takého požehnaného jubilea  a so 
zdravou mysľou dokáže hľadieť na to, čo sa na Slovensku a v slovenskej otolaryngológii deje. Určite 
máte aj množstvo postrehov a historických vedomostí a poznatkov, ktoré sú základom pre poznanie 
budúcnosti. Viem, že ste stále v priamom kontakte s pracovníkmi Vášho  pracoviska Detskej 
otolaryngologickej kliniky v Bratislave, ktorí takto majú možnosť čerpať zo studnice Vašich poznatkov.  
Pán doktor prijmite naše úprimné blahoželanie a prianie dobrého zdravia, pohody a jasnej mysle tak, 
aby ste si užili jeseň  svojho života v okruhu svojich blízkych, priateľov a kolegov. 
S úprimným pozdravom 
 
 
Milan Profant v.r.  
 
 
 
 
 
Za správnosť odpisu : Štefánia Horváthová 
Bratislava 24.11.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUDr. Pavel Klaučo, Rezedová 3, 821 01  Bratislava 
         Bratislava 12. februára 2000 
Vážený pán docent Profant! 
 
Srdečne ďakujem za blahoželanie k mojím deväťdesiatym narodeninám. 
 
Môj dlhoveký život mi umožnil byť spoluúčastníkom vývoja nášho odboru od samého začiatku až po 
prítomnosť. Istotne si viete predstaviť aké pocity má starý človek, keď pred jeho očami vyrástlo dielo, 
ktoré pred 50 rokmi bolo iba snom. Dnes je toto dielo rozvinutým stromom, ktorý poskytuje lahodné 
ovocie: slúži svojmu národu, má svojich pracovníkov i pracoviská, má svoju organizačnú štruktúru, má 
svoje učebnice, má svoj prekrásny časopis, má svoju spoločenskú organizáciu a čo je najviac 
úctyhodné má plejádu erudovaných pracovníkov. 
Keď Vy, pán docent, budete mať toľko rokov ako ja mám teraz, i Vy pocítite radostné uspokojenie, 
keď si budete listovať v našom časopise a s údivom budete vnímať, že naši ľudia myslia a pracujú už 
na najvyššej odbornej úrovni. 
Patril som ku generácii, ktorá svoje detstvo prežívala ešte v Rakúsko-uhorskej monarchii.  Je už iba 
bolestnou ozvenou dejín, že to bol štát spiatočnícky a utláčateľský. Jeho štátnou ideou bol prepiaty 
intolerantný maďarský šovinizmus a habsburský absolutizmus. Bjorson výstižne napísal, že Rakúsko-
Uhorsko bolo väzením stredoeurópskych národov.  Zločinným dielom tohto štátu v spoluúčasti 
s Nemeckom bolo rozpútanie prvej svetovej vojny. V mojej rodnej obci pred kostolom stojí pomník, 
na ktorom je čiernym písmom napísaný menoslov  päťdesiatich padlých mužov. Umreli z donútenia 
za obskúrne ciele maďarských šovinistov a vyznávačov habsburskej dynastie. Toľkoto padlo iba 
v jednej malej dedinke. Koľko dedín malo veľké Rakúsko-Uhorsko? 
Po páde Rakúsko-Uhorska, keď sa začali tvoriť nástupnícke štáty, nastal nebývalý záujem o diela 
utopistov, v ktorých princípy demokracie a humanity žiarili ako hviezdy na nebi. 
Predmníchovská ČSR bola dielom vtedajších myšlienkových prúdov. Filozof, humanista a demokrat 
Masaryk dal novému štátu pokrokovú a demokratickú orientáciu.  
Keby mier po prvej svetovej vojne trval dlhšie, ČSR by sa bola stala vzorovým štátnickým útvarom.  
Barbarský Mníchovský diktát, viedenská arbitráž a gigantický nacistický zločin zmietli z povrchu zeme 
všetko, čo pozitívneho bolo vytvorené po prvej svetovej vojne. 
Po druhej svetovej vojne sa so všetkým muselo začať od samého začiatku. ČSR bola obnovená 
v pôvodnej podobe. Mníchovský diktát a Viedenská arbitráž boli zrušené. To, čo sa nedalo zrušiť, bola 
nedôvera voči západným mocnostiam. Neslýchanou a neospravedlniteľnou vierolomnosťou ponížili 
český i slovenský národ tak hlboko, že sa na túto urážku  nedalo zabudnúť. Hodili nás napospas 
Hitlerovi bez ostychu tak ako sa hádže kosť psovi. Tento hanebný a nezabudnuteľný akt spôsobil, že 
sme sa odklonili od západu a priklonili sme sa k Sovietskemu zväzu, ktorý v tom čase začal 
uskutočňovať prvý experiment budovania socializmu. 
Podľa koncepcií utopistov budovanie socialistickej spoločnosti sa nemalo diať podľa subjektívnych 
a dilletantných predstáv politikov, ale výlučne na vedeckých základoch. Tento predpoklad zaostalé 
Rusko nemohlo splniť. Namiesto erudovaných organizátorov  nastúpili nevzdelanci. V dôsledku ich 
neadekvátneho pôsobenia v krátkom čase nastal myšlienkový chaos. Keď výstrelky začali nadobúdať 
rozsah celospoločenského rozvratu, Stalin sa rozhodol budovať socializmus najrôznejšími formami 
násilia a teroru. Roku 1968 sa v našej republike ozvali prezieravé hlasy nesúhlasu. Odpoveďou na 
tieto hlasy bola okupácia ČSSR, ktorú nazvali medzinárodnou pomocou budovania socializmu 
v  Československu. 
Okupácia proces rozvratu nezastavila, ale vystupňovala. Spoločenské  protirečenia v r. 1989 sa 
vyhrotili na maximum. Výsledkom krízy bolo, že „ s o c  i a l  i s t i c k á     r e v o l ú c i a    p o h l t i l a   
s a m a    s e b a „. 
V roku 1989 vznikla u nás tzv. „nežná revolúcia“. Meno jej dali sympatizanti v západoeurópskych 
krajinách, pretože premeny uskutočňovala bez násilia. – Zásadnou vymoženosťou bolo zrušenie 
vedúce úlohy KSČ a presadenie pluralitného princípu v spoločenskom dianí. Veľkou chybou nežnej 
revolúcie bolo, že nemala fundovaných politických vodcov, ktorí by boli vypracovali exaktný program 



do najbližšej budúcnosti. Takým istým nedostatkom bola postihnutá aj Socialistická internacionála 
(tzv. druhá sociálnedemokratická internacionála). Očakávalo sa, že po páde Tretej internacionály  
(= Leninova komunistická internacionála) iniciatívu prevezme Druhá internacionála. Bohužiaľ toto 
očakávanie sa nesplnilo. Váhavosť a nerozhodnosť sprevádzali vždy vodcov Druhej internacionály. 
Spoločenské dianie u nás po roku 1989 prebiehalo živelne. Nebolo nikoho, kto by politický život 
cieľavedome koordinoval. Bolo až zarážajúce, akú primitívnu úroveň malo vtedajšie politické dianie. 
Získaná sloboda poskytovala voľnosť pre tvorbu principiálnych spoločenských rozhodnutí, ale aj 
rovnako pre nehatenú činnosť asociálnych živlov, kriminálnych privatizérov, tunelárov a finančných 
eskamotérov. Hneď na začiatku bolo potrebné zabraňovať vznikaniu organizovaného zločinu. Slepota 
a neskúsenosť politických aktérov nevidela nič okrem možnosti vlastného rýchleho zbohatnutia. 
Veľkou a smelou vymoženosťou bolo presadenie našej zvrchovanosti. Keď vezmeme do úvahy 
mnohoročné a bezvýsledné boje Baskov, Kurdov a severných Írčanov, zrodenie našej nezávislosti bolo 
v pravom slova zmysle darom Prozreteľnosti. 
Naproti povzbudivým pozitívnym javom v našom politickom dianí skľučujúco a pesimisticky pôsobia 
negatívne javy. Primitívne klbčovisko paranoidných škriepok našich poslancov svedčí  o nezrelosti 
„zástupcov ľudu“. Existuje solídna štátnovedná literatúra, ale naši politici nepociťujú potrebu si  ju 
preštudovať. 
Sedliacky rozum nás nabáda, aby sme poučenie a skúsenosti hľadali u malých úspešných národov. 
Dáni, Nóri a Fíni mali svojho času podobné ťažkosti ako my máme teraz. Svojou cieľavedomou 
politikou, jednotným postupom a disciplínou dokázali vytvoriť prosperujúce štáty.  U nás je taká 
situácia, že naši ľudia sa radšej učia robiť podvody, zamotávať majetkové vzťahy a pľundrovať 
fungujúce podniky. Štúrovskí národovci sa musia obracať v hroboch, keď je ich bezúhonný národný 
odkaz nedôstojne a bezohľadne pošliapávaný. 
Naši kompetentní činitelia zložitú situáciu posudzujú nesprávne. Hlásajú, že ide o prechodnú 
ekonomickú krízu. Táto definícia je nepresná.  Podľa pravdy ide o morálnu krízu spoločnosti. Kríza 
ekenomická je sekunduárnym produktom krízy morálnej.  Túto myšlienku uvádzam preto, aby sa 
nápravné opatrenia uberali správnym smerom.  
Svojho času som pracoval v organizácii zdravotníctva. Boli mi dobre známe finančné možnosti 
Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Z jej fondov bola financovaná skoro celá zdravotnícka starostlivosť.  
Nestalo sa, že by si občan na zdravotnícku starostlivosť musel doplácať zo svojho vrecka. 
Za Mečiarovej vlády boli fondy Všeobecnej zdravotnej poisťovne hodené do spoločného štátneho 
kotla. Z tohto kotla sa peniaze bezuzdne čerpali na všetky možné i nemožné ciele. Tak nastal 
všeobecný  platobný neporiadok. Zdá sa, že tento neporiadok bol spôsobený úmyselne, aby následné 
koristenie bolo nekontrolovateľné. 
 
Vážený pán docent! 
Všetko, čo uvádzam v liste sú všeobecne známe skutočnosti. Ďalšie podrobnosti  uvádzať  je 
nepotrebné. To, o čom treba písať a rozmýšľať, je znepokojenie verejnosti.  Ak sa cieľavedome 
a urýchlene neprikročí  k nápravným opatreniam, treba očakávať ďalšie komplikácie. 
Všetky úvahy v tomto smere spôsobujú zlú náladu, pesimizmus a nevôľu.  
Súčasná naša situácia sa podobá americkému súdnictvu. Hovorí sa, že justícia Spojených štátov je 
veľmi dobre premyslená. Podľa ducha i litery by mala občanovi poskytovať spoľahlivú ochranu pred 
akoukoľvek neprávosťou. Erich Segal naproti tomu hovorí: „Zákony sú dobré, ale v súdnych 
procesoch nevyhráva vždy spravodlivosť, ale veľmi často prešibaný fiškáľ podľa toho ako vie 
manipulovať so zákonmi“. 
Aj u nás mnohí nepochybní kriminálnici si chodia po slobode s ironickým úsmevom. Čo si má o tom 
myslieť obyčajný občan? 
Keď sa o týchto problémoch pokúsime rozmýšľať medicínskym spôsobom, skočí nám na myseľ 
axioma:  naše spoločenské neduhy sa liečia symptomatologickou terapiou. Tá iba zlepšuje príznaky 
neduhov.  Ak chceme odstrániť príčiny, treba pristúpiť ku kauzálnej terapii. 
Často sa argumentuje, že zlú situáciu nespôsobila súčasná, ale predchádzajúca vláda. Keď úvahu 
posunieme ešte ďalej do minulosti, zistíme, že za totality sa uskutočnila kolosálna výstavba: vystavilo 



sa státisíce bytov, tisíce škôl, stovky nemocničných objektov, fabrík, kultúrnych domov, rekreačných 
zariadení, domov dôchodcov, železničných a autobusových staní, poľnohospodárskych objektov, 
vodných priehrad a mnoho ďalších verejnoprospešných zariadení. Keby sa bolo v tomto trende 
pokračovalo hneď po roku 1989, dnes sme už mohli byť na úrovni Fínska, Dánska, alebo 
Lichtenšteinska. Lenže naši „vlasteneckí  hospodári  na roli dedičnej nehospodárili“ ale na skromnú 
kôpku národného imania sa vrhli ako pažraví vlci. Vytunelovali čo sa dalo a preto niet peňazí  na 
zdravotníctvo, na školstvo, na kultúru a na decentralizáciu samosprávy. 
Náš národ prekonáva hlbokú morálnu krízu. Naši politickí vodcovia nás vyzývajú: „ Vy tam dolu 
uťahujte si opasky. My tu hore si odhlasujeme odmeny za záslužnú a namáhavú prácu od desiatich 
k piatim“. Odmeny sú však našťastie nezákonné.  – Ako to, že zákonodarci konajú proti zákonom, 
ktoré oni sami v parlamente vynášajú? Nepochopiteľné je, že sa za to ani nehanbia. 
Môžete mi, pán docent, položiť otázku : aký zmysel má môj list, adresovaný Vám  - Odpovedám 
znepojene :  bojím sa celonárodnej ľahostajnosti a preto oslovujem každého, o kom si myslím, že 
môže pôsobiť proti syndrómu „moral insanity“.  
 
S priateľským pozdravom 
     Pavel Klaučo v.r. 
 
P.S. 
Nemyslel som si, že sa dožijem 90 rokov. Ale po celý život som veril, že kultúrna, etická i ekonomická 
úroveň nášho národa na konci 20. Storočia bude na vysokej kvalitatívnej úrovni. Som sklamaný, že 
tomu tak nie je. 
Pripúšťam, že môj pesimizmus a moje úsudky môžu byť ovplyvnené starobou. Bol by som rád, aby 
tomu tak bolo 
     P. Kl.     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


