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Narodený: 11.11.1958
Miesto: Bratislava
Stav – prvý raz ženatý, 3 deti, syn 21r., dcéra 14r., syn 9r.
Trvalé bydlisko – Bratislava
Prechodné bydlisko – Šipice, okres Krupina, 7 km od kúpeľov Dudince.
Vzdelanie - 1985 Univerziza Komenského Bratislava, Prírodovedecká fakulta odbor Socio-ekonomická geografia, rigorózna skúška.
Prehľad zamestnaní:
• 1999-súčasnosť, agentúra Polis Slovakia, konateľ, majiteľ, Stredisko
empirických štúdií, konateľ, majiteľ.
• 1999 – šéf volebného štábu Michala Kováča
• 1993-1999 – zahranično-politický komentátor Slovenského rozhlasu
• 1992-1993 Deloitte Touche Tohmatsu Limited – analytik
• 1990-1992 BDO Binder – analytik prvej vlny kupónovej privatizácie
• 1988-1990 Slovenská vysoká škola technická – systémový programátor
• 1986-1988 Urbion – „Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania“,
lokalizácia možných atómových elektrární na území SSR s prihliadnutím
na tektoniku území, infraštruktúru a dopad na životné prostredie.
Pred r. 1989 som – ako skoro každý, absolvoval ročnú povinnú vojenskú
službu.
Nikdy som nebol členom KSČ, resp. KSS, ani členom SZM. Kvôli posledne
menovanému dôvodu, ako aj kvôli zle skrývanej animozite voči KSČ, som bol

v r. 1982 vylúčený zo školy, kam som sa po roku vrátil – najmä zásluhou
vtedajšej vedúcej študijného oddelenia na Prírodovedeckej fakulte.
Po ukončení školy a vojenskej služby, vykonštruovala vtedajšia VB kvôli
stykom s katolíckym disentom, ako aj osobným stykom so vtedajšími
disidentmi, napr. prof. Kusým, Hanou Ponickou, Miroslavom Zigmundom, na
mňa obvinenie, ktoré sa však nepodarilo realizovať dokonca, keďže
(našťastie) prišli udalosti z novembra 1989.
V novembri r. 1989 som na SVŠT zakladal VPN, účasti vo vedení VPN som
sa vzdal v r. 1990.
Po roku 1989 som pracoval ako analytik 1. vlny kupónovej privatizácie,
potom ako analytik výpočtových systémov a zahranično-politický
komentátor v SRo.
V súčasnosti vlastním a vediem agentúru Polis Slovakia.
Polis Slovakia

Agentúra vznikla

v r. 1999. Od r. 2002 vrátane, bola najpresnejšia

v predvolebných preferenciách do parlamentných volieb. Ako konateľ a majiteľ
agentúry v médiách vystupujem ako analytik Polis Slovakia, resp. politický
analytik. Prívlastky „sociológ“ a „politológ“, ktoré niekedy v médiách v súvislosti
s mojim menom zaznievajú, sú nesprávne.
Klientmi Polis Slovakia boli a sú takmer parlamentné strany, politici
vrátane komunálnych politikov, ako aj prezidenti SR a kandidáti na tento post.
Z pozície analytika sa v médiách snažím poukazovať najmä na hrozby pre
krajinu, ktoré vnímam ako najakútnejšie, resp. najpodstatnejšie (heslovite):
• Korupcia. SR je vo vnímaní korupcie na popredných miestach EÚ, ale aj
na svete.
o Neexistuje „červená“, alebo „modrá“ korupcia. V malom priestore
SR existuje iba jedna korupcia – naprieč.
• Štát – voliči nevnímajú štát ako niečo, čo im má slúžiť, ale ako ďalší
subjekt, ktorý im vládne a na ktorý nemajú dosah.

• Volebný systém – zlý volebný systém vnímam ako systémový základ
problémov krajiny:
o Partokracia.
Volebné kandidátky sa tvoria prevažne v centrálach strán
a vedenie strany má tak silný nástroj na manipulovanie
s poslancami. De facto je takto do veľkej miery
obmedzované slobodné rozhodovanie sa poslancov, naopak,
poslanci sú vazalmi vedenia strán. Tento mechanizmus je
umožnený aj tým, že SR je jeden volebný obvod.
• Sfunkčnenie priamej demokracie – referenda.
o V súčasnej podobe je referendum takmer nepoužiteľným
nástrojom.
• Mediokracia.
o Médiá sú pod vplyvom majiteľov, resp. lobistických ekonomických
a politických skupín. Ad hoc problémy môžu tak ignorovať, alebo
naopak – umelo ich vytvárať.
Ďalšie informácie

Ako politický analytik príležitostne prednášam na niektorých VŠ – lepšie
povedané, ide o diskusie so študentmi, spojené s prednáškou na konkrétnu
tému.
Viac menej pravidelne som pozývaný do relácie Z prvej ruky v SRo, v TV
TA3 mám vlastnú reláciu s periodicitou každé dva týždne v nedeľu, kde
hodnotím politický vývoj na Slovensku. Ad hoc som oslovovaný ostatnými
slovenskými a zahraničnými médiami – najmä ČR a Maďarsko. V minulosti som
poskytol

rozhovory

aj

pre

niektoré

svetové

médiá,

z nich

zrejme

najvýznamnejšie bolo The Washington Post s ich vtedajšou redaktorkou
Christinou Spolar.
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