
Začíname vtipom, ktorý mož-
no ešte nepoznáte: Myšlien-
ky mu neprestajne behali
hlavou – nemali sa o čo za-
chytiť.
Hoci tvoriví ľudia často nará-
žajú na nepochopenie a odpor
proti novým myšlienkam (aj
na vlastnej koži som to pre-
žil), už dávno cítim, že im
humor nie je vzdialený. Ove-
ľa podrobnejšie a odbornejšie
sa problematike humoru ve-
noval profesor Massachusett-
ského technologického inštitútu Steven H.
Kim v knihe Podstata tvorivosti. Odváž-
ne sa pustil aj do odhaľovania vzťahu hu-
moru a tvorivosti: Počas
celej našej histórie spiso-
vatelia uznávali humor ako
oblasť tvorivosti a možno aj
kvintesenciu inteligent-
ného správania... Faktory
tvorivosti sú prítomné vo
všetkých formách humoru.
O vzťahu humoru a tvori-
vosti azda najpresvedčivej-
šie hovorí nasledujúca veta zo spomínanej
knihy: Humor je spoločným atribútom
tvorivých osobností.

� Kto je Murphy?  
Arthur Bloch zašiel ešte ďalej. V úvode
svojej knihy Murphyho zákony a iné prí-
činy, prečo sa veci kazia (u nás vydalo
vydavateľstvo ARIMES v roku 1991) sa
priznal, že ani pred odovzdaním rukopisu
do tlače mu nebolo jasné, kto vlastne bol
Murphy. V liste od istého pána Georga
Nicholsa z Južnej Kalifornie sa dozvedel
toto: 
Stalo sa to v roku 1949 na Edwardso-
vej leteckej základni Muroc v Kali-
fornii počas leteckého výskumného
projektu MX 981 pod vedením plu-
kovníka J. P. Stappa... Práce zabezpe-
čovala letecká firma Northrop ... Ja som

bol riaditeľom firmy Nort-
hrop. Zákon získal meno
podľa kapitána Edwarda  A.
Murphyho, vývojového inži-
niera Wrightových  Fieldo-
vých laboratórií. Jedno jeho
zariadenie nijako nechcelo
fungovať, pretože prepojenia
na meraciu aparatúru boli zle
zakáblované. Kapitán svoje
zvolanie: Keď sa to môže
nejakým spôsobom poka-
ziť, tak sa to aj pokazí –
adresoval technikom, ktorí

zavinili zle prepojenia. Tento výrok, ako
aj jeho ostatné obmeny, som nazval Murp-
hyho zákon... Takto sa začala svetová púť

Murphyho zákona..“

� Slávne výroky 
a ich vylepšenia 
Po krátkom pátraní, kto
bol autorom prvých
Murphyho zákonov,
vám ponúkam niektoré
z týchto zákonov (mod-
rým), ktoré ma zaujali

natoľko, že som sa ich pokúsil vylepšiť,
doplniť či pripomienkovať (moje úpravy sú
vytlačené zelenou v zátvorkách). 
A začnime hneď zákonom všetkých záko-
nov. 
Čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí.
(Dodatok: To by nebolo až také zlé.
Oveľa horšie je, že sa pokazí aj to,
čo sa  pokaziť nemôže.)
Z toho vyplýva:
1. Nič nie je také ľahké,
ako vyzerá.

2. Všetko trvá dlhšie, než predpokla-
dáme.
(Pripomienka: Len to, čo by mohlo trvať
dlhšie, trvá kratšie.)
3. Ak sa môže pokaziť viac vecí, poka-
zí sa tá, ktorá napácha najviac škody.
4. Ak nájdeme štyri rôzne faktory,
kvôli ktorým sa náš postup môže
nevydariť a vystríhame sa ich, zrazu
sa objaví piaty.
5. Ak necháme veciam voľný priebeh,
pôjde to s nimi od desiatim k piatim.
(Dodatok: Ak pomôžeme, pôjde to oveľa
rýchlejšie.)
Z piateho vývodu z Murphyho zákona
podľa Farnsdicka vyplýva:
Ak dospeli veci od desiatich k piatim,
celý cyklus sa opakuje:
(Skutočná pravda je oveľa horšia: Ak
dospeli veci od desiatim k piatim, vývoj
pokračuje – od piatich k nule.
Moja pripomienka optimistického podni-
kateľa: Chvalabohu, že sme sa nedostali
do mínusu.)

Ak sa v akomkoľvek výpočte môže
objaviť chyba, tak sa tam objaví.
(Výstraha: Nenechajte sa oklamať tým,
že sa neobjaví! Je tam a čaká na svoju
príležitosť – objaví sa, keď bude môcť
narobiť najväčšie škody.)

ZÁKON PERVERZITY PRÍRODY
Vopred sa nedá s úspechom rozhod-
núť, ktorú stranu chleba sa oplatí
namastiť.

n Verím, že nebudete mať nič proti tomu, keď sa pozrieme
na vedu, objavovanie, myslenie, tvorivosť, vynaliezanie
trocha veselšie.

Nedostatok humoru vám
nemusí pridať 
na váž(e)nosti.

(Štefan Holakovský)  

Keď sa môže pohár 
s vínom rozbiť, rozbije sa 

v najnevhodnejšom okamihu
– na sviatočnom obruse.
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KLUB TVORIVOSTI (12)
Veselo o myslení
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(Rada: Pre istotu namastite radšej druhú
stranu.
Lepšia rada: Namastite chlieb až po
zdvihnutí zo zeme.)

PRÍRUČNÝ SPRIEVODCA
MODERNOU VEDOU   
1. Ak je to zelené alebo sa to vrtí, je to
biológia.
2. Ak to zapácha, je to chémia.
3. Ak to nefunguje, je to fyzika.
(4. Ak to kope, je to elektrotechnika.
5. Ak to často padá, je to počítačová sieť.
6. Ak je to klamstvo, je to štatistika.)  

PRVÝ CHISHOLMOV ZÁKON:
Keď sa všetko darí, niečo sa pokazí.
(Skutočná pravda: Ono sa to pokazí, aj
keď sa nedarí.)

DRUHÝ CHISHOLMOV ZÁKON:
Zlepšovací návrh je vždy pochopený
inak, ako ho myslel ten, kto ho navrhol.    
(Keď sa pochopí správne, vyvolá ešte
väčšie nepochopenie.)

PRVÝ SODDOV ZÁKON
Keď sa človek pustí do riešenia nejakej
úlohy, obvykle ho niekto alebo niečo
nechtiac vyruší. Aj napriek tomu sa darí
niektoré úlohy vyriešiť, lebo i rušiteľ
môže byť zo svojej činnosti vyrušený.
(Nespoliehajte sa na to, lebo aj rušiteľ
rušiteľa môže byť vyrušený.)

DRUHÝ SODDOV ZÁKON
Zákonite musí raz nastať tá najhoršia
situácia.

(Buďte optimisti a nikdy neverte tomu, že
je už najhoršie.)

Z TOHO VYPLÝVA:
Každý systém musí byť projektovaný
tak, aby odolal aj tej najhoršej možnej
situácii.
(Ak odolá tej najhoršej situácii, pokazí
sa to v tom najlepšom.)

RUDINOV ZÁKON
Ak sa dostane človek do krízovej situácie,
v ktorej sa musí rozhodnúť pre jednu
z ciest, vyberie si väčšinou tú najhoršiu.
(Tou najlepšou cestou by sa dostal k naj-
horšiemu oveľa pohodlnejšie a rýchlejšie.)

PUDDEROVE ZÁKONY
1. Dobrý začiatok – zlý koniec.
2. Zlý začiatok – ešte horší koniec.
(3. Dobrý koniec – ešte nie je koniec.)

POSTREH MAE MAY WESTOVEJ
Mýliť sa je ľudské, ale pocit je to božský.
(Aký má pocit Boh, keď vidí, koho to
stvoril?)

HLADEOV ZÁKON
Ak máte nejaký zložitý problém, dajte
ho vyriešiť leňochovi – ten už nájde
ľahké a pohodlné riešenie.
(Môj zákon: Lenivosť je hybnou silou
pokroku.)

KELLEYOV ZÁKON
Nič nie je také jednoduché, ako sa to
zdá na prvýkrát.

(Často je to oveľa zložitejšie, než sa to
zdá aj na tretíkrát.)

CANNOV KÁNON
Skúsenosť nás núti robiť nové chyby
namiesto starých.
(Múdrosť nás núti robiť chyby na vyššej
úrovni.)

DALTONOV ZÁKON:
Zlý právnik sa môže zaoberať prípa-
dom aj niekoľko rokov.
Dobrý právnik to vie pretiahnuť ešte 
o niečo dlhšie.
(Ešte lepší právnik ho pri odchode do
dôchodku odovzdá synovi.)

BORENOVÉ ZÁKONY
1. Ak ste na pochybách, hovorte nezre-
teľne.
2. Ak ste v úzkych, odovzdajte slovo.
3. Ak ste vo funkcii, premýšľajte.
(Iný variant:
1. Ak máte neistotu – hovorte isto.
2. Ak ste v úzkych – hovorte zoširoka. 
3. Ak premýšľate – nechoďte do funkcií.)

LANNINGOV ZÁKON
Murphyho zákon vždy platí v tú naj-
nevhodnejšiu dobu.  
(Upozornenie: Každá doba je tá najnev-
hodnejšia.)

SCHROEDEROV ZÁKON
Nerozhodnosť je základom pružnosti.
(Pružnosť je základom pevných posto-
jov.)          

RUBENSTEINOV ZÁKON
DOCHVÍĽNOSTI 
Byť dochvíľny znamená iba dopustiť
sa omylov včas.
(Byť iniciatívny znamená dopustiť sa
omylov skôr ako ostatní.) 

PRVÝ ZÁKON PREJEDNÁVANIA
SPOROV
Vyjednávanie je úspešné, ak odídu
všetky zúčastnené strany s pocitom, že
sadli na lep. 
(Pravdepodobnejší variant: Vyjednáva-
nie bolo úspešné – obidve strany odchá-
dzali s presvedčením, že dobehli tu dru-
hú.)

Do nového roka vám prajem, aby sa vám
darilo viac vylepšovať než kaziť,  a ak sa
už niečo pokazí, nech z toho máte aj úži-
tok.   

Ing. Štefan Holakovský
Patentová a známková kancelária GENiUM®

Foto Wikipedia, Fotky&foto


