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1.	 Predajca	musí	nosiť	preukaz	
so	 svojím	 registračným	číslom	
a	fotografiou	pri	predaji	na	vidi-
teľnom	mieste.

2.	 Predajca	nesmie	časopis	predá-
vať	inde	ako	na	mieste,	ktoré	má	
pridelené	a	uvedené	na	svojom	
preukaze.

3.	 Predajca	nesmie	byť	pri	predaji	
časopisu	pod	vplyvom	alkoholu	
či	iných	omamných	látok.

4.	 Predajca	nesmie	v	styku	s	verej-
nosťou	a	s	ostatnými	predajca-
mi	používať	vulgárne	výrazy,	
nadávky	a	rasistické,	sexistické	
a	 iné	spoločensky	neprípustné	
výrazy.

5.	 Predajca	nesmie	pri	predaji	časo-
pisu	obťažovať	okoloidúcich,	zdr-
žiavať	ich	proti	ich	vôli.

6.	 Predajca,	ak	má	na	sebe	preukaz	
predajcu,	nesmie	žobrať,	alebo	
iným	nepovoleným	spôsobom	
získavať	od	ľudí	peniaze.

7.	 Predajca	nesmie	slovne,	či	fyzicky	
napádať	 iného	 predajcu,	 aby	
opustil	svoje	predajné	miesto.

8.	 Predajca	nesmie	predávať	časo-
pis	v	súkromnom	priestore	(ak	na	
to	nemá	povolenie	vlastníka).

9.	 Predajca	nesmie	páchať	krimi-
nálnu	činnosť	alebo	takejto	čin-

	 nosti	 pomáhať,	 zvlášť,	 ak	 je	
označený	preukazom	predajcu,	
alebo	ak	má	so	sebou	časopisy.

10. Predajca	nesmie	predávať	časo-
pisy	neregistrovaným	alebo	vylú-
čeným	predajcom.

11.	Predajca	nesmie	nesprávne	vy-
dávať	z	finančnej	čiastky	prijatej	
od	kupujúceho.

12.	Predajca	nesmie	od	kupujúceho
	 požadovať	sumu	inú,	ako	je	ofi-

ciálna	cena	časopisu.
13.	Predajca	 nesmie	 predávať	

časopis,	ani	sa	zdržiavať	na	pre-
dajnom	mieste,	s	dieťaťom	do	16	
rokov.

kódex
predajcu

rozhovor8 9TéMA

zaFarBUJú ŠedivÝ davLEA fEKETE

Lea	 Fekete	 je	 individualistkou,	 aj	 keď	 snáď	 
v	žiadnej	oblasti	nie	je	také	sledované,	čo	je	IN	
a	OUT,	ako	v	móde.	No	zároveň	je	to	oblasť,	kde	
môžete	byť	IN,	aj	ak	ste	OUT,	 lebo	v	móde	je	
vlastne	dovolené	všetko.

Nemusíte	 tvoriť	do	 zásuvky	a	 čakať,	 kým	si	
našetríte	na	vlastný	módny	obchodík.	Web	je	
možnosť,	ako	vaše	veci	urobiť	známymi	a	ľahko	
dostupnými.

RETRO22 24Fenomén

MAMA hOTELREBELI A OUTSIDERI 

Tridsiatnici	žijúci	s	 rodičmi	sú	dnes	bežným	
javom.	Vracajú	sa,	alebo	ani	nikdy	neodišli.	Vpád	
prerasteného	potomka	otrasie	svetom	rodičov,	
ktorí	si	užívajú	zaslúžené	súkromie.	A	máme	tu	
zrážku	dvoch	svetov.

Ťažko	povedať,	či	prevyšovala	výstrednosť	v	ich	
diele	 alebo	 živote.	Možno	práve	preto,	 že	 sa	
rozhodne	neprispôsobili	životnému	štýlu	väčšiny,	
dokázali	vytvoriť	niečo	šokujúco	nové	a	svojou	
trúfalosťou	stále	inšpirujú.

PRÍBEh28 32púTnik

malÝ TiBeTskráTenÝ čas

Naposledy	ho	náramne	vzpružilo	a	potešilo,	že	
vyšlo	slnko.	Michal	vie	precítiť	maličkosti,	ktorým	
zdravý	človek	málokedy	venuje	pozornosť.	Je	
jedným	z	mála	na	Slovensku,	ktorý	sa	už	roky	
učí	žiť	s	Marfanovým	syndrómom.

Tibetské	vlajky,	tradičné	jedlo	momo	a	roztočené	
modlitebné	mlynčeky	okolo	stien	centrálneho	
chrámu.	Tibeťania	v	exile	si	 vybudovali	 svoj	
vlastný	svet.

z ObSAhU
INzerCIA
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Každý	 sociofobik,	
strániaci	 sa	 ľudskej	
spoločnosti,	 vie,	 že	
udržať	si	ťažko	vydreté	
outsiderstvo	nie	je	také	
jednoduché.	Napriek	
vašim	 pokusom	 

o	odstup,	skôr	či	neskôr,	sa	k	vám	niekto	prebije.	
Minimálne	poštárka,	donáška	jedla,	prípadne	polí-
cia,	ak	ste	preč	naozaj	dlho.	Svet	vás	nakoniec	
dotlačí	ku	konfrontácii	a	spoločnosť	vás	zhltne	aj	
proti	vašej	vôli.	Na	spriatelené	„ľudoplaché“	typy,	
pre	ktorých	je	adrenalínovým	športom	prehodiť	
pár	slov	so	susedkou	na	schodoch,	sme	narazili	aj	
v	Nota	bene.		A	zhodli	sme	sa,	že	dobrá	rada,	ako	
si	udržať	ľudí	od	tela,	je	niekedy	nad	zlato.		
Prvé	cvičenie	je	s	vďačnosťou	si	uvedomiť,	že	
sociofóbia	z	nás	robí	časových	milionárov.	Čas	
strávený	vybavovaním	sa	s	priateľmi	či	rodinou	

pomáhať	kúpou	špeciálneho	krmiva	pre	môjho	
psa,	ktoré	stojí	80	eur	mesačne.	Prosím	len	 
o	granule,	nie	peniaze.	Edita	617,	0907	460	139.
	 Prosím	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mi	mohli	
priniesť	letné	topánky,	rifle	a	opasok.	Bohuš	
1939,	Záhradnícka	ul.	–	Zora,	kontakt	výdajňa	
02	52	62	59	62.
	 Kto	by	daroval	terajšej	i	budúcej	mamičke	
práčku,	veci	–	tepláky,	tenisky	č.	38,	a	veci	pre	
muža	silnejšej	postavy?	Nikola	1673,	Jednota	
Drotárska,	kontakt	výdajňa	02	52	62	59	62.
	 Prosím	o	darovanie	práčky	pre	dôchodkyňu	
Cecíliu.	Je	nutný	dovoz	do	domova	dôchodcov	
Poloreckého	2,	Bratislava.	Kontakt	výdajňa	 
02	52	62	59	62.
	 Darujte	prosím	nábytok	na	zariadenie	prí-
bytku	–	postele,	skrine,	veľký	stôl.	Ďakujem	
pekne.	Costinel	537,	0915	153	573,	Tomášikova	
–	Ružinovská.

sms pre predaJcov

Nenechávajte	si	pre	seba,	ak	vám	niektorý	
z	predajcov	zdvihne	náladu,	alebo	naopak,	
adrenalín.	Pošlite	nám	SMS	na	číslo

	 Prosím	čitateľov	Nota	Bene	o	darovanie	
tlačiarne,	príp.	web	kamery,	na	notebook.	Kon-
takt	0911	116	258,	predajca	Ivan	1888,	Račian-
ske	mýto.	
	 Prosím	ľudí,	ktorí	by	mi	mohli	darovať	ale-
bo	za	symbolickú	cenu	predať		automatickú	
práčku,	obývaciu	stenu,	činky	a	struny	pre	man-
žela	na	cvičenie	a	starší	počítač	a	hry	pre	chlap-
ca	na	hranie.	Renata	0910	234	256.	
	 Študentka	Olina	(s	5	súrodencami)	prosí	 
o	darovanie,	príp.	lacný	predaj,	funkčného	note-
booku,	alebo	počítača	Ďakujem.	Olina	504,	Lidl	
Karlova	Ves,	0904	163	711.
	 Prosím	o	darovanie	(predaj	za	symbolickú	
cenu)	športového	kočíka	pre	2-ročné	dievčatko	
a	kolieskové	korčule	č.	39	pre	13-ročné	dievča.	
Srdečná	vďaka.	Daniela	1428,	Župné	nám.,	0904	
841	239.
	 Som	invalidná	dôchodkyňa	a	žijem	sama	
so	psom.	Prosím	niekoho,	kto	by	mi	mohol	

03. 03. 2010 13:15
V	sobotu	večer	na	parkovisku	Kaufland	vo	
Zvolene	 zobral	 predajca	 č.	 35	 peniaze	 od	
každého	okoloidúceho,	ale	časopis	nechcel	
predať,	vraj	má	posledný.	Myslím,	že	to	nebol	
váš	predajca,	len	sa	voľajako	dostal	ku	kartičke.	
Ani	Nota	bene	nebolo	aktuálne.	Škoda	len,	že	
vám	kazí	povesť.	Zuzana

04. 03. 2010 11:31
Dobrý	deň.	NB	som	si	kúpila	včera	od	mla-
dého	rómskeho	muža	na	námestí	v	Banskej	
Bystrici.	Začal	byť	dotieravý,	keď	som	prejavila	
záujem	o	časopis.	Som	študentka	a	nechala	
som	mu	dve	eurá,	ale	potom	chcel	ešte	viac.	
Ledva	som	sa	ho	zbavila.	Myslím,	že	mnohých	
od	akejkoľvek	pomoci	týmto	ľuďom	odrádza	
práve	ich	doternosť.	Ale	mám	skúsenosť,	že	nie	
všetci	sú	takí.	Držím	palce.	Monika

06. 03. 2010 17:42
Chcem	pozdraviť	milého	a	slušného	predajcu	Nota	
bene	v	Púchove	pri	Kauflande.	Napriek	tomu,	že	je	
pravdepodobne	v	ťažkej	situácii,	vždy	pridá	úsmev	
a	želanie	všetkého	dobrého.	To	isté	želám	aj	ja	
jemu.	Veľa	zdravia,	šťastia,	ktoré	si	zaiste	zaslúži.	
Nech	sa	mu	darí.	Ina

POzOr! 07. 03. 2010 09:41
Kupujem	 NB	 od	 milého,	 usmievavého,	
slušného	mladého	muža,	 ktorý	 predáva	
na	 križovatke	 Bajkalská	 –	 Prievozská	 
v	Bratislave.	Prajem	mu,	nech	sa	mu	darí	
a	nech	mu	život	vráti	to	dobré,	čo	rozdáva	
ľuďom	okolo.	Jana

07. 03. 2010 11:50
Hlavná	stanica	ŽSR.	Kúpil	som	si	časopis	od	
milého	predajcu.	Neskôr,	keď	som	išiel	okolo,	
videl	som,	ako	Róm	vymáha	od	neho	peniaze.	
Dosť	ma	to	zamrzelo,	keďže	nato	si	za	ne	išiel	
kúpiť	hamburger	a	ďalej	sledoval	predajcu.	Je	
smutné,	že	existujú	takíto	príživníci.	Prajem	
predajcovi	veľa	zdravia	a	nech	sa	mu	v	živote	
darí	 predchádzať	 podobným	 problémom.	 
S	pozdravom	Tomáš	z	Banskej	Bystrice

07. 03. 2010 13:02
Každý	mesiac	si	kupujem	Nota	bene	od	pána	
pri	predajni	Lidl	v	Malackách.	Neviem,	ako	sa	
volá,	ale	viem,	že	býva	v	Betánii	v	Malackách.	Je	
veľmi	milý	a	príjemný.	Želám	mu	všetko	dobré	
a	veľa	zdravia.	AM

08. 03 2010 19:03
Úprimne	z	celého	srdca	pozdravujem	predajcu	
z	Piešťan	–	predáva	pred	poštou.	Je	to	mladý	
muž,	ktorý	je	vďačný.	Prejavil	to	úprimným,	
vďačným	úsmevom!	Ja	ďakujem	jemu	za	ús-
mev	vďaky	–	gesto	dobrého	človeka	a	prajem	
mu,	aby	sa	mu	v	živote	darilo.	Nina

09. 03. 2010 13:21
Dnes,	tak	ako	inokedy,	som	si	kúpila	časopis	od	
predajcu	v	Považskej	Bystrici.	Žiaľ,	vždy	zabud-
nem	jeho	meno,	ale	jeho	tvár	si	živo	pamätám,	
lebo	je	to	sympatický,	zdvorilý,	slušný	a	vtipný	
chlapík.	Želám	mu	len	to	najlepšie	a	sľubujem,	
že	nabudúce	si	jeho	meno	zapamätám.	Nota	
bene	ďakujem	za	super	čítanie!	Beáta

09. 03. 2010 19:22
Dnes	sme	si	kúpili	Nota	bene	v	Trenčíne	pred	
jednou	cukrárňou	u	mladého	muža,	ktorý	tam	
vytrvalo	stál	v	hroznom	vetre	a	zime.	Preto	
prosím	všetkých,	nepokazme	odhodlanie	a	
snahu	tých,	čo	chcú	zmeniť	svoj	život.	
P.	 S.	 Bahniatka	 máme	 vo	 váze.	 Pavla	 
z	Považskej	Bystrice

10. 03. 2010 20:12
Dobrý	deň,	dnes	som	si	kúpila	Nota	bene	na	
Americkom	námestí.	Neviem	číslo	preukazu	
ani	meno	príjemcu.	Chcem	mu	popriať	veľa	
šťastia	v	živote.	Bol	príjemný.

14. 03. 2010 16:34
Takmer	každý	mesiac	si	kupujeme	tento	skvelý	
časopis	od	milého	predajcu	pred	hlavnou	
poštou	v	Spišskej	Novej	Vsi.	Týmto	ho	pozdra-
vujem	a	držím	mu	palce.	Jitka

inzeráTy predaJcov

namiesTo ediToriálU

hlavnÍ podporovaTelia proJekTU noTa Bene ToTo vydanie 

noTa Bene podporili aJ

0915 779 746

SebAObrANA Pre SOCIOFObIkA

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

W W W . D O M A I N S . S K

Ľubica Chlpíková

0907 473 718

Profesionálne

STRIHANIE PSOV
v Bratislave

www.chaty-penziony.sk 

jediný portál na Slovensku, 
určený na videoprezentáciu  
ubytovacích zariadení (penzióny, 

chaty, priváty, apartmánové domy, 

kempy)

chaty-penziony@chaty-penziony.sk 

0905157985 

pondelok až sobota od 17.00 do 22.00 hod.

0907 / 733 388
Volajte,	ak	vidíte	bezdomovca,	ktorý	potrebuje	akútnu	pomoc.	
Volajte/emailujte	(peterkadlecik@notabene.sk)	tipy	na	bezdomovcov,	
ktorí	žijú	vo	vašom	okolí	–	my	ich	navštívime. 

Program Streetwork, o. z. Proti prúdu

LINkA NA POmOC 
bezdOmOVCOm V brATISLAVe

kONTAkTy kONTAkTy

INzerCIA

Práca a bývanie
	 Ponúkam	maliarske	 a	murárske	práce.	
Pracujem	kvalitne.	Dohoda	možná.	Jozef	02	
52	62	59	62.
	 Rýľujem,	kosím	trávu,	robím	všetky	práce	
na	záhrade.	Kontakt	Gabo	134,	0908	857	464.
	 Vykonávam	záhradnícke	práce	–	kopanie	
záhonov,	rezanie	stromov	a	kríkov,	kosenie,	
búranie	starých	budov,	príp.	menšie	opravy.	
Tel.	0944	326	895,	strong13@seznam.cz.
	 Hľadám	 ubytovanie	 v	 Petržalke	 alebo	
Starom	meste	do	150	eur	na	mesiac,	ďakujem.	
Helena	1684,	Tesco	Petržalka,	0914	296	982.
	 Kto	pomôže	šesťčlennej	rodine	a	dá	dl-
hodobo	do	prenájmu	2-izbový	byt	v	BA?	Do	500	
eur	mesačne,	s	platením	nájomného	nemáme	
problém.	Ďakujem,	Katarína	1099,	0944	275	748.

môžeme	zmysluplne	využiť	štúdiom,	či	rozvo-
jom	ducha.	Ak	vaše	IQ	vykazuje	nadpriemer,	
pustite	sa	do	vynaliezania	geniálnych	patentov	
a	zlepšovákov.	Za	utŕžené	peniaze	si	potom	kúpte	
ostrov,	zámok	alebo	pešiu	zónu.	
Ak	ste	nanešťastie	intelektuálne	blbý	priemer,	
udržať	si	ľudí	od	tela	si	vyžaduje	väčšiu	kreativitu.	
Kľúčové	je	zvoliť	vhodný	účes	(príklad	na	foto).	Tí	
odvážnejší	môžu	siahnuť	po	inšpiráciu	do	zvieracej	
ríše	a	zvoliť	pachovú	clonu.	Pre	zvlášť	neodbytné	
ľudské	druhy,	kde	nezaberie	ani	nezrozumiteľný		
bľabot	spôsobený	predstieranou	rečovou	vadou,		
kolegyňa	odporúča	nasadiť	tzv.	šokujúce	vyhláse-
nia.	Jej	výrok	„Som	veľryba“	tromfol	v	odrádzaní	
dotieravcov	aj	také	účinné	detailné	historky	o	
živote	domáceho	miláčika	–	akvarijnej	rybičky.	
Vedľajším	účinkom	však	môže	byť	nadšené	gru-
povanie	čudákov	vo	vašom	okolí.
Ak	sa	napriek	všetkým	výhodám	rozhodnete	svojej	
sociofóbie	zbaviť,	máme	poslednú	radu.	To,	čo	
skutočne	potrebujete,	je	zažiť	pozitívny	zážitok	

prijatia.	Musíte	ísť	na	istotu.	Túto	tzv.	korektívnu	
emočnú	skúsenosť	vám	najľahšie	sprostredkuje	
kolektív	fajčiarov.	Je	to	celosvetovo	uznaná	komu-
nita,	prijímajúca	každého,	z	koho	sa	dymí	a	dokáže	
aspoň	dvomi	spôsobmi	vykresať	plamienok.
Aj	tak	je	hlboko	v	duši	každému	sociofobikovi	
jasné,	 že	 ak	 si	 niekoho	 pustíme	 k	 telu,	 vie	 
o	nás	všetko,	a	napriek	tomu		neutečie,	je	to	tá	
najúžasnejšia	vec	na	svete.

Sandra	Tordová
šéfredaktorka	Nota	bene

Dodatočná vďaka
V	minulom	čísle	sme	písali	o	Homeless	plese.	
Veľmi	nás	mrzelo,	že	sme	medzi	ľuďmi,	ktorí	
prispeli	ku	každoročnej	plesovej	udalosti	ľudí	bez	
domova,	nespomenuli	pracovníkov	firmy	Orange.	
Na	vlastný	popud	zorganizovali	zbierku	plesových	
šiat	a	doplnkov	a	aj	vďaka	nim	mohli	byť	naše	
predajkyne	a	predajcovia	znovu	krásni.	Ďakujeme.
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Trendsetteri 
Ako	ale	taký	nový	trend	vznikne	a	presadí	
sa?	Dobrých	nápadov,	myšlienok	či	výrobkov	
hodných	svetového	rozšírenia	vzniká	denne	
nespočetne	veľa.	Aby	sa	však	z	niečoho	stala	
móda,	trend	a	záležitosť	veľkej	skupiny	ľudí,	
nestačí	 len	 geniálny	 tvorca,	 musí	 navyše	
vzniknúť	vhodná	situácia	a	musia	sa	nápadu	
ujať	správni	ľudia.	Pritom	tých	ľudí	nemusí	byť	
vôbec	veľa,	len	musia	mať	špecifické	vlastnosti.	
Podľa	Malcolma	Gladwella,	autora	knihy	Bod	
zlomu,	sú	to	tieto	štyri	typy:	spojovatelia,	ma-
veni,	predavači	a	prekladatelia.	

Spojovatelia	sú	ľudia,	ktorí	majú	kontakt	na	
veľké	množstvo	ľudí,	nielen	na	priateľov,	ale	aj	
na	povrchných	známych,	pohybujú	sa	medzi	
rôznymi	spoločenskými	svetmi.	
Maveni	zhromažďujú	znalosti	a	informácie,	ich	
radami	sa	ľudia	s	dôverou	riadia.	
Predajcovia	 sa	 vedia	 každému	 výborne	
prispôsobiť	vo	verbálnej	i	neverbálnej	komu-
nikácii	a	vedia	efektívne	odovzdávať	informá-
cie.	
Prekladatelia	vytvárajú	spojenie	medzi	non-
konformnými	vysoko	špecializovanými	svetmi	
tvorcov	a	bežnými	ľuďmi.	Zrozumiteľne	pove-
dané,	dokážu	aj	komplikované	veci	preložiť	do	
jazyka	zrozumiteľného	každému.	

Trendy ako vírusy
Podľa	Gladwella	 sa	 informácie,	 výrobky	aj	
vzorce	 správania	 šíria	 podobne	 ako	 chríp-
kové	vírusy.	Tým	pádom	sa	dá	vypozorovať	
bod	 zlomu	 (viď	 rámček	 Čo	 je	 bod	 zlomu)	
pri	každom	analogickom	hromadnom	jave	 
v	obchode,	reklame,	módnych	trendoch,	ale	aj	 
v	sociálnom	správaní.	Aby	sa	nápad	rozšíril	po	
svete	ako	sociálna	epidémia,	aby	dosiahol	svoj	
bod	zlomu,	musí	byť	nákazlivý	a	musí	sa	trafiť	
do	vhodného	kontextu.	

Jedna	 vec	 je	 šírenie	 dobrých	 nápadov,	
myšlienok	a	trendov	a	celkom	iná	módny	prie-
mysel.	Ten	sa	už	dávno	nešíri	živelne,	preč	sú	
časy	módy	vznikajúcej	náhodne,	šíriacej	sa	
pomaly	ako	nákaza	a	trvajúcej	veky.	Všetko	je	
dnes	súčasťou	dobre	fungujúceho	marketingu,	
pevného	hierarchického	poriadku	(Haute	cou-
ture	–	dizajnéri	–	odevná	konfekcia)	a	sezón-
neho	cyklu	jar/leto	a	jeseň/zima,	i	keď	občas	
sa	stane,	že	niečo	sa	masovo	rozšíri	navzdory	
prísnej	hierarchii.	Príkladom	môžu	byť	už	pár	
rokov	populárne	gumené	sandále	značky	Crocs,	
ktoré	neodštartovali	 svoju	úspešnú	dráhu	 
z	vysokej	módy.	

Úrad pre módne farby 
Módnym	sa	v	odevnom	priemysle	podľa	od-
borníkov	výrobok	stáva,	ak	ho	akceptovala	
a	nosí	tzv.	neskorá	väčšina,	čo	je	84	percent	
konkrétnej	cieľovej	skupiny.	To	je	príliš	veľké	
sústo	na	to,	aby	sa	rýchlo	sa	točiaci	módny	
priemysel	spoliehal	len	na	náhodu.	Tvorivý	a	
výrobný	proces	je	dlhý	a	príliš	komplikovaný	
na	to,	aby	sa	dalo	čakať	do	poslednej	chvíle	
na	to,	čo	sa	z	módnych	prehliadok	a	veľtrhov	
uchytí	a	čo	nie.	Všetko	sa	začína	pri	výbere	
konkrétnych	 farieb,	ktoré	budú	v	 tú	ktorú	
sezónu	aktuálne	a	verte	či	neverte,	deje	sa	to	
s	takmer	dvojročným	predstihom	a	rozhoduje	
o	tom	komisia!	
Volá	 sa	 International	 Colour	 Authority	 so	
sídlom	v	Londýne	a	aj	keď	nemá	žiadnu	moc	
nariadenú	zákonom	a	vynucovanú	políciou	
(iba	ak	módnou),	výrobcovia	a	dizajnéri	sa	

komisiou	určenými	farebnými	trendami	ria-
dia	dobrovoľne	a	ešte	si	za	to	radi	zaplatia	
mastné	 sumy	 peňazí.	 Čím	 skôr	 potrebujú	
niektorí	začať	vyrábať,	tým	viac	za	farebné	
palety	platia.	Napokon,	samotný	úrad	vznikol	
v	šesťdesiatych	rokoch	práve	z	iniciatívy	výrob-
cov,	ktorí	vstupujú	do	módneho	priemyslu	ako	
prví	–	výrobcovia	farieb,	vlákien,	nití,	látok,	ale	
aj	ďalších	materiálov	používaných	napríklad	 
v	interiérovom	a	exteriérovom	dizajne.	Z	českej	
tlače	viem,	že	v	komisii,	ktorá	farebné	trendy	
určuje,	bol	ešte	pred	desiatimi	rokmi	aj	jeden	
Čech,	žiaľ,	nepodarilo	sa	mi	dopátrať	žiadneho	
aktuálneho	zoznamu	členov,	ani	informácie,	či	
tam	máme	aj	nejakého	slovenského	zástupcu.	

Nikto nečakal teroristov
Farebné	trendy	sa	určujú	a	prispôsobujú	najmä	
očakávaným	udalostiam.	Napríklad	olympiáda	
v	plánovanom	roku	podnieti	zvýšený	záujem	
nielen	o	športové	záležitosti,	ale	aj	o	tradičné	
farby	usporiadateľskej	krajiny.	Aj	nálady	a	
udalosti	vo	svete	majú	na	plánovanie	farieb	
vplyv,	 aj	 keď	 napríklad	 v	 roku	 1999	 nikto	
nepredpokladal,	že	o	dva	roky	neskôr	teroristi	
zaútočia	na	Dvojičky	práve	v	čase,	keď	bola	
naplánovaná	vlna	veselých	farebných	odtieňov.	
Svet	módy	farebne	zvážnel	a	stlmil	tóny	s	viac	
ako	ročným	oneskorením.	
Všetko	na	svete,	aj	módne	trendy,	 	má	svo-
je	 pravidlá,	 svoje	 teórie,	 organizátorov	 a	
ovplyvňovačov.	A	predsa	občas	aj	do	tohto	
usporiadaného	sveta	vkusových	a	názorových	
preferencií	zasiahne	niečo	nepredvídateľné	a	
zmení	beh	vecí	úplne	inak,	než	by	si	ktokoľvek	
myslel.	Zasiahne	náhoda,	osud,	Boh,	 jedno-
ducho	život	–	a	tak	je	to	vlastne	aj	lepšie.	Pocit,	
že	nie	všetko	sa	dá	ovplyvniť,	je	niekedy	veľmi	
upokojujúci.

TémA

človek chce Byť v skUpine. Teda in.

Prečo chceMe byť TreNDy?
Móda podlieha zmenám. Ale ľudská potreba držať sa toho, čo sa nosí, je 
tu s nami od čias, keď bolo v móde živiť sa lovom a zbieraním.

TémA text:	elena	akácsová	|	foto:	istockphoto

„O módnych farbách 
rozhoduje komisia  
v londýne.“

Človek	 je	 tvor	 spoločenský.	 Chce	 patriť	 do	
istej	skupiny,	chce	byť	v	nej,	chce	byť	in.	Preto	
potláča	vlastnú	individualitu	a	prispôsobuje	sa	
aktuálne		prevažujúcim	názorom,	požiadavkám	
a	normám	skupiny,	v	ktorej	žije.	Neuveriteľne	
ľahko	sa	dá	presvedčiť	o	tých	najabsurdnejších	
veciach,	 ak	 im	 veria	 ostatní.	Máme	 s	 tým	 
v	dejinách	svoje	neblahé	skúsenosti	a	súčasnosť	
nie	je	o	nič	„blahejšia“.	Hovorí	sa	tomu	konfor-
mizmus,	konformita	alebo	prispôsobivosť.

evolučná výhoda 
Konformizmus	nemá	dobrú	povesť.	Pritom	
to	 vo	 svojej	 podstate	 nie	 je	 zlá	 vlastnosť.	
Podľa	evolucionistu	Matta	Ridleyho	bola	pre	
našich	predkov	evolučne	mimoriadne	výhod-
ná	a	užitočná,	veď	preto	s	víťazmi	evolúcie	
až	do	dnešných	dní	prežila.	 Zvýhodňovala	
tých,	čo	čestne	spolupracovali	v	skupine	a	
znevýhodňovala	sebcov.	Vďaka	konformizmu	

sa	 na	 potomkov	 vo	 vzorne	 kooperujúcich	
skupinách	 rýchlejšie	 prenášali	 potrebné	
skúsenosti	nielen	z	rodičov,	ale	aj	zo	širšieho	
spoločenstva,	takpovediac	priamou	nákazou	
od	človeka	k	človeku.	

Tým	pádom	mohol	jednotlivec	či	skupina	lepšie	
prosperovať	nielen	preto,	že	má	kvalitnejšie	
gény	ako	jeho	súper,	ale	aj	preto,	že	niečo	
praktické	vie	alebo	niečomu	užitočnému	verí.	
Dá	sa	povedať,	že	tak	ako	všetko,	vďaka	čomu	
prežili	práve	tie	naše	a	nie	cudzie	gény	až	
dodnes,	 aj	 konformizmus	má	 svoju	 svetlú	 
i	tienistú	stránku.	

Podobať sa a odlišovať 
Okrem	potláčania	 individuality	vo	vlastnej	
skupine	spôsobuje	konformizmus	aj	to,	že	sa	
snažíme	myslením	a	správaním	prispôsobiť	
nielen	skupine,	v	ktorej	žijeme,	ale	chceme	

sa	podobať	aj	na	skupinu,	v	ktorej	by	sme	žiť	
chceli,	aj	keď	na	to	ešte	nemáme.	Finančne,	
mentálne,	intelektuálne	či	fyzicky.	Na	druhej	
strane	sa	chceme	čo	najviac	odlíšiť	od	skupiny,	
v	ktorej	žiť	nechceme,	s	ktorou	nechceme,	aby	
nás	niekto	stotožňoval.	

Preto	sa	obliekame	podľa	poslednej	módy,	ak	
skupina,	v	ktorej	chceme	žiť,	módu	uznáva.	Ale-
bo	presne	naopak,	preto	módu	ostentatívne	
ignorujeme,	lebo	ju	ignoruje	„naša“	skupina.		
Alebo	tiež	preto,	že	nechceme,	aby	nás	niekto	
spájal	so	skupinou	ľudí,	ktorá	sa	módou	riadi.	
Preto	kupujeme	isté	veci,	či	naopak,	preto	
ich	zásadne	nekupujeme.	To	platí	aj	o	jedle,	
životnom	štýle,	dovolenkových	destináciách	či	
operačnom	systéme	v	počítači,	a	aby	sme	sa	
nepohybovali	len	v	oblasti	konzumu,	platí	to	aj	
o	chodení	do	kina,	divadla,	čítaní	kníh,	hobby,	
politických	názoroch	a	občianskych	aktivitách.

Predpokladajme,	že	v	lete	príde	na	Manhat-
tan	1000	turistov	z	Kanady,	ktorí	sú	nakazení	
neliečiteľným	kmeňom	24-hodinového	vírusu.	
Z	50	ľudí,	ktorí	prídu	do	styku	s	nositeľom,	sa	
nakazí	 jeden	(miera	infekcie:	2	%).	Zároveň	
je	50	aj	počet	ľudí,	s	ktorými	príde	priemerný	
obyvateľ	Manhattanu	do	 styku	 v	metre	 či	 
v	práci.	V	tomto	prípade	je	choroba	v	rovnováhe.	
Tisíc	turistov	odovzdá	vírus	tisícke	nových	ľudí	
a	teda	ďalší	deň	ďalším	tisícom,	zatiaľ	čo	prvá	
tisícka	sa	uzdravuje.	Počet	chorých	je	v	doko-
nalej	rovnováhe	s	počtom	uzdravujúcich	sa	a	
do	konca	leta	chrípka	postupuje	trvalým,	ale	
nijako	senzačným	tempom.	

Potom	ale	prídu	Vianoce,	pribudne	turistov,	
ľudia	chodia	viac	do	obchodov	a	priemerný	
obyvateľ	Manhattanu	zrazu	príde	do	styku	
denne	s	55	ľuďmi.	Rovnováha	je	porušená.	1000	
nosičov	zrazu	nakazí	1100	ľudí,	tí	sa	stretnú	 
s	ďalšími	55	000	ľuďmi,	takže	na	tretí	deň	má	
chrípku	1210	ľudí,	na	konci	týždňa	takmer	2000	
a	na	Štedrý	deň	je	tu	poriadna	chrípková	epi-
démia.	

Bodom	zlomu	je	moment,	keď	priemerný	nosič	
vírusu	stretol	nie	50,	ale	55	ľudí.

Zdroj: Malcolm Gladwell: Bod zlomu

čo je bod zlomu? 
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SAŠA (SAShe)
Dáva šancu šikovným
Saša	Šmidáková	(28)	ponúka	na	svojom	webe	
SAShE.sk	priestor	pre	šikovných	 ľudí	a	 ich	
handmade	výrobky.	Po	piatich	mesiacoch	od	
svojho	vzniku	portál	prezentuje	vyše	450	auto-
rov	a	ich	takmer	13	000	originálnych	produktov.	
Len	za	február	sa	tu	predalo	1	500	„vecičiek“.
Saša	na	tejto	stránke	pôvodne	takmer	dva	roky	
predávala	vlastnú	značku	šperkov.	„Začala	som	
ich	vyrábať	celkom	nečakane,	neplánovane.“	
Napriek	tomu,	že	pracovala	a	stále	pracuje	 
v	klasickom	zamestnaní	od	deviatej	do	piatej	
(ako	projektová	manažérka),	mala	potrebu	
tvoriť	rukami,	vyjadriť	sa	vizuálne,	vyrobiť	niečo	
originálne.	Najprv	pre	seba,	potom	pre	zná-
mych	a	odrazu	z	toho	bola	značka	náušníc,	ku	
ktorým	neskôr	pribudli	brošne.	
„Značka	mala	prekvapivo	dobrú	odozvu.	Môj	
priateľ	Juraj	Mikláš,	ktorý	je	web	dizajnér	a	
programátor,	vytvoril	prvý	uletený	web	pre	
moje	dielka	–	naušky,	ako	ich	volám,	kde	bolo	
najmä	veselo.	Kraľoval	mu	malý	pruhovaný	
kančík	a	ľudia	tam,	myslím,	chodili	radi.	Pozrieť	
sa,	inšpirovať	sa	a	vo	veľkom	nakupovať.“

Sašine	kolekcie	sa	rýchlo	míňali.	Zrejme	aj	to,	
že	zažila	klasickú	tortúru	tvorby	„sama	pre	
seba“,	predaja	svojich	výrobkov	prostredníc-
tvom	známych	a	v	klasických	obchodoch,	jej	
vnuklo	myšlienku,	že	na	svojom	webe	môže	
dať	priestor	aj	iným	autorom.	„A	možno	som	už	
nestíhala	napĺňať	požiadavky	mojich	zákazní-
kov	a	chcela	som	to	bremeno	rozdeliť	aj	medzi	
iných	šikovných	ľudí.	Bola	som	si	istá,	že	takí	
na	Slovensku	existujú.	Že	je	ich	také	množstvo	
a	dokážu	také	úžasné	veci,	nás	na	SAShE.sk	
príjemne	prekvapuje	každý	deň.“

Saša	vyštudovala	pedagogiku,	kombináciu	
slovenčina-výtvarná.	Vybrala	si	ju	ako	z	núdze	
cnosť,	keď	sa	nedostala	na	štúdium	módne-
ho	návrhárstva.	Tvrdí	však,	že	ak	vás	to	ťahá	 
k	tvorbe	pekných	vecí,	nedá	sa	to	ničím	potlačiť.	
„Stačí	malý	podnet	a	rozhorí	sa	to	vo	veľkom.	
Mala	som	šťastie	na	šikovného	človeka	po	

mojom	boku.	Môj	priateľ	pri	svojich	grafických	
a	programátorských	zručnostiach	dokázal	dať	
môjmu	snaženiu	adekvátnu	a	plnohodnotnú	
prezentáciu	v	podobe	kvalitného	webu.	Také	
šťastie	väčšina	ľudí	nemá.“	
Internetové	obchody	dokážu	osloviť	obrovské	
množstvo	ľudí	z	celého	Slovenska	aj	zahraničia.	
Na	druhej	strane	musíte	rátať	so	vstupnou	in-
vestíciou,	ktorá	je	pre	mnohých	značne	vysoká.	
Kvalita	spracovania	a	prezentácie	pri	dnešnej	
konkurencii	na	webe	rozhoduje.
„Prostredníctvom	 SAShE.sk	 pomáhame	
šikovným	autorom	originálnej	tvorby	vyliezť	
z	ulity,	dostávať	spätnú	väzbu,	motiváciu	pre	
tvorbu	a	posúvať	sa	tak	vo	svojom	snažení	
dopredu.	Sme	hrdí	najmä	na	to,	že	sa	nám	na	
webe	podarilo	spojiť	rôzne	štýly	handmade	
tvorby	a	pestrú	zbierku	autorov,	ktorí	fungujú	
popri	sebe,	navzájom	sa	dopĺňajú,“	hovorí	Saša.	
„Zároveň	sa	do	slovenských	ulíc	darí	dostávať	
čoraz	viac	farebných,	veselých,	hravých	kús-
kov	a	napĺňať	tak	naše	heslo:	Vystrč	hlavu	zo	
šedivého	davu.“

Nakoľko ovplyvňujú aktuálne módne trendy 
tvoju tvorbu?
Nikdy	v	živote	som	trendy	programovo	nesle-
dovala.	Môj	názor	na	módu	je	na	jednej	strane	
veľmi	analytický,	na	druhej	filozofický.	Móda	je	
fenoménom,	pretože	so	sebou	nesie	osobný,	
jedinečný	a	dôležitý	pocit	–	má	robiť	radosť	 
v	živote.	Toto	je	myšlienka,	ktorej	sa	držím.

To znamená, že sa nikdy nesnažíš predvídať, 
čo bude v najbližšej sezóne letieť, aby sa 
tvoje veci kupovali a aby tvoja značka bola 
úspešná? Žiadne trápenie sa s tým, čo bude 
IN, aby si so svojimi modelmi nebola oUT?
Som	silný	individualista.	To	nie	je	jednoduchá	
cesta,	ale	som	spokojná,	mne	 to	vyhovuje.	
Samozrejme,	som	rada,	ak	moja	tvorba	re-
zonuje	s	okolím	a	často	sa	aj	nechám	niečím	
uniesť,	ale	v	konečnom	výstupe	zostávam	svoja.	
IN	–	OUT,	to	sú	do	istej	miery	umelo	vytvorené	
koridory.	Časom	to	unavuje,	človek	si	musí	
povedať	dosť.	Vekový	potenciál	ľudí	lačných	po	
móde	je	tak	od	13	do	20	rokov.	Keď	sa	mladí	
ľudia	musia	začať	starať	sami	o	seba,	zrazu	
musia	voliť	to,	čo	je	naozaj	hodnota.	Predtým	
ich	zaujíma	len:	on	to	má,	ja	to	nemám.	Sú	
vtiahnutí	do	komerčného	predaja	módy,	kde	
je	hlavným	cieľom	zisk.	

U módnych tvorcov svetových mien to tak 
nie je?
Osobnosti	módnych	tvorcov	v	zahraničí	majú	
jedno	spoločné	–	ich	život	je	neuveriteľne	dis-
ciplinovaný,	sú	neuveriteľne	pracovití.	Navonok	
to	môže	vyzerať	ako	šou,	ale	len	zanietením	sa	

dá	dospieť	k	výnimočnému	výsledku.	Módny	
tvorca	pracuje	inak	než	komerčná	firma.	Vy-
tvára	módu	minimálne	dva	roky	vopred.	Musí	
vedieť,	kam	chce	ísť,	čo	chce	urobiť.	Chce	to	
mať	správny	feeling.	Ja	sa	snažím	stále	si	ten-
to	cit	pre	tvorbu	udržiavať,	aj	keď	nemusím	
osloviť	každého.

Ale keď ideš na nejakú veľkú módnu pre-
hliadku, neovplyvnia ťa títo tvorcovia?
Chodiť	na	prehliadky	je	príjemné,	aj	robiť	ich.	
Ale	my	sa	nemôžeme	porovnávať	s	krajinami,	
ktoré	sú	nasiaknuté	módou.	Ak	chcem	niečo	
podobné	dosiahnuť	tu,	musím	to	prehodnotiť	
a	nepodľahnúť	tlaku,	ktorý	 je	na	mňa	vyví-
janý.	Módna	tvorba	je	pre	mňa	zdieľanie	novej	
myšlienky.	 Je	úlohou	návrhára,	aby	dospel	 

k	tomu,	že	akceptuje	vývoj,	ale	zostáva	svoj.	
Už	sa	mi	stalo,	že	som	módu	dlhšie	nerobila,	
lebo	v	istom	čase	som	povedala	všetko,	čo	
som	chcela.	Presunula	som	sa	na	voľné	umenie,	
lebo	som	to	psychicky	aj	fyzicky	potrebovala.	

Komerčné firmy, ktorým ide o predaj vo 
veľkom, vsádzajú na reklamu, marketing. 
robíš to aj ty?
Musím	sa	starať	aj	o	 fungovanie	obchodu.	

Mám	v	centre	Bratislavy	galériu,	kde	predá-
vam	svoju	tvorbu,	takže	musím	aj	reálne	stáť	
nohami	na	zemi.	Čiže	starám	sa	aj	o	marketing,	
ale	z	môjho	pohľadu	je	to	jednoduché.	Na	roz-
diel	od	komerčnej	produkcie,	ktorá	potrebuje	
ustavičnú,	rýchlu	zmenu	a	aj	masívnu	reklamu,	
ja	vsádzam	na	celoročné	využitie	modelu.	Raz	
v	roku	sa	na	tri	dni	stretnú	v	Paríži	zástupcovia	
veľkých	firiem	z	celého	sveta	na	veľtrhu	látok.	
Ja	sa	odtiaľ	snažím	priniesť	materiály,	ktoré	sú	
farbou	a	kvalitou	vhodné	na	celý	rok.	To	je	moja	
značka	a	moja	reklama.	Zásadne	nesúhlasím	 
s	dravou	reklamou,	ktorú	potrebuje	konzumná	
nadprodukcia.	Je	to	manipulácia.	A	prečo	to	
funguje?	Lebo	chceme	byť	klamaní.	Širšie	masy	
dnes	potrebujú	túto	vibráciu:	Keď	tam	teraz	
nie	som,	tak	to	je	koniec...	Je	to	určitá	forma	
závislosti.

Máme na Slovensku v oblasti módnej tvorby 
niečo, čo si nedostatočne ceníme? 
Máme	veľa	nadaných	ľudí,	ich	tvorba	–	a	niel-
en	módna	–	je	postavená	na	remesle,	ale	je	 
v	nej	zároveň	cit,	veľa	talentu.	Prečo	sa	z	nich	
tak	málo	uplatní?	Lebo	si	nevieme	ceniť	hand-
made.	V	zahraničí	zákazníci	oceňujú	originál,	
že	je	z	niečoho	len	jeden	kus.	U	nás	sa	radšej	
siaha	po	lacnejšej	sériovej	výrobe.To	je	škoda.	
Tiež	ma	prekvapuje,	že	sa	u	nás	začína	stále	
nanovo.	Málo	sa	nadväzuje	na	to,	čo	je,	na	
tradíciu.	Akoby	podľa	hesla	Ja	budem	múdrejší	
ako	ten	múdry,	ako	ten	predo	mnou.	Do	istej	
miery	je	to	v	poriadku,	ale	skúsenosťou	človek	
nadobúda	úctu	k	druhým,	aj	sebaúctu.	Spále-
nie	mosta	nie	je	vždy	správna	vec.

rOzhOVOr TémAtext:	dagmar	gurová,	sandra	tordová
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Trendy prichádzaJú online

zAFArbUjÚ ŠedIVÝ dAV
Nemusíte tvoriť do zásuvky a čakať, kým si našetríte na vlastný módny 
obchodík. Web je možnosť, ako vaše veci urobiť známymi a ľahko dostupnými.

„viac farebných, veselých, 
hravých kúskov do 
slovenských ulíc.“

online obchod s výrobkami šikovných ľudí vytvorila Saša Šmidáková so svojím priateľom Jurajom Miklášom. Foto: Juraj Mikláš

doBrá móda poTreBUJe ciT,
nie reklamU

TVOrCA 
Má byť SvoJ
Lea Fekete je individualistkou, aj 
keď snáď v žiadnej oblasti nie je také 
sledované, čo je trendy, ako v móde. 
No zároveň je to oblasť, kde môžete 
byť IN, aj ak ste OUT, lebo v móde je 
vlastne dovolené všetko.

text:	edo	jung	| foto: miroslava spodniaková

Lea Fekete	pôsobí	v	oblasti	módy	a	dizajnu	od	roku	1988.	Jej	mód-
na	tvorba	je	charakteristická	jednoduchým,	elegantným	štýlom,	
v	ktorom	kladie	dôraz	na	nápadité	detaily	a	kvalitné,	neobvyklé	
materiály.	Módnu	tvorbu	dopĺňa	tvorbou	šperkov,	dizajnérskych	
výrobkov	a	textilných	obrazov.

„in – oUT, to sú do istej 
miery umelo vytvorené 
koridory.“

Monopol	 na	 určovanie	 trendov	 dnes	 už	
nepatrí	 len	 ľuďom	 s	 puncom	 zavedeného	
odborníka.	Stačí,	ak	prídete	s	niečím	možno	
trochu	netradičným,	zábavným	a	atraktívnym	
pre	dostatočne	veľkú	skupinu	a	ponúknete	to	
ľahko	dostupnou	cestou,	akou	je	napríklad	in-
ternetový	obchod.	A	je	to	tu:	váš	produkt	je	in	
a	zrazu	sa	dokážete	uživiť	prácou,	ktorá	vás	

baví.	Nemusíte	tvoriť	do	zásuvky	a	čakať,	kým	si	
našetríte	na	vlastný	kamenný	obchod.	Vyhnete	
sa	aj	odmietnutiam	obchodníkov,	ktorí	nemajú	
dostatočnú	intuíciu,	aby	uhádli,	že	práve	vaše	
veci	bude	onedlho	každý	zháňať.	Platí	to	zvlášť	
pre	handmade	výrobky	–	oblečenie,	doplnky,	
šperky	či	interiérový	dizajn.	Samozrejme,	toto	
je	 veľmi	 zjednodušená	 verzia	 skutočnosti.	

Ľudia,	ktorí	svoju	tvorbu	predávajú	cez	rôzne	
online	obchodíky,	sa	zhodujú,	že	začiatky	sú	
ťažké.	Zároveň	však	pritakávajú,	že	úspešným	
profesionálom	sa	môže	stať	aj	v	konkrétnom	
umení	nevyštudovaný	laik.	Ako	je	to	u	nás,	sme	
sa	pýtali	troch	mladých,	šikovných	žien,	ktoré	
fungujú	na	portáli	SAShE.sk.	



ALICA
V krajine zázrakov 
Alica	Belková	(20)	je	z	umeleckej	rodiny	a	od	
malička	stále	niečo	vyrábala.	Tvorivé	nadšenie	
nasmerovala	 na	 šperk,	 pretože	 sa	 sama	
rada	ozdobuje	kadejakými	čačkami.	Šperk	
vyštudovala	a	len	šperkami	sa	živí.	„Zamestná-
va	ma	to	natoľko,	že	sa	ani	nestíham	venovať	
životu,“	hovorí.	Ten	jej	napriek	tomu	zjavne	
neplynie	nijako	šedivo.	„Mám	zvláštny	dar	
robiť	všetko	nechtiac	inak,	ako	sa	odo	mňa	
očakáva.	Všade,	kde	som,	buď	niečo	zvalím	
alebo	spadnem.“	

To,	že	chaotickým	prístupom	rozosmeje	dámy	
za	okienkami	v	bankách	a	na	úradoch	(teda	 
v	inštitúciách,	kde	bežne	nikomu	nie	je	veľmi	
do	smiechu),	sa	však	dá	považovať	skôr	za	
zázračnú	moc.	Alica	priznáva,	že	si	pripadá	ako	
v	krajine	zázrakov	a	nezmenilo	by	sa	to,	ani	
keby	sa	volala	Klotilda.	„Mamina	tvrdí,	že	som	
mimozemšťan,	otec	zase,	že	mi	pri	narodení	
amputovali	hanbu.“
A	 možno	 práve	 v	 tom	 väzí	 jej	 schopnosť	

vytvárať	zázračné	šperky.	Sú	také	žiadané,	že	
aj	keď	vraj	Alica	nesleduje	trendy,	patrí	medzi	
najúspešnejších	predajcov	na	portáli	SAShE.
sk.	„Vyrábam	hlavne	veci,	o	ktorých	si	myslím,	
že	by	mohli	pobaviť.	Mám	rada,	keď	vidím	
niekoho	s	náušnicami	odo	mňa	a	druhí	naňho	
ukazujú	prstom	a	pýtajú	sa,	odkiaľ	ich	má.“	Ich	
výnimočnosť	je	v	tom,	že	vyjadrujú	určitý	názor.	
„Napríklad	náušky	rádiá	–	tie	sú	pre	tých,	ktorí	
majú	radi	hudbu.	Psie	hlavy	som	spravila	pre	
psíčkarov,	zubaté	ústa	pre	ľudí,	ktorí	hryzú.	
Každý	si	nájde	to	svoje.“
Na	Alicine	šperky	natrafíte	aj	v	kamenných	ob-
chodoch,	na	jarmokoch	a	v	čajovniach	všelikde	
na	Slovensku,	dokonca	aj	v	anglickom	meste	
Southend-on-Sea,	kam	chodí	každé	leto	na	
brigádu.	Rodinná	tvorba	má	šancu	preraziť	aj	
v	Španielsku.	Spolu	s	mamou	a	tetou	odtiaľ	
dostali	ponuku	od	pani,	ktorá	chce	ich	veci	do	
svojho	obchodu.	
Alica	si	myslí,	že	handmade	výrobky	sa	ešte	
nedočkali	úplného	uznania,	lebo	ľudí	vždy	zlá-
ka	nízka	cena	sériových	výrobkov.	„Našťastie	
sa	nájdu	aj	takí,	ktorí	vedia	oceniť	ručnú	prácu.“	
Pre	tú	svoju	by	Alica	raz	chcela	mať	šperkársku	
dielňu,	kde	bude	môcť	bez	zábran	robiť	hluk	a	
vyrábať	šperky	z	kovu.
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TémA

„vyrábam veci, o ktorých si 
myslím, že pobavia.“

ZUZANA (yAXI TAXI)
Oblečenie s leskom vesmíru 
Zuzana	Labudová	(32),	Slovenka	žijúca	v	Prahe,	
tvorí	originálne	oblečenie	pod	značkou	Yaxi	
Taxi.	Vyštudovala	propagačnú	grafiku,	ale	za	
grafičku	by	sa	vraj	neoznačila.	„K	počítaču	som	
si	dodnes	cestu	nenašla,	potrebujem	cítiť	ma-
teriál	a	hrať	sa	s	ním.	Pri	mojej	práci	si	však	
uvedomujem,	aké	dôležité	je	miešanie	farieb	a	
celková	kompozícia,	ktorú	nám	kládli	na	srdce	
pri	maľovaní	plagátov.“	
Jej	posledná	kolekcia	je	o	trikolórových	far-
bách	a	výnimočnosti	protikladov	čierna–biela.	
„Snažím	sa	o	zviditeľnenie	šarmu,	pohodlia,	
elegancie	s	výsledkom	jemnej	extravagancie,	
vtipu	a	mierneho	pobúrenia	v	akomkoľvek	
význame	slova,“	hovorí.	Šaty	musia	byť	zároveň	
pohodlné,	strihovo	zaujímavé,	so	športovým	
nádychom	 a	 leskom	 vesmíru.	 „Milujem	
vkladanie	príbehov	do	vecí	 -	komixových	ob-
rázkov	s	vyšívanými	textami,	vyšívanie	poetic-
kých	či	dekadentných	obrázkov	a	našívanie	
rôznych	praktických	vecí	ako	krajčírsky	meter.“	
Veľa	modelov	sa	dá	nosiť	obojstranne	a	každá	
strana	je	v	inom	štýle.		

„Nikdy	som	neinklinovala	k	momentálnym	mód-
nym	trendom.	Páči	sa	mi	sledovať,	ako	ľudia	
vyjadrujú	svoju	osobnosť,	náladu	v	oblečení.	
Nemusí	byť	vôbec	trendové.	Myslím	si,	že	byť	
in	znamená	byť	aj	trošku	out,	pretože	každý	
sme	iný	a	naša	originalita	spočíva	vo	vnútri.“	 
V	tom	vidí	aj	priestor	pre	kreatívne	handmade	
výrobky.
Modely	Yaxi	Taxi	kúpite	na	portáloch	typu	SAShE.
sk.	Približne	raz	za	dva	mesiace	máte	šancu	zažiť	
Yaxi	Taxi	predvádzačku	aj	na	Slovensku.	
„Živím	sa	len	svojou	značkou.	Ľudia,	ktorí	takto	
začínajú	a	sú	skoro	jediní,	ktorí	veria	vo	svoju	
prácu,	 vedia,	 aké	 ťažké	 je	prejsť	 obdobím	
sucha.“	Počas	prvých		rokov	si	Zuzana	často	
myslela,	že	sa	bude	musieť	niekde	zamestnať.	
„Stále	som	si	však	vravela:	vydrž,	baví	ťa	to	a	
to	je	podstatné.	Vedela	som,	že	musím	makať,	
aby	som	sa	vypracovala	a	ukázala,	čo	chcem	
povedať.“	Až	teraz	po	šiestich	rokoch	tvrdej	
práce	začína	cítiť	odozvu.	„Uvedomujem	si,	že	
už	mnohí	poznajú	moju	prácu.“
Potvrdila	to	aj	nedávna	príhoda.	Zuzane	z	auta	
ukradli	38	originálnych	modelov.	„Vedela	som,	
že	po	preskúmaní	tašky	ten	človek	pochopí,	že	 
v	žiadnom	alternatívnom	obchodíku	v	Prahe	ich	
pre	rukopis	značky	nepredá.“	Tak	sa	aj	stalo.	Desať	
modelov	sa	našlo	v	jednom	pražskom	sekáči.
Zhodnotiť,	že	značka	je	už	profesionálna,	by	
vraj	museli	iní.	„Pre	mňa	je	to	veľmi	odvážne.	
Môžem	len	povedať,	že	sa	jej	venujem	s	plným	
nasadením,	profesionálne.“

„milujem vkladanie príbehov 
do vecí.“

Zuzana Labudová, (vľavo)  foto: Dalibor Krupka 

foto: Alica belková (značka Alica)

Komixové šaty s obrázkami, top s čírom v kapuci, Top s čírom v kapuci. Foto: Dalibor Krupka

Papule – moje najvychytenejšie náušnice na 
SAShe.sk.  Najprv to bolo super. Ale už keď 
vyrábam dvadsiaty pár, chce sa mi plakať...

Tento zajac sa veľmi páčil jednej dievčine 
z televízie a dohodli sme sa na spolupráci. 
To ma potešilo.

Tieto náušnice som vyrobila na počesť mo-
jej tety, ktorú mám rada a ona má rada 
tukany.

TémA

Monoskopové náušnice – tie sú druhé 
najvychytenejšie. objednala si ich aj Zdenka 
Predná.

rádiové náušnice – pre ľudí, ktorí majú radi hudbu.

text:	dagmar	gurová



Poteší	 vegetariánov,	 uľahčí	 svedomie	útlo-
citných	mäsožrútov,	zaženie	hrozbu	choroby	
šialených	kráv	a	zákerných	parazitov,	zníži	
produkciu	skleníkových	plynov	(za	ktoré	môže	
trávenie	hovädzieho	dobytka),	urýchli	víťazstvo	
nad	hladom	–	všetky	tieto	výhody	sa	prisu-
dzujú	umelému	mäsu,	ktoré	by	sa	vraj	na	trhu	
malo	objaviť	už	o	krátky	čas.	Holandskí	vedci,	
ktorí	sa	pochválili	prvým	bravčovým	rezňom	
zo	skúmavky,	lepšie	povedané	z	Petriho	misky,	
túto	dobu	odhadujú	na	päť	rokov.	
Podľa	portálu	novinky.cz		má	umelé	mäso	zo	
skutočného	prasaťa	len	svalovú	bunku.	Uložia	
ju	do	Petriho	misky	so	živným	prostredím	 
z	 prasačích	 embryí.	Odtiaľ	 putuje	 do	 labo-
ratórneho	bioreaktora.	Výsledkom	je	podivná	
hmota,	ktorá	sa	podobá	na	bravčovú	panenku.	
Jej	tvorcovia	ju	však	radšej	neochutnali.	V	tom-

to	štádiu	ešte	nemá	šancu	stať	sa	gurmánskou	
pochúťkou.

Zacvičia s ním
Umelému	mäsu	totiž	zatiaľ	chýba	to,	čo	robí	
pravé	mäso	pravým	–	štruktúra.	V	živom	tele	
svaly	vyživuje	prúdiaca	krv,	rastú	a	mocnejú	
s	pohybom.	V	laboratóriách	vyvíjané	mäso	
sa	preto	vedci	chystajú	vycvičiť.	Nebudú	ho	
preháňať	na	rotopede,	ale	v	bioreaktoroch.	
Holandský	vedecký	tím	chce	vypestovať	aj	

umelé	ryby	a	hydinu.	Onedlho	sa	môže	stať,	
že	zahryznete	do	párku,	ktorý	bude	naplnený	
chumáčmi	umelých	svalových	buniek.	

Kurence verzus Frankenstein
Zdá	sa,	že	laboratórne	mäso	by	sa	mohlo	stať	
akýmsi	novodobým	supermanom.	Bolo	by	
etické	aj	ekologické.	Uchránilo	by	nás	pred	
rôznymi	civilizačnými	problémami.	
Zároveň	nás	však	umelý	sval	posúva	priamo	
do	deja,	ktorý	sa	ešte	nedávno	označoval	
za	sci-fi.	Nie	všetci	sú	nadšení	 tým,	že	na-
miesto	 filmových	Frankensteinov	sa	nám	
budú	množiť	umelé	kurčatá.	A	to	už	ani	nie	
celé,	ale	ako	samostatné	stehienka,	prsíčka	a	
krídelká.	Presne	tak,	ako	sa	nádejal	Winston	
Churchill.
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mÄso z laBoraTória UŽ nie Je FikcioU

STejky
z PeTrIhO mISky
Už o pár rokov nám možno mäso porastie v laboratóriách. 
Nadšenci umelej verzie steaku argumentujú mnohými 
výhodami. Frankensteinovská strava nás však zároveň 
približuje k sci-fi príbehom, kde podobné vylepšenia pre 
ľudstvo nekončia vždy šťastne.

„holandskí vedci sa 
pochválili prvým bravčovým 
rezňom zo skúmavky.“

ekOTreNdy text:	dagmar	gurová	|	foto:	archív	nb
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text:	dagmar	gurová	|	grafika:	palo	čejka TreNdy VO Vede

Spisovateľka	Margaret Atwoodová	(v	knihách	Oryx	and	Crake,	The	Year	of	the	
Flood)	opisuje		svet	nepríjemne	podobný	našej	realite,	v	ktorom	sa	to	len	hemží	
vedeckými	vylepšeniami.	Jedným	z	nich	je	umelé kura bez očí a nôh.	Má	ústa	a	
pahýle,	na	ktorých	vyrastá	pol tucta stehienok. Jeho	mozgové	funkcie	súvisia	iba	
s	trávením	a	rastom.	A	mäsko rodí rýchlo. Za	dva	týždne	je	zrelé	na	oberačku.	
Jeho	tvorcovia	tvrdia,	že	umelé	kura	netrpí,	lebo	necíti	bolesť.	
Trochu	iným	mäsom	sú	nadrozmerné	prasatá s ľudskými génmi, ktoré	slúžia	
ako	skleníky	na	pestovanie orgánov na transplantáciu. Vyprodukujú	aj	niekoľko	
pečení	naraz.	
Umelé	kurčatá	a	ryby	neprospeli	ani	Charlesovi	Ducheminovi	(Louis	de	Funés),	
nekompromisnému	kráľovi	labužníkov	z	filmu	Krídelko alebo stehienko?	Syn-
tetické	mäso	prehltne	len	pod	nátlakom.	Gumovité	stehienka	mu	vyskakujú	 
z	rúk	a	prežúvajú	sa	mu	o	to	ťažšie,	že	vie,	ako	vznikajú.	Pri	tajnom	prieniku	do	
nepriateľovej	továrne	totiž	zdesene	pozoroval	ako	na	umelú kuraciu kostričku 
stroj	vykydne	zelenú	masu	a	sformuje	ju	do	správneho	tvaru.	Kurací	paškvil	stačí	
už	iba	nastriekať primeranou farbou	a	môže	sa	podávať.	Následkom	sú	obrie	
vyrážky	a	úplná	strata	chuti.

Sójové mäso	–	z	bôbov	sa	oddelí	bielkovina,	ktorá	sa	upra-
vuje	podobným	štýlom	ako	pri	výrobe	nylonu.	Výsledkom	je	
pradeno	proteínových	vlákien,	ktoré	stačí	zmiešať	s	tukom,	
príchuťami,	vitamínmi	a	vybrať	želanú	formu	(rezance,	kocky,	
drť).
Seitan	–	pšeničný	glutén	alebo	pšeničné	mäso.	Vyrobíte	si	
ho	vymývaním	lepku	z	pšeničnej	múky.	Na	pravé	mäso	sa	
podobá	viac	ako	sójová	verzia.
Tempeh	–	výrobok	zo	sójových	bôbov	cielene	kultivovaných	
kultúrou	Rhizopus	oryzao.	
Falafel	–	vegetariánske	fašírky	z	cíceru.
vegetariánske burgre	–	vraj	si	ani	nevšimnete,	že	sú	bez	
mäsa	(napríklad	hnedá	ryža,	mrkva,	slnečnicové	semienka,	
bylinky,	soľ).
Quorn	–	mäso	z	patentovaného	mykoproteínu.	Derivuje	sa	
z	huby,	alebo	lepšie	povedané	plesne,	Fusarium	venenatum.

ekoloGicky, vTipne a Trendovo

reCykLOVANé krAVSké LAjNO
Zelené myslenie je dnes nutnosťou. A nemusí to byť ani trochu nuda. Ako 
súvisí vlasový odpad z kaderníctva a ropné škvrny? Čo má futbal spoločné  
s elektrinou? Eko-vychytávky zo stránky springwise.com vás možno inšpirujú 
natoľko, že vymyslíte svoj vlastný zelený biznis.

Viac	 ako	 1,5	 bilióna	 ľudí	 –	
štvrtina	 svetovej	 populá-
cie	žije	v	oblastiach	bez	
pripojenia	na	elektrinu.	
Skupina	študentov	Har-
vardskej	univerzity	pri	
riešení	tohto	problému	
stavila	na	celosvetový	záujem	 
o	šport.	Vytvorila	futbalovú	lop-
tu	sOccket,	ktorá	premieňa 
energiu z kopnutia na 
elektrinu. 
Prenosné,	 energiu	
hromadiace	zariadenie,	

zachytí	náraz	energie	z	kop-
nutia	do	lopty.	Slúži	potom	
napríklad	ako	nabíjačka	
na	mobil	a	baterky.	za 15 

minút hry sa nazbie-
ra dosť energie na 
to, aby sa malá LeD 

lampa nabila na tri hodiny 
svietenia. 
Energetická	 futbalka	
možno	 nakoniec	 pomôže	

pri	 vytláčaní	 toxických	
petrolejových	 lámp	 
v	rozvojových	krajinách.

Kravské	lajno	nemusí	byť	konečný	
produkt.	 Firma	 EcoFaeBrick	
premieňa	tento	dobytčí	odpad	na	
tehly,	ktoré	sú	zelenšie,	pevnejšie	

a	o	20	percent	ľahšie	ako	klasické	
hlinené	tehly.	 Indonézska	orga-
nizácia	sa	mala	popasovať	s	pro-
blémom,	že	miestne	farmárske 
oblasti sú nadmerne znečistené 
dobytčími výkalmi.	 Ako	 eko-
logické	 a	 ekonomické	 riešenie	
sa	zrodila	tehla	z	kravského	lajna,	
ktorá	samozrejme	vôbec	nesmrdí.	
Vypaľuje	sa	s	použitím	bioplynu,	
aby	sa	znížili	uhlíkové	emisie.

Je	 jasné,	 že	 recyklovanie	 je	 do-
bré.	 Opätovné	použitie	 je	 však	
ešte	lepšie.	Spoločnosť	Columbia	
Sportswear	umožňuje	zákazníkom,	
ktorí	nakupujú	online,	požiadať	 
o	 to,	 aby	 im	 ich	 objednávku	
doručili	v	už	raz	použitej krabici. 
Od	augusta	minulého	roku	odkedy	
program	funguje,	to	využilo	viac	

ako	60	percent	zákazníkov.	Kód	
na	špeciálnej	nálepke	na	krabici,	
vám	 navyše	 umožní	 zistiť,	 kde	
všade	tá	vaša	už	bola.	Môžete	si	
pozrieť	fotky ľudí, ktorí krabice 
zdieľali	a	pridať	k	nim	vlastnú	či	
zverejňovať	krabicové	správy	na	
Twitteri.

Málokto	by	spochybňoval,	že	jesť	
miestne	 vypestované	 ovocie	 a	
zeleninu	je	výhodné	pre	životné	
prostredie	aj	ľudské	zdravie.	Výz-
vou	v	tejto	oblasti	je	dostupnosť.	

Wisconsinská	web	stránka	Local 
Dirt (Miestna špina)	vytvára	ce-
lonárodnú	sieť	kupujúcich	a	predaj-
cov	z	radov	miestnych	pestovateľov.
Farmári	si	na	stránke	vytvoria	profil,	
na	ktorom	predstavia	svoje	produk-
ty,	ich	množstvá	a	ceny.	Individuálni	
aj	organizovaní	kupujúci si môžu 
vyhľadať miestnych pestovateľov 
vo svojej lokalite.	Cez	web	si	ob-
jednajú	aj	vyzdvihnutie	jedla	na	
farme	alebo	na	trhu.

Presvedčiť	 ľudí,	aby	recyklovali	
starú	elektroniku	dá	dosť	práce.	
Ak	 však	 ide	o	 sexuálne	hračky,	
je	to	obzvlášť	náročné.	Pre	roz-
paky	totiž	môžu	ich	vlastníci	celú	
snahu	 odbojkotovať.	 Anglická	
spoločnosť	 LoveHoney	 vytvo-
rila	program rabbit Amnesty 
(Amnestia pre zajačika). Povz-
budzuje	zákazníkov	k	recyklácii	
starých	 populárnych	 vibráto-
rov	značky	Rabbit	výmenou	za	
päťdesiatpercentnú	 zľavu	 pri	
nákupe	novej,	vylepšenej	verzie.

Secondhandové	hračky končia 
v špeciálnej zberni, kde sa re-
cyklujú. Za	každý	vrátený	vibrátor	
LoveHoney	prispeje	jednou	librou	
do	ekologickej	organizácie	World	
Land	Trust.

Pri	 sledovaní	 neslávneho	 úniku	
ropy	 z	 obrieho	 tankera	 Exxon	
Valdez	 v	 roku	 1989	 si	 vlasový	
stylista	Phil	McCrory	všimol	ako	
intenzívne	 vydria	 srsť	 absor-
buje	ropu.	Čoskoro	začal	testovať,	 

aké množstvo ropy dokážu 
nasať odstrižky vlasov	–	odpad	
z	jeho	salóna.	A	tak	vznikla	vlasová	
špongia	na	čistenie	ropných	škvŕn.	
McCrory	 sa	 spojil	 s	 environmen-
tálne	naladeným	sponzorom	Mat-
ter	of	Trust	a	založili	si	obchod	v	San	
Franciscu.	Tisícky	vlasových	salónov	
teraz	darujú	odstrižky	vlasov,	aby	
sa	recyklovali	do	špongií	pohlcu-
júcich	ropu.	Darcovské	salóny	platia	
poštovné	a	ich	odmenou	je	vedo-
mie,	že	špongie	z	vlasov	pomáhajú	
odstraňovať	následky	únikov	ropy.

Lopta ako nabíjačka

Tehly z lajna

Príbeh jednej krabice

Nájdi si svojho zeleninára

ekológia bez hanby

vlasatá záchrana
bez bolesti a bez chuti Falošné mäso
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Stacionáre	pre	ľudí	bez	domova	v	Bratislave	
existovali	aj	dovtedy,	do	svojich	priestorov	však	
nevpúšťali	 ľudí	pod	vplyvom	alkoholu	alebo	
drog.	Pritom	táto	skupina	tvorí	významnú	a	
súčasne	najohrozenejšiu	časť	komunity.	

Iniciatívy	sa	ujala	katolícka	charitatívna	or-
ganizácia	Depaul	Slovensko,	ktorá	v	spolu-
práci	s	hlavným	mestom	zriadila	nízkopra-
hovú	nocľaháreň	hneď	v	nasledujúcu	zimu	
2006/2007.	
Tento	projekt	sa	podarilo	úspešne	naštartovať	
aj	vďaka		spoločnosti	Enel,	Slovenské	elek-

trárne,	ktorá	sa	do	neho	zapojila	prostred-
níctvom	svojho	programu	„Energia	pre	život“.	
Spoločnosť	pomáha	nocľahárni	hradiť	náklady	
na	vykurovanie.	
„Sme	radi,	že	naše	aktivity	pomáhajú	priamo	
na	miestach,	kde	pomoc	treba	najviac	a	kde	
sa	potvrdzuje	 staré	 známe,	 kto	 včas	dáva,	
dvakrát	dáva.	Nezameriavame	sa	na	prezen-
tácie	 všetkých	podporených	projektov,	ne-
hovoríme	masívne	v	médiách	o	ich	detailoch.	
Dostatočným	zadosťučinením	je	pre	nás,	že	
napríklad	existencia	tejto	nocľahárne	doslova	
zachránila	život	ľuďom	počas	treskúcich	zím	
v	posledných	rokoch“,	dodala	Jana	Burdová,	
hovorkyňa	Slovenských	elektrární.
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FejSbÚk text:	:	sandra	tordová	|	foto:	martin	opeta INzerCIAfoto: lukáš macek

eNergIA Pre krAjINU je Aj 
eNergIoU Pre ľUDSKoSť
Projekt	Energia	pre	krajinu	odráža	politiku	
sociálnej	a	environmentálnej	zodpovednosti	
spoločnosti	Slovenské	elektrárne.	Zastrešuje	
päť	základných	oblastí	–	energia	pre		životné	
prostredie,	energia	pre	ľudskosť,	energia	pre	
vzdelanie,	energia	pre	kultúru	a	energia	pre	
šport.	
Program	Energia	pre	ľudskosť	pokrýva	projek-
ty	mnohých	nadácií	a	občianskych	združení	za-
meraných	na	podporu	sociálne	slabých.	Podpo-
ra	nocľahárne	Sv.	Vincenta	v	Bratislave,	ktorú	
prevádzkuje	nezisková	organizácia	Depaul	
Slovensko,	je	jedným	z	príkladov	konkrétnej	
a	presne	cielenej	pomoci.
Ide	o	prvé	zariadenie	svojho	druhu	na	Sloven-
sku,	ktoré	vpúšťa	do	svojich	priestorov	aj	bez-
domovcov	pod	vplyvom	alkoholu.	Nocľaháreň	
mala	pôvodne	fungovať	iba	jednu	zimu,	pre	
veľkú	vyťaženosť	a	záujem	projekt	prerástol	
do	jedného	z	najväčších	na	Slovensku.	Príklad	
nízkoprahovej	nocľahárne	nasledovali	ďalšie	
slovenské	mestá	–	Nitra,	Trenčín,	Žilina,	Čadca	
a	Košice.	Označenie	„nízkoprahová“	znamená,	
že	„latka“	pre	prijatie	je	veľmi	nízka	–	prespať	
v	 nocľahárni	 môžu	 aj	 ľudia	 pod	 vplyvom	
alkoholu,	drog	alebo	s	prejavmi	rôznych	psy-
chických	chorôb.	Počas	troch	rokov	existencie	
nocľahárne	sa	kapacita	lôžok	zvýšila	z	pôvod-
ných	70	na	súčasných	185.	Od	svojho	vzniku	 
v	decembri	2006	nocľaháreň	poskytla	takmer	
130	tisíc	nocľahov.
Nocľaháreň	bola		plne	obsadená	aj	túto	zimu,	
čo	potvrdzuje		úspešnosť	a	potrebnosť	pro-
jektu.	Podľa	vyjadrenia	Juraja	Baráta,	riaditeľa	
Depaul	Slovensko,	pre	časopis	Slovenská	ener-
getika,	sa	situácia	od	 jej	otvorenia	značne	
zlepšila.	„Zmenili	sa	bezdomovci,	zmenil	sa	
personál	a	zmenila	sa	aj	verejnosť.	Na	začiatku	
vládlo	medzi	bezdomovcami	napätie	a	nedô-
vera.	Dnes	vidím	v	ich	prístupe	posun	vpred,	
najnovšie	pripravujeme	projekt,	ako	ich	zapojiť	
do	prác	v	nocľahárni.	Cieľom	je	vybudovať	 
v	nich	návyky,	pripraviť	ich	na	dodržiavanie	pra-
vidiel	a	prebudiť	v	nich	pocity	zodpovednosti,	
aby	sa	vedeli	o	seba	postarať,“	hovorí.	Kladne	
hodnotí	aj	prístup	verejnosti.	„Dostali	sme	sa	
do	povedomia	ľudí	a	oni	na	naše	výzvy	reagujú.	
Naposledy	sme	verejnosť	oslovili	so	žiadosťou	
o	darovanie	prikrývok	a	diek,	ľudia	ich	priniesli	
okolo	200.	Stále	však	vidím	prekážku	v	tom,	že	
na	Slovensku	chýba	zákon	o	dobrovoľníctve	–	
viac	dobrovoľníkov	by	sme	určite	privítali.“
Myšlienka	vybudovať	zariadenie	tohto	druhu	
vznikla	ako	odpoveď	na	zimu	2005/2006,	kedy	
v	uliciach	hlavného	mesta	zomrelo	19	bez-
domovcov	v	dôsledku	veľmi	nízkych	teplôt.	

„naše aktivity pomáhajú 
priamo tam, kde pomoc 
treba najviac.“

od svojho vzniku v decembri 2006 nocľaháreň poskytla takmer 130 tisíc nocľahov.

oFlaJn FeJsBúk má vÝhercov

SUPerPredAjCI
Predajkyňa Monika zalamovala rukami. Prednášala ďakovné 
reči, naraz sa smiala aj plakala. V projekte NOTA BENE OFLAJN 
FEJSBÚK získala od čitateľov 139 hlasov. Spolu s deviatimi 
ďalšími predajcami si prevzala výhru – mesačný príspevok na 
nájomné v ubytovni.

Nota bene „oflajn fejsbúk“

Cieľom	bolo	ukázať,	že	pri	predaji	NOTA	BENE	
nie	sú	najdôležitejšie	peniaze,	ale	kontakt a 
vzťahy,	ktoré	vznikajú	medzi predajcami a 
kupujúcimi.	Tak	ako	vás	fejsbúk	spája	online	
s	vašimi	známymi,	Nota	bene	každodenne	
spája	ľudí	bez	domova	s	tými,	čo	domov	majú.	
Náš	fejsbúk	sa	odohráva	každodenne naživo 
v	uliciach	17-ich	miest	Slovenska.
Fotografie	 tých	najúspešnejších	predajcov,	
spolu	s	odkazmi	a	fotografiami	vás,	našich	
čitateľov,	budete	mať	možnosť	vidieť	od júla 
na výstave na Moste SNP v bratislave.

Do	dnešného	dňa	k	nám	dorazilo	spolu	607	
hlasov,	ktoré	ste	zaslali	79	predajcom	NOTA	
BENE.	Najviac	 z	 nich	 si	 ukoristili	 a	 vašimi	
najobľúbenejšími	predajcami	sa	stali:	Moni-
ka	(1186),	Gregor	(631),	Róbert	(1301),	Peter	
(625),	Ľudovít	(1006),	Dušan	(1883),	Ľuboš	(624),	
Katarína	(1009),	 Ivan	(1888)	a	Štefan	(1898).	 
S	výhercami	sme	sa	stretli	na	malej	oslave	pri	
káve	a	občerstvení.	

vďaka, danke, merci
Kládli	mi	na	srdce,	aby	som	len	preboha	neza-
budla	napísať,	že	ďakujú	všetkým	čitateľom,	čo	
im	poslali	hlasy	a	že	ďakujú	aj	tým,	čo	hlasy	
neposlali,	ale	NB	si	kupujú,	dokonca	aj	tým,	čo	
si	NB	nekupujú	a	len	sa	zastavia	na	kus	reči...
Peťo	odkazuje	čitateľom,	že	ich	rád	uvidí	na	
svojom	predajnom	mieste	pri	Auparku.	Katka	
sa	tešila,	že	nakúpi	za	výhru	akciové	plienky	pre	
deti.	Štefan	spod	Michalskej	brány	a	Ľudovít	
výhru	použijú	na	zaplatenie	ubytovne,	tak	ako	
väčšina	výhercov.	Gregor	spred	Slovenského	
rozhlasu	vyhlásil,	že	je	rád,	že	je	obklopený	
takými	dobrými	a	milými	ľuďmi.	Monika	želá	

čitateľom,	nech	sa	im	darí	v	živote	a	predajcom	
„aby	sme	si	rozumeli	a	boli	si	bližší.“	Dušan	
ďakuje	za	dôveru	a	za	všetko,	čo	pre	neho	
čitatelia	urobili.

chvály čas 
„Toto	nemôže	byť	zlé	čítanie.	Tu	je	záruka,	že	
sa	človek	dozvie	o	sebe	len	dobré	veci“,	smial	
sa	Ľudovít,	keď	sa	spolu	s	kolegami	prehŕňali	
pochvalnými	odkazmi,	ktoré	im	prišli.	Dušanovi	
sa	najviac	páčilo,	že	ho	jedna	čitateľka	nazvala	
prima	chlapíkom.	Peťo	s	Ľubošom	spolu	pre-
berali	ponuku	od	čitateľky	zájsť	spolu	na	víno.	
Monika,	Ľudovít,	 Ivan	a	Dušan	vyžrebovali	 
4	čitateľov,	ktorí	sa	zapojili	do	Oflajn	fejsbúku	
a	pokúšali	sa	dovolať	výhercom,	aby	im	osob-
ne	zablahoželali	k	víkendovému	pobytu	pre	
dve	osoby	v	penzióne	Kunerád.	Náš	čitateľ,	

Štefan	Filas,	sa	potešil,	že	prvé	miesto	získala	
jeho	obľúbená	predajkyňa	Monika.	Praje	jej	
veľa	šťastia	a	úsmev	na	tvári.	Slavomíra	Sla-
bejová	vďaka	svojmu	hlasu	zaslanému	do	NB	
po	prvýkrát	v	živote	niečo	vyhrala.	Svojmu	
obľúbenému	predajcovi,	Ivanovi	z	Račianskeho	
mýta,	skladá	hold.	„Je	vždy	slušný	a	nevtieravý,“	
konštatuje.	Ďalší	výherca,	Rudolf	Plisňák,	už	si	
ani	nepamätá,	kedy	si	bol	niekde	oddýchnuť.	
Napriek	tomu	svoj	pobyt	venoval	predajkyni	
Kataríne,	pre	ktorú	aj	hlasoval.	Katka	s	vďakou	
ponuku	vrátila	späť.	Obľúbeným	predajcom	
Alojza	Juska	je	Ľudovít.	„Rozhovory	s	týmto	
pánom	sú	vždy	zaujímavé	a	obohacujúce,“	ho-
vorí	pán	Alojz.	
Ďakujeme	všetkým	čitateľom	za	to,	že	obo-
hacujú	našich	predajcov	svojou	prítomnosťou.	
Špeciálna	vďaka	patrí	tým,	ktorí	zaslali	svoj	
hlas.				

Za podporu projektu ďakujeme: firme Slo-
venské elektrárne – člen skupiny enel, firme 
bittner, penziónu Kunerád a Magistrátu 
hlavného mesta bratislavy.

8 z 10 výhercov Nb oFLAJN FeJSbÚK Zľava: Katka, Ivan, Peter, Monika, ľuboš, gregor, Štefan, ľudovít

Predajkyňa Monika sa skúša dovolať vy-
losovanému Štefanovi, aby mu zablahoželala  
k výhre. Štefanovi, zhodou okolností, k výhre dopo-
mohol hlas, ktorý zaslal Monike.

„Ďakujeme aj tým, čo si nota 
bene nekupujú a len sa 
zastavia na kus reči.“





POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE 
Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

 
 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
Za rok ...2009.... 

 
 
Meno a priezvisko daňovníka: .................................................................... Rodné číslo1): ....................................  
 
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................... PSČ: ..................................  

 
(v eurách)  

01 Daň  – podľa § 15 zákona  
(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)  

 

02 Nárok na daňový bonus  
(z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)  

 

03 Daň  
 znížená o daňový bonus  
(r. 01 – r. 02 ) > 0  

 

04 Nedoplatok (z r. 18 z ročného zúčtovania preddavkov na daň)  
Dňa: 05 Nedoplatok (z r. 04 tohto potvrdenia) - zrazený (zamestnancom zaplatený) 

v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby v úhrnnej sume 

 

 
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):  
 
DIČ : .............................................................  
 
 
Meno a adresa : ..............................................................................................................................  
 
 
Miestne príslušný správca dane: ...............................................................................................................  
 
 
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé.  
 
 
 
...........................................   .........................  
Potvrdenie vypracoval (a)   Dňa 
 
 
 

........................................  
Podpis a odtlačok  

pečiatky zamestnávateľa  

                                                 
1 U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia. 
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PoULIčNé bLUeS
PríSPeVky Od PredAjCOV NOTA beNe 

text:	spracovali	sato,	dagu |	foto:	istockphoto

Je IN byť beZDoMovcoM?
Mnohí by súhlasili. Argumentom ZA sa zdá byť bezstarostný život, sloboda, či lacné služby.  
Predtým než všetci schytíte igelitky a húfne zabuchnete dvere svojich domovov raz a navždy, 
spýtali sme sa predajcov NB, Petra a Vlada, aká je pravda o živote na ulici.

pre&proTi ŽivoTa na Ulici

1. vy MáTe hoDINKy, My MáMe čAS
Pre: bezdomovci nemajú žiadne starosti, 
hypotéky ani faktúry 
Peter:	„Máme	viac	času	vidieť	to,	čo	si	ľudia	
v	zhone	nestíhajú	uvedomiť.	Stále	sa	za	niečím	
ženú	a	myslia	si,	že	každá	nanosekunda	sa	
ráta.	Čo	z	našej	civilizácie	však	archeológovia	
v	budúcnosti	vykopú?	Sáčky	a	konzervy.	Bez-
domovectvo	je	rebelovaním	proti	konzumu!"

PrOTI: Na ulici sa žije drahšie ako 
v domácnosti   
Peter:	„Závidieť	mi	bezstarostný	život	
znamená	 závidieť	 mi	 aj	 tých	 50	 ki-
lákov,	ktoré	denne	prejdem	pri	predaji.	
Nemám	faktúry,	ale	platím	sto	eur	za	
chatku	(bez	vody	a	elektriny).	Nemám	
chladničku,	nakupujem	v	malom,	teda	
žiadne	akciové	zásoby.	Kto	si	nemá	ani	
ako	variť,	musí	si	kupovať	hotové	jedlá.	
Tie	sú	najdrahšie.“	
Vlado:	„Na	mesiac	potrebujem	na	život	
–	podnájom	a	stravu	350	euráčov.“

Pre: Máš dovolenku, kedy chceš
Vlado:	 „Sme	páni	svojho	času.	Keď	si	
jeden	 deň	 dobre	 zarobíš,	 ďalší	 robiť	
nemusíš.	Nemáš	trvalý	job,	papierovačky	
a	otravné	platby	do	poisťovní.“

PrOTI: Sloboda vykúpená neistotou
Vlado:	„Môžeš	vážne	ochorieť	a	ostaneš	kom-
plet	bez	peňazí.	Ak	nie	si	poistený,		k	lekárovi	
môžeš	ísť,	ale	až	tesne	pred	umretím.	Ak	by	si	
ako	bezdomovec	aj	silou	mocou	chcel	platiť	ne-
mocenskú,	keďže	nemáš	trvalé	bydlisko,	nemá	
ťa	kde	nájsť	kontrola.“

2. ŽIvoT ZA Pár ŠUPov

Pre: bezdomovcom je sveta žiť. Majú 
zadarmo akcie ako vianočná kapustnica 
a ples.
Peter:	„Ale	áno,	dobre	sa	najem	za	2	eurá	
na	plese.“

ProTI: vianočné depky 
Peter: 	„Komu	sa	zdá,	že	sa	to	pre	tie	ak-
cie	oplatí,	môže	sa	vzdať	všetkého,	stať	
sa	bezdomovcom	a	užiť	si	ich	naplno.	Byť	
bezdomovcom	je	„výhodné“	hlavne	24.	de-
cembra	a	prvého	januára,	keď	môže	človek	
posedieť	sám	na	lavičke	v	mraze.	Okolo	
nechodí	nikto,	len	policajti.“

Pre: bezdomovci dostanú takmer zadarmo 
dobré oblečenie
Vlado:	 „Je	 pravda,	 že	 človeka,	 ktorý	 žije	
na	 ulici,	 môžu	 ľudia	 vidieť	 každú	 chvíľu	 
v	iných	šatách.	Väčšinou	to	súvisí	s	tým,	že	
nemá	práčku.	Oblečenie	nosí,	kým	nie	je	
úplne	špinavé,	a	potom	ho	vymení	za	nové	
z	charity.“

PrOTI: Tvoje adidasky vzbudia verejné 
pohoršenie
Vlado:	„Ľudia	nevedia	pochopiť,	že	mám	do-
bré	veci.	Myslia	si,	že	bezdomovec	musí	byť	
len	špinavý	a	smradľavý.	Mne	vždy	odložili	
dobré	kúsky	v	nocľahárni	Depaul,	 lebo	som	
tam	pomáhal.“

Peter:	„Stalo	sa	mi,	že	niekoho	pohoršilo,	že	
mám	dobré	tenisky.	Kúpil	som	si	 ich	a	tým	
som	peniaze	otočil	správnym	smerom.	Na	ulici	
potrebuješ	dobrú	obuv.“

Pre: bezdomovci majú vždy prehľad o svo-
jom majetku
Peter: „To	znamená	nosiť	svoj	celý	majetok	so	
sebou	v	štyroch	igelitkách	či	v	ruksaku.	Nepo-
trebujem	auto.	Kam	sa	na	mňa	hrabú	ľudia	so	
svojimi	škodovkami.	Ja	jazdím	na	Mercedese,	
ktorý	má	50	miest.“	(autobus	MHD	–	pozn.	re-
dakcie)

ProTI: Nemáš nič, aj o to ťa okradnú
Peter:	„Nemáš	si	kde	zložiť	veci.	Hrozí,	že	
ťa	okradnú.“

3. STAŇ SA NeZNIčITeľNÝM

Pre: Život na ulici človeka zocelí
Peter a vlado:	 „Sociálny	 systém	
ľudí	 oslabuje.	 Idú	 sa	 dať	 vypísať	 aj	 
s	obyčajnou	chrípkou.	Nadmerná	čistota	
znižuje	imunitu.	Na	ulici	získaš	vyššiu	
obranyschopnosť.“	(minulý	rok	ani	jeden	
z	nich	vážnejšie	neochorel	–	pozn.	re-
dakcie)

PrOTI: horúčka bratislavských ulíc 
Aj keď to podľa Petra a vlada nie je 
naozajstná choroba, majú skoro stále 
miernu nádchu. väčšinu chorôb pre-
chodia.

Peter Vlado
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rebeLI A OUTSIderI 
Ťažko povedať, či prevyšovala výstrednosť v ich diele alebo živote. Možno práve preto, 
že sa rozhodne neprispôsobili životnému štýlu väčšiny, dokázali vytvoriť niečo šokujúco 
nové a svojou trúfalosťou stále inšpirujú.

reTrO reTrOtext:	dagmar	gurová	|	grafika:	palo	čejka

vÝsTrednÍ v práci aJ v ŽivoTe

Štvornohá vrana
Daniil charms (1905 – 1942) 
V	príbehoch	petrohradského	spisovateľa,	dra-
matika	a	básnika	Daniila	Charmsa	sa	ľudia	
vraždia	cukorničkami	a	nadrozmernými	uhor-
kami.	Odolnejších	zase	nevyvedie	z	miery	ani	
tehla,	ktorá	im	pristane	na	hlave.
Dozviete	sa	aj,	že	Puškin	strašne	rád	hádzal	ka-
mene	a	Gogoľ	prezlečený	za	Puškina	s	obľubou	
stváral	nezbedy.	Turgeneva	spolu	tak	vystrašili,	
že	ušiel	do	Baden	Badenu.	Aspoň	však	bolo	
jasné,	 kam	 sa	 podel.	 Iné	 postavičky	 totiž	 
u	Charmsa	vo	veľkom	miznú	bez	stopy.	Pred-
povedal	cez	ne	vlastnú	tragickú	smrť.	Zatkli	ho	
a	obvinili	z	porazeneckej	propagandy.	Zomrel	
asi	pri	prevoze	vo	väzenskom	vlaku.	Mašinéria	
stalinských	čistiek	ho	pohltila	nevedno	presne,	
kde	a	ako.	

Neviditeľným	 sa	 stal	 už	 zaživa.	 Excen-
trické	predstavenia	skupiny	OBERIU,	ktorú	
spoluzaložil,	 popudili	 vtedajších	 strážcov	
„pravého“	umenia.	Za	to,	že	sa	ocitol	mimo	pred-
písaného	socialistického	realizmu,	ho	odsúdili	
na	mlčanie.	Málokto	z	jeho	súčasníkov	tušil,	že	
ďalej	píše	pre	dospelých.	Uverejniť	mohol	len	
veci	pre	deti.	
Napriek	 tomu,	 že	 vyčnievať	 z	 davu	 bolo	
nebezpečné,	recesistické	výtržnosti	nenechával	
len	na	papieri.	Svoju	ženu	budil	uprostred	
noci,	 aby	 chytali	 fiktívne	 krysy.	 Elegán	 
s	paličkou	a	veľkým	prsteňom	vzbudzoval	
obavy	v	uvedomelých	občanoch,	ktorí	ho	nahla-
sovali	ako	zahraničného	špióna.	Ondřej	Mrázek	
v	predslove	knihy	Čtyřnohá	vrána	opisuje,	že	
do	divadla	chodil	Charms	zásadne	s	nalepený-
mi	fúzami.	Oholeným	pánom	ostro	vytýkal,	že	
prísť	s	holou	tvárou	je	neslušné.	Inokedy	svoj	
vzhľad	vylepšil	monoklom	s	vytrešteným	okom.	
Hoci	sa	z	jeho	diela	zachránil	iba	jeden	kufor	a	
na	roky	ho	vymazali	z	oficiálnej	literatúry,	neo-
stal	zabudnutý	a	inšpiruje	aj	dnešných	umelcov.

„nikoho si nevšímaj a choď 
kľudne vlastnou cestou. 
úplný nedostatok rád – to 
sú tvoje tromfy.“

občiansky neposlušný 
henry David Thoreau (1817 – 1862)
Spisovateľ,	básnik	a	filozof	Henry	D.	Thoreau	sa	
preslávil	knihami	Walden	alebo	život	v	lesoch	a	
Občianska	neposlušnosť.	Odmietal	konformiz-
mus	a	svoju	teóriu	preniesol	do	života	natoľko,	
že	jeho	súčasníci	ho	považovali	za	človeka,	
ktorý	 premrhal	 svoj	 talent.	 Pochybovali	 
o	ňom	aj	najbližší	priatelia.	Obdivovali	ho	ako	
nadšenca	života	v	prírode,	ale	jeho	knihy	začali	
ísť	na	dračku	až	posmrtne.	

Thoreau	tvrdil,	že	masa	ľudí	žije	v	tichom	zúfal-
stve.	Američania	podľa	neho	trpeli	morálnou	
a	duchovnou	depresiou,	ktorú	priniesli	nové	
ekonomické	a	sociálne	pomery	–	priemyselná	
revolúcia.	Upozorňoval,	že	výmenou	za	hladké	
fungovanie	systému	musia	 ľudia	obetovať	
svoju	kreativitu	a	individualitu.
Rozhodol	sa	preto	zistiť,	či	dokáže	prežiť	a	

dokonca	byť	aj	úspešný,	ak	sa	zbaví	nepotreb-
ného	luxusu.	Na	dva	roky	sa	preto	upísal	ex-
perimentu,	ktorý	mal	overiť,	ako	na	človeka	
pôsobí	jednoduchý	život	v	blízkosti	s	prírodou.	
Od	priateľa	si	výmenou	za	rôzne	malé	práce	
prenajal	pozemok	v	blízkosti	 jazera	Walden.	
Postavil	 si	 tam	 malú	 chalúpku	 a	 začal	
pestovať	fazuľu,	ktorej	predajom	si	dopĺňal	
to,	čo	mu	nezabezpečila	rodina	a	priatelia.	
Sebestačnosťou	radikálne	znížil	svoje	výdavky	
a	získal	oveľa	viac	voľného	času,	ktorý	využíval	
na	písanie	a	štúdium	prírody	(ovplyvnil	environ-
mentalistov,	napríklad	Garyho	Snydera).	Nežil	 
v	naozajstnej	divočine	a	nestal	sa	pustovníkom,	
rozhodne	však	vybočoval	z	toho,	čo	bolo	vtedy	
bežné.	Väčšina	jeho	susedov	si	o	ňom	myslela,	
že	je	prinajmenšom	trochu	čudný.
Nedbal	na	to	a	trvanie	na	niektorých	názoroch	
ho	dokonca	stálo	noc	vo	väzení.	Odmietol	totiž	
zaplatiť	dane,	pretože	nesúhlasil	s	otroctvom	
a	Mexicko-americkou	vojnou.	Napriek	jeho	
nesúhlasu	ho	na	ďalší	deň	z	väzenia	vyho-
dili,	lebo	rodina	dlh	splatila	a	robila	to	tak	aj	
ďalšie	roky.	Thoreau	sa	však	svojím	nenásilným	
aktom	občianskej	neposlušnosti	stal	vzorom	
napríklad	pre	Mahátma	Gándhího	či	Martina	
Luthera	Kinga.

„Bohatstvo človeka meriame 
podľa vecí, ktoré môže 
postrádať bez toho, aby 
stratil dobrú náladu.“

S revolverom namiesto zvončeka  
Alfred Jarry (1873 – 1907) 
Oslavovaný,	preklínaný,	absolútne	nekonvenčný	
a	nespútaný	dramatik,	básnik	a	výtržník	Alfred	
Jarry	 je	autorom	hry	Kráľ	Ubu	s	povestným	
úvodným	„merde“	(hovnajs).	O	šoku	parížskeho	
premiérového	publika	sa	dodnes	rozprávajú	
anekdoty.	Jarry,	ktorý	zásadne	chodil	v	cyklis-
tickom	obleku	doplnenom	dlhým	plášťom	a	
klobúkom,	sa	neprispôsoboval	realite.	Vytváral	
si	vlastnú.	Šialenú	jazdu	na	bicykli	namiesto	
zvončeka	dopĺňal	výstrelmi	z	dvoch	revolverov,	
ktoré	nosil	stále	pri	sebe.	Živil	sa	hlavne	ab-
sintom,	éterom	a	rybami,	ktoré	si	sám	lovil	(a	
nazýval	ich	„to,	čo	pláva“).	Žil	v	izbe	s	polovičným	
stropom,	na	pleci	mu	sedela	sova	a	do	vlasov,	
ktorými	šúchal	o	strop,	padala	omietka.	Ovplyv-
nil	množstvo	umelcov	od	Picasa,	cez	Borisa	
Viana	až	po	Paula	McCartneyho.

Použité zdroje:
Daniil Charms: Čtyřnohá vrána, nakladatelství 
Hynek, Praha, 1998
Daniil Charms: Reakční žonglérství, naklada-
telství Brody, Praha, 1996
Henry David Thoreau: Walden and Civil Disobe-
dience (s úvodom a poznámkami Jonathana 
Levina), google books
http://citaty.net/autori/thoreau-henry-david
Dave ‚daev‘ Walsh: Alfred Jarry: absinthe, bi-
cycles and merdre, www.blather.net, 2001

posledné slová: „dajte mi 
špáradlo!“
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Na	prvý	pohľad	sa	môže	zdať	prekvapujúce,	že	
pri	všetkých	domácich	ťažkostiach	sa	už	dávno	
neodsťahovala.	Okrem	maminých	pochúťok	ju	
však	zdržovali	doma	pochybnosti	a	potreba	
zreorganizovať	si	svoj	život.	Aj	keď	vedela,	že	
nechce	trvalo	ostať	doma	v	Nových	Zámkoch,	
paradoxom	je,	že	práve	tam	sa	jej	podarilo	
poraziť	 zvýšenú	 teplotu	a	nájsť	 si	 k	 svojej	
spokojnosti	prvú	prácu	vo	svojom	milovanom	
treťom	sektore.			

Pobyt	v	mama	hoteli	pre	Zuzu	končí.	Dnes	je	
opäť	plne	v	akcii.	Časť	týždňa	pracuje	pre	nezis-
kovku	doma	v	Nových	Zámkoch	a	zvyšné	dni	v	
Bratislave	organizuje	pre	Nota	bene	kampane,	
píše	projekty	a	zháňa	sponzorov.	Sťahuje	sa	do	
Bratislavy.	Hovorí,	že	v	poslednej	dobe	vníma,	
že	pookriala	aj	mama.	

čo na to mama
„Pre	mňa	bolo	prekvapením,	že	Zuzka	chce	
prísť	domov,	keď	zaryto	tvrdila,	že	v	Nových	
Zámkoch	žiť	nechce,“	hovorí	o	prežitom	ob-
dobí	Zuzina	mama	Betka	(60).	Zároveň	bola	
rada,	 že	 jej	môže	byť	nápomocná.	 „Aj	keď	
to	veľmi	dlho	vyzeralo,	že	moja	pomoc	ide	
navnivoč.	Pre	rodiča	je	ťažké	vidieť	svoje	dieťa	

dlhodobo	choré,	tápajúce	a	neisté.	Alebo	keď	
dieťa	síce	vie,	čo	chce,	ale	naráža	hlavou	proti	
múru.“	Myslí	si,	že	rodič	by	mal	dať	dieťaťu	 
v	čase	problémov	pocítiť,	že	sa	môže	vždy	
vrátiť	domov.	Dieťa	by	 sa	 zas	malo	 snažiť	
zotaviť	čo	najskôr	a	nepodľahnúť	pohodliu,	
ktoré	mu	domov	poskytuje.	

To,	či	sa	v	takomto	dočasnom	spolužití	vyskytnú	
problémy,	závisí	podľa	nej	aj	od	toho,	či	sa	rodič	
s	dieťaťom	vedia	dohodnúť	na	spoločnom	cieli	
spolužitia.
„Ak	 si	 dieťa	 rieši	 doma	okrem	 rán	na	duši,	
aj	napr.	financie	a	jeho	prítomnosť	rodičov	
finančne	neohrozí,	 	nemusí	sa	nevyhnutne	
podieľať	na	financovaní	domácnosti,“	myslí	
si.	 Začať	 samostatný	 život	 si	 od	mladých	 
v	tejto	dobe	vyžaduje	odriekanie.	To	podľa	nej	
zahŕňa:	„Včas	si	začať	šetriť	a	nakoniec	vzdať	
sa	pohodlia,	ktoré	domov	prináša.	Ak	dieťa	
býva	doma	a	už	je	zamestnané,	v	tomto	čase	
si	môže	našetriť	najviac	pre	svoje	osamostat-
nenie	sa,“	konštatuje	Betka.		

Pozn.	red.:	Kým	sme	čakali	na	autorizovanie	
článkov	od	Zuzky	a	jej	mamy,	s	potešením	sme	
zaregistrovali,	že	ich	spoločná	práca	na	článku	
ich	inšpirovala	na	hlbšie	diskusie	v	kuchyni	 
o	spoločne	prežitom	období	života.

FeN0méN text:	dagmar	gurová	
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FeN0méN

Tridsiatnici žijúci s rodičmi sú dnes bežným 
javom. Vracajú sa, alebo ani nikdy neodišli. 
Vpád prerasteného potomka otrasie svetom 
rodičov, ktorí si užívajú zaslúžené súkromie. 
A máme tu zrážku dvoch svetov.

mAmA hOTeL
pohodlie aleBo nUTnosť?

Navaria	vám,	operú,	máte	vždy	čistú	vaňu	a	
plnú	chladničku	–	služby	ako	v	dobrom	hoteli.	
Ibaže	vás	vyjdú	oveľa	lacnejšie,	 lebo	všetko	
robí	vaša	mama.	Máte	okolo	30	rokov	a	zará-
bate,	ale	ďalej	bývate	u	rodičov.	Vo	svojej	starej	
detskej	izbe.	Je	skutočne	pravda,	že	v	mama	
hoteli	vás	drží	iba	pohodlie?	
Ukázalo	sa,	že	zodpovedať	túto	otázku	nebude	
ľahké.	Napriek	tomu,	že	viacerí	moji	známi	od	
rodičov	nikdy	neodišli	alebo	sa	k	nim	po	rôzne	
dlhej	epizóde	samostatného	života	zase	vrátili,	
nebolo	im	o	tom	veľmi	do	reči.	Ošívali	sa,	poze-
rali	do	zeme	a	všemožne	dávali	najavo,	že	táto	
téma	je	im	nepríjemná.	Zverejniť	svoje	meno	a	
fotku	bolo	pre	väčšinu	neprijateľné.	Zdá	sa,	že	
pobyt	v	mama	hoteli	sa	posudzuje	ako	osobné	
zlyhanie.	Signalizuje	skrytý	problém,	za	ktorý	
sa	mnohí	hanbia.	

Dôvody sú rôzne
Tu	je	niekoľko	príkladov:	kamarátke	sa	zrútil	
dlhoročný	vzťah.	Z	bytu,	ktorý	si	kúpila	spolu	
s	priateľom	sa	odsťahovala	k	rodičom,	aby	si	
premyslela,	čo	ďalej.	V	hre	už	totiž	nie	je	len	
láska,	ale	aj	hypotéka.	S	priateľom	sa	nevedia	
dohodnúť	a	ona	je	u	rodičov	už	pol	roka.	Iná	po-
pri	práci	študuje.	Školné	ju	stojí	vyše	1300	eur	
ročne,	takže	by	si	nemohla	dovoliť	ani	podná-
jom.	A	dôvody	ďalších?	Jeden	je	starý	mládenec,	
ktorý	chce	teplé	večere.	Druhý	má	psychické	
problémy,	rodičia	na	neho	dohliadajú.

Hoci	sú	z	rôznych	miest	a	prostredí,	obyvate-
lia	mama	hotelu	sa	v	jednom	zhodujú.	Prečo	
platiť	za	podnájom	cudziemu?	„Ak	sú	bytové	
podmienky	 rodičovskej	 domácnosti	 dobré	
a	umožňujúce	dospelým	deťom	aj	rodičom	
dostatočnú	autonómiu	a	ak	sa	vedia	dohodnúť	
na	 zásadách	 prispievania	 na	 domácnosť,	
často	niet	dôvodu	spolužitie	ukončiť,“	hovo-
rí	sociologička	Zuzana	Kusá.	Psychologička	
Katarína	Čermáková	hovorí,	že	niekedy	môžu	
dospelé	deti	podvedome	zdržiavať	doma	aj	
rodičia,	ktorí	majú	obavu	z	prázdneho	hniez-
da.	Zvlášť,	ak	majú	problémy	v	manželstve,	
starostlivosť	o	dieťa	môže	byť	náplňou	života,	
ktorú	sa	boja	stratiť.

čísla nepoznáme
Koľko	 ľudí	 okolo	 tridsiatky	 naozaj	 býva	 
s	rodičmi,	však	nikto	presne	nevie.	Kusá	ho-
vorí,	že	o	výskum	komplexnej	problematiky	
bývania	vlády	tejto	krajiny	nemajú	veľký	záu-
jem.	Dáva	to	do	súvislosti	s	nedostatočnou	
pozornosťou	k	bývaniu	ako	základnej	ľudskej	
potrebe	a	právu.	

„Vysoká	cena	bývania	obmedzuje	možnosti	
mladých	ľudí	zabezpečiť	si	samostatné	bývanie.	
Veľký	podiel	z	nich	býva	u	rodičov	aj	potom,	
čo	sa	zamestnajú,“	hovorí.	 	Nerovnomerné	
pracovné	príležitosti	v	regiónoch	Slovenska	a	
dokumentovateľná	vysoká	migrácia	za	prácou	
u	nás	aj	v	EÚ	podľa	Kusej	skôr	nasvedčujú	
tomu,	že	mama	hotel	sa	môže	týkať	najmä		
mladých	ľudí	z	metropolitných	oblastí	(Bratisla-
va,	Košice).	Majú	väčšiu	šancu	nájsť	si	dobrú	
prácu	blízko	bydliska.	
Tam,	kde	je	pracovných	príležitostí	málo,	ostá-
vajú	u	rodičov	skôr	mladí	nezamestnaní.	

cesta k bytu
Akú	šancu	má	mladý	človek,	ktorý	zarába	pár	
rokov,	získať	vlastný	byt?	Ak	má	šťastie	a	od-
vahu,	upíše	sa	na	30	rokov	splácania	hypo-
téky.	Zodpovednosť	za	bytovú	výstavbu	majú	
od	začiatku	90.	rokov	obce,	no	byty	hlavne	
odpredávali	 a	nové	nestavali.	 Štátny	 fond	
rozvoja	bývania	podporuje	výstavbu	bytov	
pre	ľudí	s	nižším	ako	priemerným	príjmom.	
Kusá	však	hovorí,	že	celkový	objem		zdrojov	
vo	Fonde	pre	rozvoj	bývania	je	rozhodne	nižší	
ako	dopyt.	Koľko	hrdých	vlastníkov	bytu	či	
domu	by	teda	obišlo	naprázdno	bez	pomoci	
rodičov?		O	svoj	príbeh	s	mama	hotelom	sa	
podelili	naši	odvážni	kolegovia	z	Nota	bene:	
fundraiserka	Zuzka,	sociálny	pracovník	Tomáš	
a	streetworker	Martin.

Bývanie	dospelých	detí	s	rodičmi	bolo	na	
Slovensku	masové	a	obvyklé	až	do	polovi-
ce	20.	storočia.	Sociologička	Zuzana	Kusá	
však	hovorí,	že	 išlo	o	existenčnú	nutnosť.	
Dedičský zákon	 od	 18.	 storočia	 totiž	
dovoľoval	deliť	poľnohospodársku	pôdu	
rovným	dielom	medzi	 všetkých	dedičov	
po	smrti	vlastníka.	V	chudobných	rodinách	
sa	 preto	 podmienkou samostatnosti 
sa stala smrť rodičov. Príliš	 chudobní	

súrodenci	 sa	ani	 vtedy	nemohli	 oddeliť.	
Malý	kúsok	pôdy,	 ktorý	by	 získali,	 by	 ich	
neuživil.	 Nádej	 na	 samostatné	 bývanie	
dávala	 práca	 v	 cudzine,	 najčastejšie	 v	
Amerike.

V	súčasnosti	v preľudnených bytoch žije 
takmer 40% slovenských domácností. 
Viac	 je	 to	už	 len	 v	pobaltských	 štátoch,	
Maďarsku	a	Poľsku.	Najhoršie	 je	na	 tom	

Lotyšsko,	 kde	 takto	 býva	 	 60	%	 domác-
ností.	Naším	šťastím	je,	že	naše	byty ako 
preľudnené  nevnímame:	len	20	%	domác-
ností	 kriticky	 vníma	 to,	 že	 jej	 členovia	
nemajú	 vlastnú	 izbu.	 Za	preľudnený	byt	
sa	považuje,	 ak	na	 jedného	dospelého	a	
dieťa	nad	 12	 rokov,	 ak	 sú	 v	domácnosti	
deti	rôzneho	pohlavia,	pripadá	menej	ako	
jedna	izba.	

zoTavovňa 
„mama hoTel“
Zuza	 (34)	 sa	 osamostatnila	 už	 na	 strednej	
škole.	Striedavo	na	 internáte	a	v	podnájme	
bývala	aj	celú	vysokú	školu.	Po	jej	skončení	sa	
doma	zdržala	pol	roka	a	už	sa	znova	sťahovala.	
Najskôr	do	Bratislavy,	neskôr	do	Prahy	za	prácou	
v	agentúre	Reuters.	V	pražskom	dvojizbovom	
byte,	kde	bývala	sama,	ostala	šesť	rokov.	
A	ako	je	možné,	že	po	tak	dlhom	čase	nezávislého	
života	skončila	späť	doma	u	mamy?	„Objavili	sa	
mi	zdravotné	problémy	–	zvýšená	teplota.	Lekári	
nevedeli	viac	než	dva	roky	určiť	príčinu.	Bola	
som	stále	zúfalejšia,“	spomína.	„Nakoniec	som	si	
povedala,	že	sa	odsťahujem	domov	a	nebudem	
pracovať,	kým	sa	zdravotne	nedám	dokopy.“	

vojna dvoch svetov
Záchranný	plán	 Zuza	 vymyslela	 v	 čase,	 keď	
si	po	rokoch	znova	vyskúšala	spoločný	život	 
s	mamou.	Tá	prišla	na	návštevu	do	Prahy,	aby	
dcéru	 liečila	 svojim	povestným	kuchárskym	
umením	–	zdravou	výživou.	„Pôvodne	to	malo	byť	
na	tri	týždne,	zdržala	sa	rok.“	Mama	vyvárala	tak	
božsky,	že	Zuza	sa	o	obedy	delila	aj	s	nadšenými	
kolegyňami.	Medzitým	dcéra	s	mamou	začali	
narážať	na	to,	že	každá	z	nich	si	zvykla	riadiť	
svoj	život	a	domácnosť	trochu	inak.	„Mala	som	
radosť,	že	mama	prišla.	Chcela	som	však,	aby	si	
užívala	Prahu,	varila	mi,	ale	nestarala	sa	o	to,	ako	
vlastne	žijem,	či	ako	často	vysávam.“	hovorí	Zuza.	

Napriek	varovným	signálom	sa	rozhodla	pre	
návrat	domov,	ktorý	vyriešila	svojím	typickým	
akčným	 spôsobom.	 „Mamu	 som	postavila	
pred	hotovú	vec.	Zo	dňa	na	deň	som	prišla	
domov,	do	trojizbového	bytu	aj	s	množstvom	
svojich	vecí	–	práčkou,	televízorom,	pracovným	
stolom.“	Nažívanie	dvoch	dospelých	bytostí	 
v	jednej	domácnosti	neprebiehalo	hladko.	Zuza	
doma	všetko	preorganizovala.	Ak	bolo	niečo	
dvojmo,	vyhodila	ich	staré	veci,	nie	vlastné	
nové.	„Mama	sa	zas	bála,	že	nikdy	nebudem	
normálne	pracovať	a	nepostavím	sa	opäť	na	
vlastné	nohy.“	Objavovalo	sa	dusno.

reštart
Zuza,	fanúšik	tretieho	sektora,	si	už	v	Prahe	
ujasnila,	že	sa	chce	naplno	ponoriť	do	neis-
tých	vôd	neziskového	sektora.	Po	odchode	 
z	Reuters	odmietla	niekoľko	ďalších	pracovných	
ponúk	v	„biznise“,	čo	mama	ťažko	niesla.
Problémy	boli	aj	inde.	Zuzana	hovorí,	že	dlho	
si	nevedeli	ujasniť,	 koľko	má	prispievať	na	
domácnosť.	Platila	polovicu	nájmu	a	polovicu	
účtov	za	potraviny	a	hygienické	potreby,	ale	
mama	pre	obe	každý	deň	varila.	„Brala	som	ako	
samozrejmosť,	že	varí.	Až	teraz,	keď	som	často	
preč	z	domu,	si	uvedomujem,	čo	jej	zdravé	
jedlo	pre	mňa	znamená.“	Nakoniec	sa	dohodli,	
že	Zuza	bude	platiť	aj	celé	účty	za	potraviny.

mnohí tridsiatnici sa 
zhodujú: „prečo platiť za 
podnájom cudziemu?“

„odsťahovala som sa domov, 
aby som sa zdravotne dala 
dokopy.“

Foto: archív Z.P.

vtedy a teraz
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Úvahy	o	odchode	 z	domu	spustil	 aj	 rozpad	
dlhoročného	vzťahu.	Martinova	priateľka	žila	 
v	inom	meste,	tiež	u	rodičov.	„Myslím,	že	nášmu	
vzťahu	ublížilo,	že	sme	nemali	súkromie	bez	
našich	rodín.“	Zmenil	preto	aj	názor	na	podnájom.	
„Som	ochotný	niečo	investovať.	Predtým	som	to	
považoval	za	zbytočnosť.“	Od	zháňania	vlastného	

bývania	ho	dlho	odrádzalo	aj	to,	že	nevedel,	čo	
chce	v	živote	robiť,	a	kde	by	sa	mal	usadiť.	
„Bol	som	finančne	nestabilný	na	samostatné	
bývanie.	Pri	svojej	práci	v	mimovládnom	sektore	

som	veľa	vecí	robil	zadarmo,	lebo	som	vedel,	že	
je	o	mňa	postarané.	Keď	si	budem	musieť	na	
seba	zarobiť	úplne	sám,	donúti	ma	to	pýtať	si	
za	prácu	peniaze.“
Hoci	sa	neplánuje	vzdať	roboty	v	Nových	Zám-
koch,	svoju	blízku	budúcnosť	–	bývanie,	ďalšiu	
prácu	a	vzdelávanie	Martin	vidí	v	Bratislave.	
Zatiaľ	nevie,	kde	raz	ostane	natrvalo.	Bratislava	
je	len	prechodné	miesto,	chce	ešte	veľa	cestovať,	
a	až	potom	sa	rozhodnúť.
„Som	rada,	že	spolu	bývame,	pretože	mi	pomáha,“	
hovorí	Martinova	mama.		„Na	druhej	strane	mu	
rozumiem	a	podporujem	ho	v	tom,	aby	sa	mu	to	
podarilo.	Myslím	si,	že	keď	sa	osamostatní	a	začne	
bývať	sám,	otvorí	mu	to	nové	príležitosti.“

súkromie.	Nie	je	to	zrovna	príjemné.“		Za	jednu	 
z	výhod	domáceho	pobytu	Tomáš	považuje	dobré	
jedlo,	ktoré	stačí	len	ohriať.	K	rodičovskému	bytu	
ho	púta	aj	jeho	poloha.	„Neviem	si	predstaviť	bývať	
inde	ako	na	Kramároch.“	Ak	by	sa	sťahoval,	chcel	

by	ostať	v	okolí.	Súvisí	to	aj	s	tým,	že	mama	je	na	
invalidnom	dôchodku.	Bude	potrebovať	pomoc.
	„Nevadí	mi,	že	s	nami	stále	býva	náš	dospelý	syn,	
beriem	to	normálne,“	hovorí	Tomášova	mama.	

Vhodný	čas	na	osamostatnenie	vraj	závisí	od	toho,	
s	kým	by	sa	odsťahoval.	„Nikdy	presne	neviete,	
kedy	je	ten	správny	čas.	Ak	by	to	bolo	s	partnerkou	
a	zakladali	by	si	rodinu,	bolo	by	to	prirodzené.	
Sťahovať	sa	len	z	finančných	dôvodov	je	neprak-
tické.“	Rozdiel	by	bol,	keby	si	kupoval	vlastný	byt	a	
splácal	hypotéku	alebo	by	si	našiel	prácu	v	inom	
meste.
„Nepáči	sa	mi	predstava	na	roky	sa	zadĺžiť.	Obme-
dzovalo	by	ma	to,“	komentuje	Tomáš.	Bývanie	 
u	 rodičov	však	nevníma	ako	bežné.	 „Väčšina	
kamošov	žije	samostatne,	ale	necítim	z	ich	stra-
ny	nejaké	silné	pozastavovanie	sa	nad	mojím	
bývaním.“

gASTrOdUeLtext:	sandra	tordová	|	foto:	miro	kubečka,	jana	čavojská

KULINárSKy SÚboJ o PrIAZeŇ NAŠIch ŽALÚDKov. KTorÝ vyhrá v ZáPASe chUTí vegáNSKy, čI „MäSoŽrAvSKÝ“?

TreNDy Pre váŠ ŽALÚDoK 
Iba povrchní ľudia sa zaujímajú len o svoj zovňajšok. Pre tých, čo sa dívajú dovnútra, Miro 
Kubečka a Ľubica Balážová ponúkajú svoj recept ako byť trendy aj tam, kde to napohľad 
nevidno.

ľubica balážová
konzultantka	 v	 oblasti	 zdravého	
životného	štýlu	a	v	rámci	firmy	Planeta	
Food.	V	našom	dueli	chutí	reprezentuje	
vegánsku	stranu.	
Suši	 je	 podľa	 Ľubice	 IN,	 lebo	 sa	 dá	
považovať	za	 labužnícku	„ľahšiu	formu	
očisty“.	Ryža	natural	čistí	hrubé	črevo,	mor-
ská	riasa	Nori	podporuje	pečeň,	slivka	umeboši	lieči	obličky,	kukurica	poteší	
srdce,	atď.	„Šťastím	pre	naše	trávenie	je,	že	opäť	objavujeme	čaro	jednodu-
chosti	a	prestávame	zaťažovať	náš	organizmus	komplikovanými	kombiná-
ciami.	Čoraz	viac	používame	kvalitné	a	chutné	BIO	potraviny,“	myslí	si	Ľubka.

Miro Kubečka
kuchár,	 foodsty l i s ta ,	
majiteľ	reklamnej	agentúry	
Aperto,	aranžér	a	fotograf	
jedla.	V	našom	gastrodueli	
reprezentuje	„mäsožravskú“	
časť	populácie.	
Fašírky	 nikdy	 z	 módy	
nevyjdú.	Podľa	Mira	 je	 to	
chutné	 jedlo	plné	bielkovín.	Dá	sa	 jednoducho	pripraviť	
a	zabalené	do	praktickej	krabičky	sa	 ľahko	zmestí	do	
ruksaku.	Vytiahnuť	ho	môžete	napríklad	na	vrchole	kopca,	
na	rybách	alebo	lyžovačke.	Po	otvorení	vôňa	jedla	a	jeho	
farby	už	spravia	s	hladošmi	svoje.

250 g mletého teľacieho 
mäsa
3PLzmesi posekaných by-
liniek (saturejka, tymián, 
rozmarín)
soľ, korenie

1 vajíčko
3 PL strúhanky
1/2 strúčiku pretlačeného 
cesnaku
petržlenová vňať na 
ozdobenie

Z	mäsa,	byliniek,	soli,	korenia,	strúhanky,	cesnaku	a	vajíčka	
vypracujeme	zmes,	ktorú	na	doske	rozváľame	na	hrúbku	1,5	
cm.	Z	tejto	vykrajujeme	5	cm	kolieska,	ktoré	vyprážame	v	oleji.	
Podávame	s	vyprážanými	kroketkami	a	zeleninou	a	ovocím.

26 plátkov morskej riasy na suši Nori
1 šálka ryže natural
1 PL ryžového octu, Teriyaki 
omáčka
Wasabi – sušená japonská 
chrenová pasta

Ako náplň: Umeboshi slivka, 
sparené špenátové listy alebo 
reďkovková vňať, uvarená mrkva, 
uvarená riasa Kombu,  pražená 
riasa Wakame, tempeh, kukurica, 
reďkovka... Fantázii sa medze 
nekladú.

Ryžu	uvaríme	v	2,5	násobnom	množstve	vody	so	štipkou	soli	do	„lepkava“.	Po	
vypnutí	pridáme	ryžový	ocot,	pomiešame	a	necháme	odstáť.	Pláty	riasy	zľahka	
naparíme,	rozprestrieme	na	podložku.	Na	1/2	riasy	uhladíme	mokrými	rukami	
trochu		ryže,	druhú	časť	necháme	prázdnu.	Do	stredu	poukladáme		náplň,	za-
vinieme	a	necháme	stuhnúť.	Potom	krájame	úhľadné	šikmé	plátky.	Namáčame	
ich	v	paste	wasabi	a	teriyaki	omáčke.	Jarná	„záhradkárska	verzia“:	namiesto	
riasy	použijeme	na	zabalenie	čerstvý	medvedí	cesnak	alebo	šalátové	listy.

FeN0méN

Teľacie fašírky s rozmarínom Jednoduché „suši variácie“

Ďakujeme firme Planeta Food za poskytnutie priestorov a potravín na varenie. Potraviny 
z Planeta Food, ktoré chutia aj liečia, nájdete na Karpatskej 15 v bratislave. Už dnes 
môžete zdravšie jesť, lepšie vyzerať, príjemnejšie žiť. viac info na www.planetafood.sk.

čas na zmenU
Martin	(28)	sa	z	domu	odsťahoval	len	na	krátku	
chvíľu	pred	desiatimi	rokmi,	keď	pol	roka	pra-
coval	v	inom	meste.	Odvtedy	zase	žije	doma	s	
mamou,	sestrou	a	jej	priateľom	v	štvorizbovom	
byte.	„Každý	máme	vlastnú	izbu,	takže	máme	
pomerne	súkromie	a	neobmedzujeme	sa.	Doma	
aj	tak	skôr	iba	prespávam.	Najviac	času	trávim	
v	práci,“	hovorí.	
Štyri	roky	robí	v	mimovládnom	sektore.	Popri	
tom	stíhal	pomáhať	aj	v	rodinnej	vegetariánskej	
reštaurácii.	„To	bol	jeden	z	dôvodov,	prečo	som	
ostal	doma		–	cítil	som	podiel	spolupatričnosti.“		
Do	podnikania	vložil	peniaze,	zobral	si	úver.	Za	
prácu	v	reštaurácii	nebral	plat,	ale	zároveň	ne-
prispieval	na	nájom	alebo	nákupy	do	domácnosti.	
Pocit,	že	je	čas	na	zmenu,	možno	súvisí	aj	s	tým,	
že	na	vedenie	reštaurácie	už	stačí	mama	so	ses-
trou.	Martin	si	začal	viac	uvedomovať,	že	život	v	
mama	hoteli	mu	už	nevyhovuje.	„Mamina	perie,	
žehlí.	Na	obedy	chodím	do	našej	reštaurácie.“	
Nedávno	si	uvedomil,	že	všetky	tieto	služby	mu	
začínajú	trochu	prekážať.	„Rád	by	som	sa	o	seba	
staral	sám.	Napríklad	by	ma	bavilo	variť,	ale	teraz	
na	to	nemám	dôvod.“	

„Bol som finančne nestabilný 
na samostatné bývanie.“

nie Je dôvod

„nezapájam sa do chodu 
domácnosti tak, ako by si 
rodičia priali.“

Tomáš	(28)	pracuje	a	popri	tom	študuje.	Býva	 
u	rodičov,	o	izbu	sa	delí	s	o	dva	roky	mladším	
bratom.	Samostatný	život	si	zatiaľ	vyskúšal	len	na	
chvíľu	–	pár	mesiacov	býval	s	priateľkou,	neskôr	
sám	v	podnájme.	Späť	domov	ho	postrčilo	náhle	
zvýšenie	nájomného,	ale	zadarmo	nežije	ani	teraz.	
Do	domáceho	rozpočtu	mesačne	prispieva	150	
eur.	„Sumu	vyrátala	mama.	Dávam	jej	stravné	
lístky	alebo	peniaze,	ale	som	trochu	lajdák.	Treba	
mi	to	pripomínať.“
Hovorí,	že	takýto	život	mu	momentálne	vyhovuje.	
S	rodičmi	sa	dokáže	celkom	zladiť.	Ak	vznikne	kon-
flikt,	súvisí	skôr	s	Tomášovým	akčným	životným	
štýlom.	„Často	nie	som	doma.	Nezapájam	sa	preto	
do	chodu	domácnosti	tak,	ako	by	si	rodičia	pred-
stavovali.“	
Tomáš	so	smiechom	rozpráva	aj	o	nákupných	
peripetiách.	„Mama	zisťuje,	koľko	som	platil,	aby	
mi	vrátila	peniaze.	Nechce	odo	mňa	viac	ako	
mesačný	príspevok.	A	ja	zase	odmietam,	aby	mi	
nákup	preplatila.	Peniaze	si	potom	medzi	sebou	
niekoľkokrát	posúvame.“	
Viac	ako	byť	v	jednom	byte	s	rodičmi	ho	obme-
dzuje	spoločná	izba	s	bratom.	„Ak	mám	návštevu,	
brat	sa	musí	presunúť	do	obývačky,	aby	sme	mali	

Foto: archív M.S.

Foto: oliver Filan
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SKráTeNÝ čAS
Naposledy ho náramne vzpružilo a potešilo, že vyšlo 
slnko. Michal vie precítiť maličkosti, ktorým zdravý človek 
málokedy venuje pozornosť. Je jedným z mála na Slovensku, 
ktorý sa už roky učí žiť s Marfanovým syndrómom.

medzI NAmI text:	lucia	laczkó	|	foto:	alan	hyža medzI NAmI

Má	šestnásť	a	je	veľký	pohoďák.	Chváli	ho	
aj	sympatická	mama	Zuzka.	„Keby	bol	 inej	
povahy,	bolo	by	to	peklo.	Michal	si	vždy	vie	
nájsť	niečo	pozitívne,	je	majstrom	v	zľahčovaní	
problémov.	Keby	im	totiž	prepadával,	náš	byt	
by	sa	premenil	na	obrovské	slzavé	a	smutné	
údolie.	Ale	také	našťastie	nepoznáme.	Žijeme	
zo	dňa	na	deň,	nenosíme	ružové	okuliare,	ale	
tiež	nie	sme	pesimisti.	Ok,	je	tu	choroba,	ktorá	
je	nevyliečiteľná,	ale	aj	my	sa	chceme	usmievať,	
srandovať	a	v	medziach	možností	slušne	žiť.“

Život s Marfanom 
Skúsme	si	stručne	a	jasne	vysvetliť	Marfanov	
syndróm.	Michal:	„Postihuje	to	celého	človeka.	
Fyzicky	aj	psychicky.	Primárne	ide	ochorenie		
spojivového	tkaniva,	dochádza	k	jeho	vážnym	
zmenám	a	keďže	tkanivo	je	súčasťou	každého	
orgánu,	výsledkom	je,	že	MS	postihuje	prak-
ticky	všetky	orgány.“	Dopĺňa	mama:		„Srdce,	
pľúca,	ľadviny,	oslabený	je	cievny	systém,	ob-
rovské	problémy	s	kĺbami,	chrbticou,	zrakom...		
Ľudia	s	Marfanom	sa	rýchlo	unavia,	nevládzu	
a	napokon,	odlišní	sú	už	na	prvý	pohľad.	Poz-
rite	na	Miška	–	laik	by	povedal,	že	rastie	do	
neba,	 len	zabúda	jesť.	Sú	chudí,	vysokí	s	dl-
hými	pavúčími	prstami.	Majú	zdeformovaný	
hrudník,	buď	je	preliačený	alebo	vystúpený	
dopredu,	ako	u	Michala.	Pribrať	na	váhe	sa	
mu	nedarí,	pritom	spráska	také	porcie,	že	by	
mohol	konkurovať	najväčším	gurmánom.	Ki-
logramy	však	nepribúdajú.“
Miško	sa	celý	čas	usmieva.	Tvrdí,	že	sa	má	
dobre	a	o	zlých	veciach	nerád	rozpráva.	„Každý	
je	naučený	na	svoj	spôsob	života,	 ja	som	re-
alista,	nemám	veľké	plány	a	preto	ani	veľké	
sklamania.	S	mamkou	sme	zohratá	dvojka,	
rozumieme	si,	doberáme	sa	a	je	nám	fajn,“	
krásne	jej	vyzná	lásku.	Kedysi	rozmýšľal,	že	
sa	dá	na	herectvo,	dnes	si	už	podobné	méty	
nedáva.	Dlhšie	mu	je	sprievodcom	„dedkovská“	
palička,	bez	nej	sa	z	bytu	nepohne.	V	decem-
bri	pribudol	do	domácnosti	aj	invalidný	vozík.	
„Bohužiaľ,	nastal	čas.	Ale	nie	je	to	pre	mňa	
ešte	úplná	nevyhnutnosť,	vydržím	aj	bez	neho.	
Len	treba	byť	pripravený,“	bez	emócií	povie	
šestnásťročný	chalan,	ktorý	vďaka	„Marfanovi“,	
ktorý	mu	diagnostikovali	len	pred	troma	rokmi,	
nepozná	bezstarostný	svet	svojich	rovesníkov.	
Nelieta	po	sídlisku,	nechodí	na	tréningy,	na	

zábavy,	 dokonca	 aj	 škola	 sa	 už	 zúžila	 na	
návštevu	raz	v	týždni.	„Po	zrušení	pôvodnej	
školy	prešiel	na	inú.	V	triede	ich	už	bolo	viac,	
nebolo	času	venovať	sa	individuálnejšie	Mi-
chalovi.	A	keď	párkrát	na	vychádzke	spadol	
a	začala	mu	tiecť	napríklad	krv	z	nosa,	zavlá-
dlo	v	škole	zdesenie.	Takže	bolo	len	otázkou	
času,	kedy	sa	prepracujeme	k	individuálne	
študijnému	plánu.	Syn	sa	učí	doma	a	do	školy	
ide	len	na	preskúšanie.	Nepatrí	k	najlepším,	
ale	ani	k	lajdákom.	Učivo	zvláda	na	trojky	a	ja	
mu	nič	nevyčítam.	Som	naňho,	naopak,	pyšná,“	
opatrným	hlasom	hovorí	mama	Zuzana.

Ani šišky, ani krupica
Spomína,	že	odmalička	bol	 iný.	Dva	dni	po	
narodení	sa	dusil,	hrudník		bol	už	vtedy	vyp-
nutý	von,	ale	lekári	vtedy	aj	mnohokrát	potom	
tvrdili,	že	nič	vážne	to	nie	je.	V	škôlke	zaostával	
najmä	pri	fyzických	aktivitách,	bol	spomalený,	 
v	škole	nastali	problémy	pri	písaní,	rýchlo	sa	una-
vil	na	smrť	a	v	ordináciách	dostávala	utrápená	
mama	ako	cez	kopirák	totožné	lekárske	ortiele. 
 

„Niečo	 v	 zmysle,	nech	prestanem	byť	 taká	
vystrašená,	 decko	 si	 len	 vymýšľa,	 lebo	 si	
chce	všetko	zľahčiť	a	je	rozmaznané.	Išlo	ma	
poraziť	od	zlosti	a	bezmocnosti.	Viete,	kedy	
sme	dostali	do	papierov	záznam	o	Marfanovi?	
Pred	necelými	troma	rokmi!	A	čo	mám	teraz	
chodiť	po	tých	doktoroch	a	ukazovať	im,	že	
nie	lenivosť,	ale	zdegenerované	tkanivo	bolo	
príčinou	všetkého?	Prvý,	ktorý	mi	okamžite	pri	
pohľade	na	Michala	povedal	o	Marfanovom	
syndróme,	bol	fyzioterapeut	v	Piešťanoch.	Keď	
som	si	to	následne	študovala	na	internete,	krvi	
by	ste	sa	vo	mne	nedorezali.	
Skracuje	to	život	o	tretinu,	nedá	sa	to	nielenže	
liečiť,	ale	ani	spomaliť	tempo	progresu.	S	tým-
to	syndrómom	sa	zhoršuje	všetko.	Michalov	
šestnásťročný	organizmus	je	unavený,	zničený.	
Ťažké	štádium	osteoporózy,	protrúzia,	teda	
vyskočená	platnička,	skolióza,	 tachykardia	
srdca,	zhoršený	zrak,	od	januára	zlé	výsledky	
v	zrážanlivosti	krvi,“	vysvetľuje	Zuzana	a	keď	

Musí sa vyhýbať prudkým pohybom hlavy a tela, napínaniu, tlačeniu, dvíhaniu predmetov. Trpí chronickou 
únavou, ťažkou nespavosťou, k problémom dochádza aj pri dlhšej koncentrácii. „Ale nazabúdajme, že 
mozog mám úplne fit,“ s úsmevom podotkne Michal.

občianske združenie Medzi nami	sa	snaží	pomôcť,	aj	vďaka	
uverejňovaniu	príbehov	v	Nota	bene,	sociálne	slabším	rodinám	a	
rodinám	s	postihnutým	členom	preklenúť	ich	bezútešnú	situáciu.	
Ide	o		ľudí,	ktorí	sa	nie	vlastnou	vinou	ocitli	v	ťažkej	situácii.	Možno	
sa	nájde	niekto,	koho	príbeh	Michala	oslovil.	Zázračné	lieky	ani	kúry	
na	jeho	ochorenie	neexistujú.	Tam	sa	pomôcť	nedá.	
Miško	túži	po	kvalitnom	notebooku.	Podarí	sa	nám	ho	s	vašou	
pomocou	preňho	získať?
Číslo	účtu,	kam	môžete	posielať	príspevok:	4	040	218	205/3100	
(Ľudová	banka).	Pripíšte	poznámku	–	Michal.
Kontakt na oZ Medzi nami:  0905 240 389 alebo 0905 910 827  
(medzinami@zoznam.sk)

Projekt	OZ	Medzi	nami	sa	realizuje	aj	vďaka podpore Nadácie vÚb, 
ktorú	oslovila	práca	združenia	s	konkrétnymi	ľudskými	osudmi.

„nemám veľké plány, a preto 
ani veľké sklamania.“

príde	 reč	 na	 jedálniček,	 zistí	 sa,	 že	 pri	 vy-
menovávaní	sa	zabudlo	ešte	aj	na	Mišovu	ce-
liakiu.	Čo	je	na	ňom	vlastne	zdravé	a	funkčné?	
„No,	veľa	toho	nie	je.	Ale	hádam	čuch,	sluch	a	
predovšetkým	mozog	sú	v	poriadku.	Čiže,	som	
na	tom	celkom	dobre,	nie?	Veď	ľudia	trpia	
omnoho	viac	než	ja,“	hrdinsky	skonštatuje	Mi-
chal	a	pri	zmienke	o	jedle	sa	pochváli	sám.	Nie	
je	prieberčivý	a	zje	všetko,	čo	dostane	na	tanier.	
„Iba	šišky,	ružičkový	kel	a	krupicovú	kašu	nie.“

Nezaraditeľný
Človek	by	naozaj	pri	pohľade	naňho	a	debate	 
s	ním	povedal,	že	je	to	normálne	zdravý	chalan.	
Množstvo	patálií	je	totiž	skrytých	a	jasné,	že	sú	
dni,	keď	je	lepšie	a	nič	ho	až	tak	nebolí.	Aj	to	
je	možno	dôvod,	prečo	si	ľudia	vo	všemožných	
sociálnych	posudkových	komisiách	myslia,	že	
nijaká	podpora	od	štátu	sa	dávať	rozhodne	
nebude.	Tvária	sa,	akoby	rozdávali	zo	svojho.	

Kolotoč	prosieb,	žiadostí	a	najmä	negatívnych	
odpovedí	si	už	Zuzana	so	synom	užili	až-až.	
Mišo	z	každého	„pojednávania“	vychádza	ako	
klamár,	ktorý	chce	bezdôvodne	využívať	be-
nefity	štátu.	Nemá	nárok	na	auto,	 lebo	„veď	
chodí“.	Bezbariérová	kúpeľňa?	„Boli	tu	nejaké	
pracovníčky	z	úradu,	ktoré	skonštatovali,	že	
na	našej	 umakartovej	maličkej	 kúpeľni	 sa	
nič	meniť	nebude.	Nepočúvali,	že	sprchovací	
kút	je	kvôli	zhoršenému	pohybu	pre	Michala	
praktickejší,	že	by	sa	získal	priestor	aj	na	vozík,	
ktorý	časom	bude	treba.	Najväčší	šok	však	
pre	mňa	je	fakt,	že	hoci	je	Marfanov	syndróm		
zadefinovaný	v	lekárskom	zaradení	ako	M35	
diagnóza,	v	sociálnych	tabuľkách	Marfan	nikde	
nefiguruje.	A	tým	nám	vždy	zavrú	kompetent-
ní	ústa.	Michala	podľa	lekárskych	záznamov	
nemajú	 kam	 vo	 svojich	 tabuľkách	 zaradiť.	
Problémom	 tak	 je	 všetko.	 Kompenzačné	
pomôcky	si	musíme	hradiť	z	vlastného	vrecka,	
po	strašných	bojoch	som	napokon	aspoň	vy-
bojovala	šestnásť	eur	diéty	na	jeho	celiakiu.		
Po	trištvrte	roku	veľkých	bojov	zvýšili	osobnú	
asistenciu	zo	štyroch	na	šesť	hodín.	Odpísali	
nám,	že	keďže	nie	je	ležiaci	a	mentálne	retar-
dovaný,	na	viac	nemá	nárok.	Na	opatrovateľský	
príspevok	ale	nárok	nemáme,	lebo	‚Marfan	nie	
je	nikde	zaradený...‘	To,	že	sám	nie	je	schopný	
existovať,	nikoho	nezaujíma.“	Rovnako	ani	fakt,	
že	prognóza	ochorenia	je	veľmi	nepriaznivá	až	
tragická,	hlavne	pri	komplikáciách	spojených	 
s	 ťažkosťami	 ochorenia	 srdca.	 Obvyklou	
príčinou	predčasného	úmrtia	pacientov	je	zly-
hanie	srdca,	prasknutie	aorty.

bez falošných nádejí
Mišo	neplače.	Keď	mu	mama	po	vynesení	dia-
gnózy	na	rovinu	povedala,	aké	sú	jeho	šance	na	
normálny	život,	prvýkrát	v	živote	sa	poriadne	
rozslzil	a	zložil.	Dostal	to	bez	falošných	nádejí.	
„Bol	to	rozhovor,	na	ktorý	nikdy	nezabudnem.	
Ale	pozviechali	sme	sa	z	neho	a	povedali	si,	
že	každý	deň	je	pre	nás	sviatkom	a	hoci	nám	
ochorenie	nedáva	veľké	a	dlhé	šance,	budeme	
si	spolu	užívať.	Koniec-koncov	aj	zdravý	človek	
môže	zajtra	prísť	o	život	tak,	že	ho	zrazí	auto.	
Proste,	nik	nevie,	aký	čas	mu	je	tu,	na	Zemi,	
súdený,“	zhrnie	svoju	filozofiu	Zuzka.
Sama	má	pritom	so	sebou	roboty	viac	než	dosť.	
Zákerná	Crohnova	choroba,	chronická	pankre-
atitída,	problémy	so	štítnou	žľazou	a	aby	mali	
niečo	so	synom	spoločné,	tak	aj	celiakia.	No	
u	nej	veľmi	silná.	Škodí	jej	aj	pšeničný	škrob.	
Bývalá	krajčírka	a	matka	troch	detí	(starší	Ju-
raj	a	Eliška	sú	našťastie	zdraví)	 je	tak	odká-
zaná	na	čiastočný	invalidný	dôchodok.		„Ale	o	
mňa	nejde,	najdôležitejší	 je	pre	mňa	Michal.	
Nevyliečim	ho,	ale	chcem	mu	život	spríjemniť	
a	poskytnúť	maximálny	komfort.	Listy	minis-
terke	práce,	kde	sa	pýtam,	prečo	Marfanov	
syndróm	sociálna	sféra	ignoruje,	ostali	bez	
odpovede.	A	asi	tak	vyzerá	aj	Michalova	per-
spektíva...“

Kto chce pomôcť
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Človek	má	sklon	dávať	prednosť	imidžu	pred	
osobnosťou.	Tomu,	čo	je	vonku,	prednosť	
pred	tým,	čo	je	vnútri:	„Som	ten,	kto	je	videný	
inými.“	O	potvrdenie	vlastnej	hodnoty	sa	
človek	zvykne	uchádzať	u	posudzujúceho	
davu.	 	Od	rána	do	večera	predvádza	rolu,	
o	ktorej	verí,	že	jej	dav	zatlieska.	Chce	byť	
„in“.	Preto	poslúcha	diktát	módy.	Chce	byť	
„in“,	preto	hlása	názory,	ktoré	zodpovedajú	
verejnej	mienke.	Vždy	
„in“,	 nikdy	 „out“.	 Byť	
„out“	 by	 znamenalo	
smrť	 –	 totálne	 zne-
hodnotenie		života.	
Problém	 starý	 ako	
ľudstvo.	Andersen	o	tom	napísal		rozprávku:	
Cisára	 navštívia	 dvaja	 šikovní	 krajčíri.	
Ponúknu	sa,	že	preňho	ušijú	zázračné	šaty.	
Ľudia	neschopní	a	hlúpi,	nehodní	svojho	
úradu,	tie	šaty	neuvidia.	Múdri	a	schopní	ich	
samozrejme	uvidia	a	ocenia.	Hneď	pri	prvej	
skúške	cisár	zdúpnie:	V	zrkadle	nevidí	nič	iba	

nahé	 mľandravé	
telo.	 Ovládne	 sa,	
nedá	 na	 sebe	 nič	
znať.	 	Keď	sú	nee-
xistujúce	šaty	hotové,	cisár	si	ich	oblečie	a	
ide	sa	predviesť	ľudu.	Dav	buráca	nadšením.	
Každému	sa	nové	šaty	veľmi	páčia.	Všetko	
by	skončilo	dobre,	kedy	tam	nebolo	dieťa.	
„On	je	nahý,“	kričí	dieťa.	Ani	ho	nenapadne	

predstierať,	že	je	„in“.	
Neváha.	V	tej	chvíli	je	
úplne	„out“	a	mestu	
tým		vracia		slobodu.
Svet	potrebuje	také	
deti,	 naivných	 tvr-

dohlavcov,	so	silou	kráčať	proti	prúdu.	Ľudí	
s	vnútorným	záväzkom	voči	pravde,	slobod-
ných	povedať,	čo	vidia	a	čo	si	myslia,	bez	
ohľadu	na	ulice	plné	masiek.		
„Ak	sa	neobrátite	a	nebudete	ako	deti,	nikdy	
nevojdete	do	Kráľovstva,“	odkázal	nám	Ježiš.		
Myslím	si,	že	mal	na	mysli	práve	toto.

Kedy a ako si objavila lásku k cestovaniu?
Mala	som	ju	v	sebe	odjakživa.	Aj	keď	sme	mali	ísť	
len	na	prázdniny	k	babke,	mala	som	svoj	detský	
kufríček	zbalený	už	týždeň	dopredu	a	deň	predtým	
som	mala	vážnu	cestovnú	horúčku.	Zostalo	mi	to	
dodnes,	taký	ten	šteklivý	pocit,	keď	sa	niekam	ide.	

Precestovala si polovicu sveta. čím ti prirás-
tol k srdcu Nepál, že si sa v ňom rozhodla 
žiť väčšinu roka a organizuješ sem zájazdy? 
Neviem.	Podvedome	som	si	cestovaním	aj	
hľadala	hniezdočko,	a	tu	sa	to	zrazu	stalo.	Dosť	
veľkú	rolu	zohrali	aj	miestni	ľudia.	Začala	som	
pracovať	v	káthmandskom	detskom	domove,	
naučila	som	sa	nepálsky	jazyk,	dali	mi	nepálske	
meno,	potom	som	stretla	svojho	priateľa	Jon-
nyho,	ktorý	má	tie	isté	priority	ako	ja...	a	bolo.	

Život v Nepále je celkom odlišný od toho  
v európe.  
Ten	život	sa	zdá	byť	odlišným	tak	prvý	rok.	Po-
tom	zistíš,	že	je	to	vlastne	to	isté	ako	na	Západe.	
Každodenné	problémy,	nákupy,	navariť,	utekať	
do	officu...	Akurát	tu	nakupujem	na	trhu,	varím	
na	plynovej	bombe	a	do	officu	chodím	malými	
prepchatými	mikrobusmi.	Doma	mám	teplú	spr-
chu	na	solár,	čo	znamená,	že	funguje	zriedkakedy.	
Elektrika	viac	nie	je	ako	je,	takže	všetko	mám	
nabíjacieho	charakteru,	dokonca	aj	osvetlenie	 
v	dome.	Ponabíjam	lampy,	náhradné	zástrčky,	mo-
bily,	laptop...	Proste	si	zvykneš	na	iný	systém	a	je.	

robilo ti problém na niečo si zvyknúť?
Nepríjemná	vec	sú	časté	štrajky,	ktoré	dokážu	
na	niekoľko	dní	úplne	zastaviť	mesto.	Dokonca	
hrozí,	že	znova	vypukne	občianska	vojna.	Toto	
všetko	znie	ako	horor,	ale	je	to	nič	v	porovnaní	
s	plusmi,	ktoré	život	tu	ponúka.

Zima, námaha, boj s výškou, aj so sebou 
samým... čím ťa očaril treking po himalájach 
a vysokohorská turistika vo všeobecnosti?
V	horách	trávim	viac	ako	polovicu	času	môjho	
pobytu	v	Nepále.	V	mojom	prípade	však	nie	
je	treking	o	trekingu	alebo	o	turistike,	skôr	
o	 nevyhnutnom	 spôsobe	 ako	 sa	 dostať	
tam,	kam	sa	inak	dostať	nedá.	Sú	ľudia,	pre	
ktorých	 je	samotná	námaha	cieľ.	 Ja	medzi	
nich	 nepatrím.	 Potrebujem	 bombastické	
výhľady,	odľahlé	dedinky	a	nepokazených	ľudí.	
Najradšej	mám,	keď	sprevádzam	skupinky	
Slovákov	a	pozorujem	tie	 isté	miesta,	stre-
távam	tých	istých	domácich	a	sledujem,	ako	
rastú	deti,	ktoré	mám	zachytené	na	fotkách	
spred	dvoch	rokov...

Myslíš si, že príslovie „Neskúšaj zmeniť 
Nepál, Nepál zmení teba“ je pravdivé?
Áno	aj	nie.	Ja	som	z	tých,	čo	chcú	zmeniť	všetko	
okolo	seba	k	lepšiemu,	a	nikdy	sa	neunavia,	
ani	keď	dostanú	na	hubu.	Preto	som	začala	
pomáhať	 nepálskemu	detskému	domovu.	 
A	 môžem	 hrdo	 povedať,	 že	 s	 pomocou	
štedrých	ľudí	som	zmenila	19	ľudských	životov.	
Momentálne	pripravujem	jednu	akciu,	bude	to	
taká	kriminálka.	Chcem	sledovať	zmrzačených	
žobrákov	a	nachytať	ich	pasákov,	ako	od	nich	
vyberajú	vyžobrané	peniaze,	zmedializovať	to	
a	dať	tých	hajzlov	pozatvárať.	

Zmenilo sa tvoje vnímanie Slovenska po tom, 
čo väčšinu roka žiješ v cudzine? 
Áno,	mám	ho	omnoho	radšej.	Myslím	krajinu,	
nie	ľudí.	Tam	sa	bohužiaľ	moje	videnie	upra-
vilo	opačným	smerom.	V	podstate	som	ešte	
nebola	v	rasistickejšej	krajine.	Takisto	milota	 
k	cudzím	ľuďom	je	tu	neznámy	pojem.	V	ob-
chode,	na	pošte,	všade	stretneš	tie	oduté	tváre,	
čo	každým	svojim	nádychom	dávajú	najavo,	
ako	 strašne	 trpia	 a	 ako	 veľmi	 nechcú	 byť	 
v	robote.	Kdekoľvek	inde,	v	Ázii	či	v	Anglicku,	
všade	sa	na	teba	ľudia	automaticky	usmejú,	aj	
keby	im	v	ten	deň	rodina	pomrela.

Žiješ si po svojom, niekto by to možno 
považoval za extravagantnosť. Podporuje 
ťa tvoja rodina v tom, čo robíš a ako žiješ, 
akceptuje to, alebo si museli zvykať? 
Mama	s	tým	má	problém.	Chce,	aby	som	sa	
nafurt	vrátila	na	Slovensko,	niekde	sa	zamest-
nala,	mala	deti	a	bola	normálna.	Ale	ja	nie	
som	normálna	od	narodenia,	ťažko	to	odo	
mňa	teraz	očakávať.	Moja	sestra	Terezka	to	na	
druhej	strane	zasa	chápe,	už	so	mnou	dvakrát	
bola	na	treku	v	Nepále.		
 
Je pre teba dôležité potvrdiť si od svojich 
blízkych, že to, čo robíš, robíš správne, alebo 
si typ človeka, ktorý si vie postaviť hlavu a 
ísť si za tým, čo chce, aj napriek tomu, že  
s tým najbližší nesúhlasia?
Kombinácia	obidvoch.	Myslím	si	však,	že	moji	
blízki	vedia,	že	nie	som	zlý	človek,	a	ak	idem	
robiť	blbosti,	ublížim	len	sama	sebe.	Preto	
akýkoľvek	nesúhlas	s	tým,	čo	robím,	je	vlastne	
iba	strachom	o	moje	zdravie	a	život.

dO TUCTA

„Potrebujem bombastické výhľady, odľahlé dedinky a nepokazených ľudí,“ tvrdí Dorota. 

ŽiJe si po svoJom

AKčNá 
dOrOTA
Kašle na lesk šoubiznisu a titulné 
stránky bulváru. Stará sa o siroty 
v Nepále a na Slovensku organizuje 
spevácku súťaž pre Rómov. Je jednou 
z tých, ktorí chcú zmeniť všetko okolo 
seba k lepšiemu a neunaví ich, ak 
sa niečo práve nedarí. Herečka a 
hudobníčka Dorota Nvotová (27).

„stretávam oduté tváre, čo 
každým nádychom ukazujú, 
ako nechcú byť v robote.“

mImOChOdOmtext:	daniel	pastirčák,	zuzana	uličianska	|	foto:	archiv	autorov

dIkTáT CISárOVÝCh 
NOVÝCh ŠIAT

... daniela pasTirčáka

INťácI A oUTISTI
Niekto	chce,	iný	musí	byť	in.	Napríklad	taký	
novinár.	V	jednom	kuse.	Byť	v	obraze	–	to	je	na	
plný	úväzok.	Jeden	večer	bez	internetu,	jedno	
prespané	ráno	a	ste	úplne	mimo.	„Čo	urobíme	
s	tým	Obamom?“	Padne	na	redakčnej	porade	
a	vy	sa	snažíte	tváriť	tak	neutrálne,	ako	sa	
len	dá.	Čo	sa	mohlo	odvčera	stať	s	Obamom,	
rozmýšľate,	kým	si	zorientovaní	kolegovia	
delia	úlohy.	Vzrušene	sa	diskutuje	o	nejakej	
krajine.	 Bolo	 tam	
zemetratresanie,	 či	
vypukol	 pedofilný	
škandál?	 Neviete	
vôbec	 nič.	 Ste	 out.	
Skoro	ako	tí,	čo	majú	
posledné	roky	televízor	prepnutý	na	Jetix	a	
žijú	šťastne,	až	kým	nepomrú.
Existujú	vraj	kluby,	ktorých	členovia	čítajú	
zásadne	niekoľko	rokov	staré	noviny.	Len	
s	odstupom	času	totiž	rozpoznáte,	čím	sa	
neoplatilo	zaťažovať.	Počuli	ste	už	to	o	tej	
moderátorke?
Nadšenie	aktuálne	zorientovaných	býva	ná-
kazlivé.	Expert	na	počítače	vám	predá	za	drahé	
peniaze	aj	funkcie,	ktoré	v	živote	nemôžete	
využiť.	Módny	návrhár	vás	presvedčí,	ako	
vrcholne	dôležité	je	skombinovať	túto	jar	tie	
správne	farby.	Je	to	len	hra,	hovoríte	si	síce	 
v	záchvate	triezvosti,	ale	plávať	celkom	proti	

prúdu	–	na	to	treba	
mať	odvahu.	
Väčšinou	sa	človek	
dostáva	 do	 outu	
nechcene.	 Keď	
sa	 pred	 dvadsia-
timi	 rokmi	otvorili	 hranice,	boli	 sme	celí	
šťastní,	že	sme	sa	konečne	dostali	von.	Ne-
trvalo	dlho,	kým	sme	pochopili,	ako	veľmi	

out	 sme.	 Privezení	
prvými	 slobodnými	
vláčikmi	 do	Viedne	 
v	hrubých	kožuchoch,	
pripravení	 na	 vpád	
arktickej	 zimy	 a	

azda	 i	koniec	sveta,	sme	sa	odrazu	ocitli	
uprostred	elegantných	Viedenčanov	s	ich	
ležérnou	dôverou	v	civilizáciu.	Cez	ľahké	saká	
mali	voľne	prehodené	značkové	šály.	Boli	
tak	úžasne	in!
Dnes	už	aj	u	nás	nájdeme	rôzne	odrody	tren-
dových	„inťákov“.	Tí,	čo	žijú	len	vo	svojich	
uzavretých	kluboch,	majú	tendenciu	dívať	sa	
na	ostatných	ako	na	chorých,	postihnutých	
diagnózou	„outizmus“.	
Akokoľvek	módne	sa	ale	zvládame	tváriť,	
to	archaické	 in	v	nás	veľmi	dobre	vie,	že	
najistejšie	je	byť	in	predovšetkým	sám	v	sebe.

... zUzy UličianskeJ

LITerárIUm
PeTrA geTTINgA

o skromnosti a kryse oligarchickej

Je	dosť	podnetov,	o	čom	písať.	Predvolebné	lži,	po-
chody	fašistov,	či	sociálny	systém,	ktorý	nestojí	za	
nič	(napriek	sloganom	vlády,	ktorá	radšej	schvaľuje	
zvrátenosti	ako	vlastenecký	zákon).	Literát	vidí	
alegórie	všade,	veď	všetko	tu	už	bolo.	A	píšu	 
o	tom	všetci.
Alegórií	je	však	dosť	aj	na	veci,	o	ktorých	sa	akosi	
nepíše.	A	ak	áno,	tak	s	nepresnými	metaforami	 
o	akýchsi	žralokoch	(bárs	finančných),	čo	je	z	čisto	
literárneho	hľadiska	prirovnanie	krívajúce	na	obe	
nohy	a	zrušili	by	vám	ho	aj	v	priemernom	kurze	
tvorivého	písania.	Oveľa	viac	sa	predsa	uvedené	
správanie	ponáša	na	krysy.	Krysy,	ktoré	hromadne	
požierajú	našu	krajinu,	telku,	noviny,	ba	ešte	aj	to	
pleso	v	Tatrách,	kde	sa	ich	nahrnulo	pár	stoviek.	
Krysy&Krysy	 si	 (ako	vždy	v	 týchto	prípadoch)	
dokazujú,	že	majú	veľa	(lebo	inde	majú	asi	toho	
málo),	ale	ktovie	prečo	o	tom	všetci	mlčia,	hoci	je	
to	zo	zoologického	hľadiska	jav	zaujímavý.	Veď	 
v	našich	veľhorách	sa	okrem	svišťov	rozšírila	pa-
leta	živočíchov	nielen	o	vycvičené	koníky,	ale	aj	 
o	poddruh	krysy	oligarchickej	(Rattus	oligarchicus).
Žeby	to	malo	súvis	so	zhoršujúcimi	sa	klimatickými	
podmienkami?	A	čo	my	ostatní?	Čo	my	–	poddruh	
ľudí	obyčajného	života	s	deravou	peňaženkou?
Ale	aby	sme	sa	od	zvierat	(čo	je	moja	úchylka,	veď	
aj	môj	debut,	Klietky,	bol	o	zvieratách)	dostali	späť	
k	literatúre.	Svojho	času	sa	čudoval	jeden	úradník	
Robotníckej	úrazovej	poisťovne,	talentovaný,	ale	
ubitý,	utopený	v	číslach,	peniazoch,	transakciách:	
„Akí	skromní	sú	tí	ľudia!	Prichádzajú	k	nám	prosiť.	
Namiesto	toho,	aby	túto	inštitúciu	vzali	útokom	a	
rozbili	všetko	na	kúsky.“
Bol	 to	 Fero	 Kafka.	 Podľa	 literárnych	 kritikov	
nadčasový	autor.	Zdá	sa	mi,	že	na	tej	vete	niečo	
je.	O	tej	skromnosti,	ktorá	je	zavše	voči	novým	
poddruhom	krýs	až	príliš	skromná.

Peter	Getting,	redaktor	Plus	7	dní

text:	barbora	nováková	|	foto:	peter	brenkus,	nový	čas	pre	ženy

„najistejšie je byť in 
predovšetkým sám v sebe.“

„on je nahý,“ kričí dieťa. 
mestu tým  vracia  slobodu.
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Kuchári a hoteliéri
Doma,	 v	 Tibete,	 sa	 exilanti	 živili	 takmer	
výhradne	poľnohospodárstvom	a	chovom	ja-
kov.	V	Indii	si	museli	nájsť	nový	spôsob	obživy.	
Niektorí	sa	usídlili	v	južných	indických	štátoch	
s	úplne	iným	podnebím,	než	na	aké	boli	zvyk-
nutí	doma	a	museli	sa	učiť	poľnohospodárstvu	
odznova.	Tí,	ktorí	sa	zabývali	v	mestách,	zas	
nemajú	žiadne	políčka.	Veľmi	 rýchlo	zistili,	
ako	čokoľvek	tibetské	priťahuje	turistov.	Dnes	
prevádzkujú	tradičné	reštaurácie,	penzióny,	
kliniky	tradičnej	tibetskej	medicíny	a	masážne	
salóny,	vyrábajú	bižutériu	a	hrubé	svetre.	Ich	
malý	svet	v	Dillí	sa	stal	aj	turistickou	atrakciou.	
Sem	vedú	kroky	mnohých	turistov	hneď	po	
prílete	do	Indie.	Tých	zvedavých,	tých,	ktorí	
sa	chcú	ubytovať	v	čistejších	hosteloch	ako	
prevádzkujú	Indovia,	aj	tých,	ktorí	ďalej	ces-
tujú	na	sever,	do	Dharamsaly,	exilového	sídla	
dalajlámu.	Práve	z	Majnu	Ka	Tilla	odchádzajú	
najrýchlejšie	 autobusy	a	 tunajšie	 tibetské	
cestovné	kancelárie	organizujú	rôzne	zájazdy	
na	miesta	obývané	Tibeťanmi.	„Ďalší	turisti,“	

konštatujú	dvaja	mladí	 tibetskí	 predavači	 
v	obchode	s	potravinami.	Nenásilný	tibetský	
odpor	voči	čínskej	okupácii	nebráni	v	tom,	aby	
Tibeťania	predávali	v	obchodoch	v	Majnu	Ka	
Tilla	a	na	trhovisku	na	Bela	Road	veci	„Made	in	
China“.	Svet	je	plný	nevyhnutných	paradoxov...

cestujem domov
„Máme	tu	vlastnú	základnú	školu,	kde	sa	po-
vinne	vyučuje	aj	v	 tibetčine.	Stredoškoláci	
odchádzajú	na	internáty	do	Dharamsaly,	Dar-
jeelingu,	Šimly,	Dalhousie	či	Mussourie,	tam	
sú	tibetské	školy,“	vysvetlili	mi	v	kancelárii	
Tibetského	osídlenia.	Aj	školská	dochádzka	
bola	pre	Tibeťanov	novinkou.	V	Tibete	sa	ani	
do	základných	škôl	veľmi	nechodilo.	Najstaršia	

generácia	exilantov	sa	čítať	a	písať	nikdy	úplne	
nenaučila.	Kurzy	čítania	a	písania	pre	dospe-
lých	kapacitne	nestíhali	prijať	tak	veľa	ľudí.	
„Keby	sme	deti	poslali	do	bežných	indických	
stredných	škôl,	tibetská	súdržnosť	a	kultúra	
by	sa	mohla	stratiť.“	Život	v	exile	často	oberá	
ľudí	o	identitu.	Tibeťania	sú	Indii	veľmi	vďační	
za	to,	že	im	poskytla	priestor	na	náhradné	
domovy	a	nebráni	zachovávaniu	ich	kultúry.	 
V	susedstve	tibetskej	kolónie	na	Majnu	Ka	Tilla	
tiež	žijú	prevažne	utečenci.	Z	území	v	dnešnom	
Pakistane,	ktoré	India	stratila	po	násilnom	
rozdelení	v	roku	1947.
Domov,	do	Tibetu,	 vraj	môže	väčšina	exi-
lantov	cestovať	bez	problémov.	Samozrej-
me,	žiadajú	víza	do	Číny.	Niektorí	preto	od-
mietajú	cestovať	do	rodnej	zeme,	až	kým	
nepríde	deň,	keď	budú	môcť	na	úradoch	
vyhlásiť:	Cestujem	do	Tibetu.
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PÚTNIk

mALÝ TIbeT
Tibetské vlajky, tradičné jedlo momo a roztočené modlitebné 
mlynčeky okolo stien centrálneho chrámu. Tibeťania v exile 
si vybudovali svoj vlastný svet.

pÄťdesiaTJeden rokov v indickom dillÍ

Okolie	Ladakhského	budhistického	kláštora	na	
Bela	Road	v	indickom	Dillí	vyzerá	ako	čínske	
trhovisko.	Džíny,	 tričká,	 tenisky,	kabelky	od	
výmyslu	sveta.	Za	nákupmi	sem	mieri	veľa	
obyvateľov	Dillí.	Čínska	kvalita	nad	tou	indic-
kou	jednoznačne	vyhráva.	Nad	obchodmi	sú	
bary	a	tibetské,	ale	aj	čínske	reštaurácie.	Na	
toto	miesto	prišli	pred	51	rokmi	prví	Tibeťania.	
Ladakhský	kláštor	tu	už	stál	a	indický	premiér	
Jawaharlal	Nehru	im	v	ňom	udelil	azyl.	Bez-
prostredne	po	čínskej	invázii	do	Tibetu	ušlo	 
z	jeho	územia	s	dalajlámom	približne	80	000	
ľudí.	Do	Indie,	vďaka	vzájomným	väzbám,	ktoré	
v	tomto	regióne	trvali	stovky	rokov.	Indické	
hory	okolo	hranice	etnickí	Tibeťania	prirodzene	
obývali	dávno	pred	obsadením	Tibetu.	

Iba nakrátko?
Ladakhský	kláštor	funguje	za	trhoviskom	na	
Bela	Road	dodnes.	Nie	je	to	len	chrám,	ale	aj	
ubytovanie	pre	pútnikov,	živé	miesto	stret-
nutí,	náboženských	slávností	a	konferencií.	Na	
schodoch	pred	hlavným	vchodom	sedia	tibet-
ské	tetušky	v	tradičnom	oblečení,	debatujú	a	
usmievajú	sa	bezzubými	ústami.	Dovnútra	ma	

pozýva	mních	z	Ladakhu.	Okrem	veľkej	sochy	
Budhu	tu	ako	najcennejšie	poklady	opatrujú	
fotografie	dalajlámu	z	jeho	návštev	v	chráme.
Na	podlahu	si	rozprestrela	plachtu	skupina	
tibetských	pútnikov,	aby	sa	tu	naobedovali.	
„Sme	z	juhu	Indie	a	cestujeme	do	Dharamsaly,“	
vysvetľuje	jedna	dievčina.	„Tu	sme	sa	zastavili,	
aby	sme	navštívili	chrám	a	pomodlili	sa.“	
Premiér	Nehru	neskôr	dovolil	Tibeťanom	v	Dillí	
postaviť	si	domy	na	Majnu	Ka	Tilla.	Bude	to	iba	
nakrátko,	mysleli	si	vtedy	všetci.	Neprejde	veľa	
času	a	budeme	zas	doma,	v	Tibete.	Nikto	vtedy	
nepredpokladal,	že	v	Dillí	bude	žiť	aj	o	ďalších	
päťdesiat	rokov.

Päťtisíc ľudí
New	Tibetan	Colony,	Nová	Tibetská	kolónia,	
hovorí	nápis	na	symbolickej	bráne	tibetského	
sídliska.	Od	zastávky	metra	New	Kashmiri	
Gate	je	to	rikšou	pre	cudzinca	za	desať	rupií	
(pre	domáceho	za	päť).	Pri	ceste	postávajú	
indickí	predavači	ovocia	a	oblečenia	a	žobráci	
vystavujú	okoloidúcim	na	obdiv	svoje	teles-
né	znetvorenia,	aby	v	nich	vzbudili	súcit.	Za	
bránou	začína	tibetský	svet.	Prvým	očividným	

rozdielom	oproti	tomu	indickému	je	oveľa	
menej	odpadkov	naokolo.	Na	domoch	visia	ti-
betské	vlajky,	po	uliciach	sa	prechádzajú	mnísi	
v	oranžovočervených	rúchach	s	veľkými	mod-
litebnými	ružencami	a	v	predajných	stánkoch	
si	obzerajú	tričká	a	šiltovky	s	nápismi	Free	
Tibet.	Pred	obchodom	s	bižutériou	otravuje	
indický	muž	bez	nohy,	pri	internetovej	kaviarni	
zas	indická	žena	s	dieťaťom	na	rukách.	On	
prosí	o	jedlo,	ona	o	mlieko	pre	dieťa.	Denno-
denne	so	železnou	pravidelnosťou.	
Mnohí	Tibeťania	ušli	v	päťdesiatomdeviatom	 
z	domu	pešo.	Inak	sa	nedalo.	Do	Indie	kráčali	aj	
štyri	mesiace.	Dalajláma	chcel	pôvodne	získať	
od	indickej	vlády	pre	utečencov	väčšie	úze-
mie	v	pohraničnej	oblasti.	Z	pochopiteľných	
dôvodov	mu	India	nevyhovela.	Ale	ustanovila	
niekoľko	utečeneckých	táborov	a	prichádza-
júcim	Tibeťanom	poskytovala	stany,	prikrývky	
a	jedlo.	Na	Majnu	Ka	Tille	na	brehu	rieky	Ja-
muny	nebolo	vtedy	nič,	iba	stromy.	Dnes	tu	žije	
päťtisíc	ľudí.	„Presne	tristošesťdesiatšesť	rodín,“	
vysvetľujú	mi	v	kancelárii	Tibetského	osídlenia,	
ktorej	hlavou	je	oficiálne	Jeho	Svätosť	Dalaj-
láma.	„Nikto	viac	sa	už	nesmie	prisťahovať.“	

Ladacký chrám v Dillí. v jeho okolí sa usídlili prví utečenci z Tibetu.

„veria, že raz príde deň, 
keď na úradoch vyhlásia: 
cestujem do Tibetu.“

Mních sa modlí pri múre tibetského chrámu v Majnu Ka Tilla.

text	a	foto:	jana	čavojská
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Časopis	Nota bene	začal	vychádzať	v	septembri	2001.	Vydáva	ho	občianske	združenie	Proti	prúdu	ako	svoj	hlavný	projekt	na	pomoc	bezdomovcom.	Pomáha	ľuďom,	ktorí	sa	ocitli	bez	domova,	alebo	im	
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euro	a	predáva	za	plnú	sumu	1,40	euro.	Predajca	je	povinný	nosiť	preukaz	predajcu	a	dodržiavať	pravidlá	predaja	uvedené	v	Kódexe	predajcu	na	str.	3.	Ak	zistíte,	že	niektorý	predajca	porušuje	kódex,	
prosím	informujte	nás	na	doleuvedených	číslach.	O.	z.	Proti	prúdu	poskytuje	svojim	klientom	ďalšie	služby:	sociálne	a	právne	poradenstvo,	zdarma	využitie	telefónu	a	počítač	s	internetom	na	zháňanie	
práce,	príspevky	na	zdravotné	potreby,	a	voľnočasové	aktivity	s	cieľom	aktivizácie	klientov.	Vrámci	terénnej	práce	aj	vyhľadávanie	ľudí	bez	domova,	ktorí	potrebujú	pomoc.	Viac	na	www.notabene.sk	
Manažment	organizácie	Proti	prúdu	uvíta	akékoľvek	návrhy	a	pripomienky.	Redakcia	ďakuje	za	všetky	zaslané	príspevky,	ale	nevyžiadané	rukopisy	a	fotografie	nevracia.	Prosím,	neposielajte	originály.	
Názory	a	postoje	v	uverejnených	článkoch	nemusia	zodpovedať	názorom	redakcie.	Časopis	Nota	bene	je	registrovaný	na	Ministerstve	kultúry	SR	pod	číslom	EV	3665/09	ISSN	1335-9169.	O.	z.	Proti	prúdu	
je	členom	Siete	pouličných	časopisov	INSP	a	organizácie	FEANTSA.	
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Distribučné miesta
bratislava 
O.z.	Proti	prúdu,	Karpatská	10,	811	05	Bratislava,	sociálni	pracovníci:	Peter	

Adam,	Peter	Kadlečík,	Nora	Volčková,	Tomáš	Kubiš,	Ivan	Lorenc,	tel	02/5262	

5962,	poradcovia@notabene.sk

banská bystrica 
Organizácia:	Slovenský	červený	kríž,	Gabriela	Krchmanová,	Pod	Urpínom	

6,	974	01	Banská	Bystrica,	Tel:	048/415	30	39,	Mob:	0903	744	491,	sus.bby-

strica@redcross.sk	

čadca
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Gianny,	Kukučínova	6,	022	01	Čadca,	

Tel.:041/432	40	88,	0918	874	839,	Kontaktná	osoba:	Katarína	Melicháčová,	

charita.cadca@centrum.sk		

hlohovec
O.z.	Pokoj	a	dobro,	Pribinova	51,	900	28	Hlohovec,	033/7423827,	Pavol	Šoka,	

viera.vavrova@d2u.sk	

Kežmarok
O.z.	Hviezda,	Lanškrounská	16,	060	01	Kežmarok,	Hviezdoslavova	32,	059	01	

Spišská	Belá,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Kežmarok,	Hlavné	nám.	1,	Mária	

Galdunová,	Tel:	052/46	60	212,	Mob:	0905	886	546,	komunita@kezmarok.sk	

Košice 
ADCH	Košice,	Charitný	dom	sv.	Alžbety,	Bosákova	ul.,	040	01	Košice,	Helena	

Havrilová,	Mob:	0902	131126,	Mob:	0905	595	520,	helena.havrilova@zoznam.

sk,	www.charitakosice.sk	

Levice 
O.z.	Miesto	v	dome,	Sama	Chalupku	7,	934	01	Levice,	Ľubica	Prištiaková,	Tel:	

036/63	10	273,	Mob:	0903	500	940,	miroh@miestovdome.sk		

Liptovský Mikuláš
Mesto	Liptovský	Mikuláš	v	spolupráci	s	Komunitným	centrom	Nový	svet

Hlboké,	Športová	1190/4,	031	01	Liptovský	Mikuláš.	Viera	Kočtúchová	tel.:

044	5522	052,	mob.:	0911	197	227,	mail:	komunitne.centrum@atlas.sk

Malacky 
Križovatky	n.o.,	Azylové	centrum	Betánia,	Ľudovíta	Fullu	16,	901	01	Malacky,	

Dušan	Cauner,	Tel:	034/772	24	57,	Mob:	0902	230122,	acbetania@orangemail.sk	

Nitra 
Diecézna	charita	Nitra,	Samova	4,	950	50	Nitra,	Klára	Labošová,	Tel:	037/772	

17	38,	92,	Mob:	0907	451	771,	rafael.charita@gmail.com,	www.charitanitra.sk	

Nové Zámky 
Béla	Magyar,	0918/	497	688,	belamagyar@zoznam.sk,	Kornélia	Magyarová	

-	Betlehem,	M.R.	Štefánika	10,	940	01	Nové	Zámky

Piešťany 
ÚZ	Domum,	Bodona	55,	921	01	Piešťany,	Eva	Papšová,	Tel:	033/	77	27	687,	

Mob:	0915	400	577,	domum@kios.sk	

Poprad 
Zariadenie	sociálnych	služieb,	OZ	Korene,	Levočská	56,	058	01	Poprad,	 

V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Poprad,	Odbor	sociálny,	Popradské	nábr.		3,	058	

42	Poprad,	Erika	Mižigarová,	Tel:	052/716	03	75,	73,	Mob:	0910	99	16	12,	0907	

574	656,	socialne@msupoprad.sk	

Senica
Zariadenie	sociálnych	služieb	n.o.,	Štefánikova	11B,	905	01	Senica,		Martina	

Snopková,	Tel:	034/622	84	56,	Mob:	0903	764	072,	snopkova@zsssenica.sk		

Trenčín
Dom	Charity	Jeremiaš,	Soblahovská	65,	911	01	Trenčín,	Marcel	Galiovský,	Tel:	

032/65	263	63,	Mob:	0908	591	019,	jeremiasnr@slovanet.sk		

Trnava
Trnavská	arcidiecézna	charita,	Hlavná	43,	917	01	Trnava,	Lucia	Konečná,	

Tel:	033/533	31	59,	Mob:	0910	788	031,	 lucia.konecna@centrum.sk,	www.

charitatt.sk	

vranov nad Topľou
ADCH	Charitný	dom	pre	mládež,	Lúčna	812,	093	01	Vranov	n.	Topľou,	Beáta	

Bronišová,	Tel:	057/44	315	78,	Mob:	0904	981	536,	chdmvranov@zoznam.sk		

Žilina 
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Vincenta,	Predmestská	12,	010	01	

Žilina,	Tel.	a	fax.:041/724	47	95,	mobil:	0918	314	197,	Kontaktná	osoba:	Gabriela	

Huliaková,	charitaza@gmail.com.

Niektoré charaktery sú [...].

bOdkA
INzerCIA




