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Nenechávajte si pre seba
ak vám niektorý z predajcov zdvihne náladu, alebo naopak, adrenalín. 

Pošlite nám SMS na číslo 0917 275 812

projekt je podporený programom aktívne 
občianstvo a inklúzia, ktorý realizujú:

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny

Hlavní podporovatelia 
projektu NOTA BENE

Rozhovor
Dá sa to
„Keď vidím, čo sa deje s rómskymi deť-
mi po tom, ako ich rodina odcestuje na 

dva roky do Anglicka, považujem to za dô-
kaz, že sa dá dosiahnuť úspech,“ hovorí čes-
ký politický aktivista a humanitárny mana-
žér ŠIMON PÁNEK.

Ide to
Naša sociálna pra-
covníčka Barbora ob-
voláva ubytovne pre 
predajcu Tomáša.

„A je to Róm?“ pýta 
sa pani z ubytovne.  

„Je to slušný a spoľahlivý človek.“ 
„Aha. Viete čo, mňa to mrzí, ale ve-
dúci nám zakázal prijímať cigáňov.“

„Nechcete ho stretnúť osobne a roz-
hodnúť sa potom?“ 

Ľahko si domyslieť, že z toho na-
koniec nebolo nič. Predajca Tomáš 
(meno som zmenila) je ťažký diabetik, 
má psychiatrickú diagnózu, je bez do-
mova a k tomu všetkému ešte aj Róm. 
Nedávno absolvoval predoperačné vy-
šetrenia a v termíne operácie ho s na-
baleným kufrom poslali preč. Nemá 
zaplatený dlh na zdravotnom poiste-
ní. Dokým ho nesplatí do posledného 
centu, má nárok na zdravotnú pomoc 
len v ohrození života.

Toto je iba jedna z mnohých absurd-
ností, ktorými systém podráža nohy 
tým, čo sa snažia odraziť od dna. Jed-
na maďarská organizácia nechala 
ľudí hlasovať za TOP najabsurdnejší 
príbeh v tomto duchu. Medzi víťaz-
mi sa umiestnil príbeh Róma z osa-
dy. Nebesia sa spojili a našiel si prá-
cu. Každý deň dochádzal na nočnú na 
bicykli, no nemal na ňom svetlo. Raz 
ho načapali policajti, dostal pokutu  
a prišli exekúcie. Exekútor mu strhá-
val takú veľkú čiastku, že zo zvyšných 
peňazí nemohol prežiť. Pracovať sa 
mu vlastne nevyplácalo, tak to vzdal. 

Keď ide o absurdnosti, väčši-
nou všetci zostávame v sivej zóne  
medzi bezmocnou zlosťou a horúč-
kovitou snahou o zmenu. Jano Gor-
dulič so svojím skvelým videom o Vá-
hostave ukázal, že jedna zo zdravých 
reakcií je smiech – vysmiať sa tomu, 
s čím nepohneme, prináša úľavu. Ešte 
sympatickejšie je, ak za smiechom na-
sleduje akcia. Napríklad môžeme pod-
poriť tých, čo sa o zmenu snažia. 

V tomto čísle nájdete príbehy ľudí 
a projekty, ktoré robia Slovensko pre 
Rómov aspoň trochu lepším mies-
tom na život. Číslo sme pripravova-
li so Zuzanou Pálošovou a s Lacom  
a Michalom z Nadácie Milana Šimeč-
ku, ktorých osobne zahŕňam do tej-
to jarnej nádielky antidepresív – ľudí, 
ktorí sú dôkazom toho, že keď sa 
chce, tak sa to predsa len nejako dá.

Sandra Tordová,
šéfredaktorka

1. preverte si preukaz predajcu, na kto-
rom je uvedené registračné číslo, fotka. 
2. kupujte časopisy označené číslom 
zhodným  
s registračným číslom uvedenom na 
preukaze predajcu.
3. predajcu si starostlivo vyberte. 
4. Neplaťte viac, ako je uvedené na 
časopise, pokiaľ sa tak sami nerozhod-
nete. 
5. zoberte si svoj zaplatený časopis. 
6. Časopis po prečítaní darujte alebo 
znehodnoťte tak, aby sa nedal znova 
predať.
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Téma
Pod vlastnou strechou
Obyvateľom biednych rómskych 
osád by nepožičala žiadna banka. 

S riešením, ako by mohli zlepšiť svoje 
katastrofálne životné podmienky, pri-
šla mimovládna organizácia ETP Slo-
vensko.

Portrét
AKÉ DÁTE, TAKÉ DOSTANETE
„Často sa ma pýtajú, aká je moja me-
tóda, keď idem do osady. A prečo idem 

bez sprievodu. Vždy odpoviem, že nemám 
metódu. Žiadna neexistuje. Jediná rada 
je skutočná slušnosť a úcta,“ hovorí me-
todička ZUZANA PÁLOŠOVÁ.

Ľudia
Revolúcia pri lučenci
Rómske programy a reformy politi-
kov sa mu nepáčia. Tivadar Berky 

má svoj vlastný recept: ukázať Rómom 
normálny život zamestnaného človeka. 
Do toho predošlého sa už potom nebu-
dú chcieť vrátiť.

Umenie
Nádherní ľudia
„Rómovia sú naším zrkadlom. Ako sa 
komunita správa k tým najchudobnej-

ším, taká je,“ hovorí fotograf ŠYMON KLI-
MAN. Predstavujeme vám jeho projekt  
Beautiful people, za ktorý získal v Bruse-
li cenu Európskeho občana.

Anketa / Komentár
Politici verzus Rómovia
K najzávažnejším problémom Sloven-
ska patrí postavenie Rómov v spoloč-

nosti. Preto sme sa relevantných strán 
a hnutí pýtali: Ak budete v budúcej vlá-
de, čo urobíte pre integráciu marginali-
zovaných rómskych komunít?
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Toto vydanie Nota bene podporili sumou 50€

Partneri projektu

1. predajca nosí preukaz so svojím 
registračným číslom a fotografiou pri 
predaji na viditeľnom mieste. 
2. predajca predáva časopisy označené 
číslom zhodným s registračným číslom 
uvedeným na preukaze.
3. predajca predáva časopisy na určenom 
predajnom mieste uvedenom na jeho 
preukaze.
4. predajca predáva časopisy za oficiálnu 
cenu uvedenú na titulnej strane časopisu. 
5. predajca predáva časopisy spôsobom, 
ktorý neobťažuje okoloidúcich (je triezvy, 
čistý, upravený, slušný). 
6. predajca sa zdržuje na predajnom 
mieste bez detí do 16 rokov.
7. predajca aktívne pracuje na zlepšení 
svojej sociálnej situácie a riadi sa 
pokynmi sociálneho pracovníka.
8. predajca v bratislave je povinný nosiť 
aj oficiálnu vestu s logom Nota bene. 
začiatočník vestu nemá, iba špeciálny 
preukaz platný v daný mesiac.

Kódex predajcu 

Kódex kupujúceho
zostavil: Peter Patrónsky

05 2015
Nota bene

editoriál

05 2015
Nota bene

Nástenka

OPRAVA K ČLÁNKU Kyvad-
lový pohyb lieči (Nota bene č. 166, 
aprÍl, str. 20):

 Pri EMDR sa nevyužíva kyvad-
lový pohyb ruky terapeuta. Jed-
ným z možných prvkov tohto te-
rapeutického postupu je, že klient 
pohybuje očami zo strany na stra-
nu sledujúc horizontálny (vodo-
rovný) pohyb ruky terapeuta. 
Nemá to nič spoločné s využíva-
ním kyvadla.

29. 3. 2015, 9:36
Dobrý deň, chcela by som vy-

jadriť vďaku srdečnému a príjem-
nému predajcovi č. 462 v Košiciach 
pri hoteli Double Tree. Ďakujem, že 
je, a prajem mu všetko len to dob-
ré. Marta

7. 4. 2015, 9:00
Dobré ráno, Nota bene, čítam si 

Váš časopis vždy skoro ráno, v tichu 
začínajúceho dňa. Prežívam príbehy 
ľudí v núdzi, Vás, ktorí o nich a o tom 
píšete. Fantastické realistické články 
o ľuďoch, o všetkom. V dnešnej dobe 
by to malo byť priam povinné číta-
nie. Pokračujte vo svojich skvelých 
projektoch! Peter z Trnavy

10. 4. 2015, 19:35
Veľmi slušný a milý predajca vždy 

usmiaty č. 29, ktorý stáva v Piešťa-
noch pred Kauflandom. Vždy rada od 
neho časopis kúpim, keď na neho na-
trafím. Držím palce! Dominika

13. 4. 2015, 19:44
Dobrý deň, chcem vyjadriť veľ-

ký obdiv a vzdať poklonu Vášmu 
predajcovi, pánovi, ktorý predá-
va Nota bene v Ružomberku pred 
Lidlom. Je to nesmierne úsluž-
ný, milý a príjemný pán, ktorý 
za každých okolností spríjemní 
deň. Zo srdca mu prajem veľa síl  
a zdravia v jeho práci. Marika

12. 4. 2015, 7:26, 
Včera som išiel do trafiky pre ča-

sopis Fit štýl, lebo i v ňom je uverej-
nený náš event pacientov so skle-
rózou multiplex Od Tatier k Duna-
ju, SM-kári bicyklujú... A opäť som 
sa pristavil pri milom pánovi bez 
domova, ktorého som poprosil  
o nový výtlačok Nota bene... Bol NE-
SKUTOČNE VĎAČNÝ za môj záujem  
o jeho osobu a jeho krásneho malé-
ho yorkšira. Len ma mrzí, že človek 
na invalidnom vozíčku, bez pravej 
končatiny, je „odpísaný” spoločnos-
ťou, napriek svojmu chceniu NIEČO 
dosiahnuť! KONEČNE pán č. 165 už 
pre mňa nie je len číslom. Jozef je 
jeho ctené meno! A v neposlednom 
rade Vám ĎAKUJEM za to, čo robíte 
,a za hodnotný časopis takisto!

Toto číslo sme pripravovali a vydali v spolupráci so Zuzanou Palošovou zo Zdravé komunity, n.o.  

a s Nadáciou Milana Šimečku, v rámci projektov Ako na chudobu? a Nota bene Nosiči batožín,  

realizovaných v Programe Aktívne občianstvo a inklúzia, podporenom Islandom, Lichtenštajnskom  

a Nórskom, ktorý spravuje Nadácia Ekopolis, Nadácia pre deti Slovenska a SOCIA – nadácia na pod-

poru sociálnych zmien.
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Nota bene Nota bene

rozhovor rozhovor

Pred rokmi vás prekvapovalo, ako 
málo si tu dôverujeme. Vraj občas aj 
tí, čo vám darujú peniaze, skepticky 
dodajú, že sa tak či tak rozkradnú. 
Stúpa postupne dôvera?

Áno, ale stúpa i frustrácia či 
negatívne vymedzovanie sa voči 
pozitívnym veciam. Pekne sa to dá 
pozorovať na tom, že na jednej strane 
nám síce pribúda počet prispievateľov, 
no na druhej strane, nech urobíme 
čokoľvek, a je jedno, či v Afrike, 
Česku alebo pri evakuácii zranených 
z ukrajinského Majdanu, objavuje 
sa viac útočných, nenávistných  
a cynických reakcií najmä na 
sociálnych sieťach.

Nemávate pocity márnosti? 
Nielen pre cynické útoky, ale aj preto, 
že nech robíte čokoľvek, konfliktov, 
kríz a zla vo svete neubúda...

Pocity márnosti sú to posledné. 
Mávam skôr pocity únavy a rutiny, lebo 
mnohé veci trvajú dlho. Pravidelne sa 
mi vracia hnev na to, že svet nie je 
schopný riešiť vojny ani v 21. storočí. 
To však nie je dôvod na pocity márnosti, 
keďže nám rastie počet podporovateľov. 
Je to pozitívne, lebo ak stojíte čelom  
k utrpeniu, máte dve možnosti – buď sa 
trápiť, alebo s tým niečo urobiť. Druhá 
možnosť je vždy lepšia. Že konflikty 
prichádzajú, je realita. Nemôžeme 
ich síce vyriešiť, ale môžeme pomôcť 
aspoň časti ľudí v nich prežiť.

Aký je trend z hľadiska sociálne 
vylúčených komunít a lokalít  
v Česku a na Slovensku? Pribúda ich?

Mám pocit, že to stagnuje, hoci 
ešte pred dvomi či tromi rokmi ich 
pribúdalo. My však lokality ako celky 
príliš neriešime, presahuje to naše 

možnosti. Razíme individuálny 
prístup, čiže pracujeme s konkrétnymi 
ľuďmi, rodinami, deťmi, mladými. 
Väčší dosah na komplexné riešenia 
majú skôr miestne radnice, ktoré 
sa samy môžu rozhodnúť, či chcú 
niečo robiť. Našťastie, v Česku máme 
agentúru pre sociálne začleňovanie, 
ktorá spadá priamo pod premiéra. Tá 
poskytuje komplexné poradenstvo 
obciam so záujmom riešiť problém. 

Neziskovky na Slovensku, ktoré 
sa snažia pomáhať Rómom, mávajú 
práve s miestnymi samosprávami 
zlé skúsenosti. Pohodlnejšie je veci 
neriešiť, osvietených výnimiek je málo. 

V Česku je situácia iná tým, že 
nemá klasické osady ako Slovensko. 
Zaujímavým fenoménom tu 
je skôr prevádzkovanie istého 
typu ubytovní, ktoré riadia ľudia  
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„Keď vidím, čo sa deje s rómskymi 
deťmi po tom, ako ich rodina 

odcestuje na dva roky do Anglicka, 
považujem to za dôkaz, že sa dá 
dosiahnuť úspech,“ hovorí český 

politický aktivista a humanitárny 
manažér ŠIMON PÁNEK.

s nekalými úmyslami. Za ubytovanie 
v nich sociálne vylúčení platia 
obrovské peniaze. Ide o mimoriadne 
patologické prostredie, z ktorého je 
ťažké uniknúť. Obce by pritom situáciu 
mohli dramaticky zlepšiť, keby na 
tento neduh aplikovali inštrumenty 
ako stavebný a hygienický dozor, 
mestskú políciu a podobne. Žiaľ, nie 
všetky to robia.

Vaše skúsenosti so samosprávami 
teda tiež nie sú najlepšie?

Za pätnásť rokov nie sú príliš 
dobré. Spoločenská objednávka na 
miestnych politikov totiž nestojí tak, 
že majú vyriešiť sociálne vylúčené 
lokality, ale tak, že majú problém 
vyretušovať, vymazať ho. Ak potom 
aj niekto na miestnej úrovni príde 
s racionálnym plánom na dlhodobé 
riešenie, nezíska tým žiadne body  

u majoritných voličov. Odhodlajú sa 
na to teda len výnimky. 

Systémovo sa nikam neposúvame?
Ale áno, posúvame, lebo pred 

desiatimi rokmi s nami miestni 
politici nechceli o probléme ani len 
hovoriť. Vôbec ich nezaujímalo, čo 
sa im snažíme naznačiť. Ignorovali, 
že skôr či neskôr im aj tak neostane 
iné, ako sa do riešenia pustiť, lebo 
žiadna lokalita sociálne vylúčených 
nezmizne a problémy jej obyvateľov 
a okolia budú len narastať. Dnes 
už viacerí vidia, že viezť sa len na 
povrchnej a emotívnej vlne nenávisti 
nestačí, takže pribúda aj obcí  
a miest, ktoré sú ochotné racionálne 
diskutovať, prípadne si nechať poradiť 
už spomínanou vládnou agentúrou. 
Vznikajú tak aj dobré projekty, ktoré 
sa dajú financovať z eurofondov.

Podľa novinárky Denisy 
Havrľovej, ktorá sa tejto 
problematike venovala, je rómska 
otázka de facto neriešiteľná. Po 
rokoch snáh sa k podobnému záveru 
prepracovali viacerí aktivisti. Keď 
vidia, koľko peňazí sa minulo aj na 
nezmyselné projekty typu naučme 
rómske ženy zavárať a variť, plus 
rekonštrukcie kultúrnych domov či 
ciest v centrách obcí s argumentom 

„veď ich môžu využívať aj Rómovia“, 
skepsa je asi prirodzená. 

Problém osád je objektívne 
obrovský a jeho úplné riešenie zrejme 
ani nikdy nepríde. Treba si však 
definovať menšie ciele. Ak sa podarí 
desať, dvadsať či tridsať percent 
ľudí dostať von z osád tak, aby žili 
lepšie, našli si zamestnanie a ich deti 
prospievali v školách, je to rozhodne 
viac ako nič. Pomôcť všetkým sa už 

karol sudor arch. n.o. Člověk v tísni

DÁ
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Nota bene Nota bene

rozhovor rozhovor

pravdepodobne nedá. Viac by vám 
vedeli povedať ľudia z našej pobočky 
na Slovensku, osobne sa necítim byť 
odborníkom na osady. Môžem však 
hovoriť za Česko. 

Je to tam lepšie?
Keď vidím, čo sa deje s rómskymi 

deťmi po tom, ako ich rodina odcestuje 
na dva roky do Anglicka, považujem 
to za dôkaz, že sa dá dosiahnuť 
úspech. Vnímam totiž, s akým 
veľkým sebavedomím sa vracajú, akú 
perfektnú majú angličtinu, ako sú 
motivovaní učiť sa v škole. Aj preto 
prevádzkujeme alebo podporujeme 
asi dvadsať predškolských klubov, 
niekoľko stoviek detí na základných 
školách zase doučujú naši dobrovoľníci. 
Práve v terénnej práci vidím pozitívnu 
budúcnosť. Nie v tom, že budeme ženy 
učiť zavárať a variť, ale že pomôžeme 
aspoň časti dospelých a investujeme 
do detí a mladých tak, aby dostali 
šancu. Všetkým už nepomôžeme, lebo 
časť Rómov je po dvadsiatich rokoch 
letargie prakticky nezamestnateľná. 

Čo konkrétne môže pomôcť?
Prekonanie súčasných bariér. 

Mladí zväčša vôbec nie sú pripravení 
na život, lebo nemajú vzdelanie. 
Mnohé rodiny totiž majú tendenciu 
deti po ôsmej či deviatej triede nechať 
doma, poberať na ne dávky a posielať 
ich na fušky. To sa snažíme zmeniť 
systémom osvety a štipendiami pre 
stredoškolákov. Vidím tam veľkú 
šancu na zmenu k lepšiemu, určite 
sa to však nebude týkať všetkých.

Kedy sa to potom dá označiť za 
úspech?

Neviem to presne definovať. Pred 
desiatimi rokmi však na našich 
stredných školách neboli prakticky 
žiadni Rómovia, občas sa vyskytli 
možno na učilištiach. Dnes sú ich 
desiatky, časom ich budú stovky, 
množstvo Rómov študuje na vysokých 
školách. Pre päťdesiatročnú rómsku 
pani z osady, ktorá je tridsať rokov 
doma, však už asi riešenie neexistuje. 
Je to totiž beh na dlhé trate. Pozrite 
sa trebárs, ako dlho sa podobné veci 
riešili v severnej Amerike. Investície 
do vzdelávania a rekvalifikácií 
Afroameričanov trvali dekády  

a dodnes tam nie sú definitívne 
vyriešené všetky problémy. Musíme 
sa s tým teda zmieriť. Ak si niekto 
myslí, že sa to dá vyriešiť za päť či 
desať rokov, mýli sa.

Od populistickejších politikov 
padajú návrhy na internátne školy 
pre rómske deti. Argumentujú, že 
by boli vytrhnuté z nemotivujúceho 
prostredia a získali väčšie 
šance. Ľudskoprávni aktivisti to 
spochybňujú.

Internátne školy nemôžem 
vnímať ako dobrý návrh, tobôž, ak by 
šlo o nútené vytrhávanie detí z rodín. 
S tým sa nemôžem stotožniť ani 
náhodou, nech by sa argumentovalo 
akýmikoľvek efektmi. Ľudia majú 
svoje individuálne práva, ktoré 
nemožno porušovať ani obmedzovať 
z hľadiska nejakého vyššieho plánu. 
Viem si však predstaviť inú vec – že by 
sa vytvorili otvorené, a nie uzavreté 
výberové zariadenia, v ktorých by deti, 
na začiatku trebárs aj s rodinnými 
príslušníkmi, trávili čas dobrovoľne. 
Vstup do takej školy by však musel 
byť postavený na rozhodnutí rodičov 
a detí, pričom by ich k tomu mohli 
viesť a motivovať práve sociálni 
pracovníci v teréne. Internátne školy 
by potom neboli diktátom a zároveň 

by posilňovali integračný potenciál 
mladých ľudí. 

Robíte niečo podobné?
Máme predškôlkové kluby, ktoré 

sa venujú najmenším deťom. Fungujú 
ako kluby pre matky s deťmi. Rómky 
totiž svoje deti vo veku dvoch či troch 
rokov odmietajú niekam posielať. Ak 
tam však môžu byť s nimi, začínajú 
vnímať, ako to funguje, čo to deťom 
prináša a samy sa tiež niečo učia. 
Ideálny by bol pritom model dobre 
fungujúcich inkluzívnych škôl, kde 
by sa rómske a nerómske deti učili 
spolu, čo by zvyšovalo ich šance 
integrovať sa do väčšinového spôsobu 
života. Niekde už také školy fungujú 
a výsledky sú pozitívne. Prejsť na 
systém inkluzívneho školstva je 
síce náročný proces s množstvom 
psychologických aj finančných 
nákladov, ale takým by predsa bolo 
aj budovanie internátov.

O čom svedčí, že v politike  
v istých periódach mávajú úspech 
aj ľudia typu Sládek, Okamura či 
Kotleba? V posledných rokoch 
pribúdajú aj protirómske pochody.

Nie som sociológ, ale myslím si, 
že úspech takých politikov sa spája  
s obdobiami tápania, hľadania, neistôt, 

poklesu sebavedomia. Posledných 
sedem rokov navyše vnímam aj 
veľkú dezilúziu z českej politiky, silnú 
frustráciu v spoločnosti, dokonca až 
úzkosť, čo s nami bude, či zvládneme 
budúcnosť a podobne. Aktuálne  
k tomu nepochybne prispieva ešte aj 
Islamský štát či situácia na východe. 
Netýka sa to však len nás, pozrite sa 
na Francúzsko, kde stúpa podpora 
Marine Le Pen, alebo aj Holandsko, 
kde v parlamente sedeli silní 
rasisti. S obdobím neistôt sa prosto 
vždy objavujú aj tí, čo prinášajú 
jednoduché vysvetlenia a ponúkajú 
možnosť zvaliť svoj nekomfort na 
niekoho iného. Istá časť spoločnosti si 
totiž vždy radšej s úľavou nájde iného 
vinníka, než by ho mala hľadať v sebe. 
Ak sa niekto necíti dobre, zrejme je 
dokonca ľudsky prirodzené, že hľadá 
niekoho, kto za to môže. Potom ktosi 
príde s jednoduchými receptami  
a automaticky má jeho podporu. 

Svojho času ste povedali, že ľudia, 
ktorí nemajú problém posielať 
peniaze na projekty v rozvojových 
krajinách, občas odmietajú prispieť 
na programy týkajúce sa Rómov 
v Česku. Nenaznačuje to, že ešte 
aj dobráci, čo ochotne pomáhajú, 
môžu mať v sebe štipku xenofóbie?

Je to zložitejšie. Existuje tu 
totiž aj štát, ktorý má na riešenie 
rómskej problematiky svoje nástroje 
a obrovský rozpočet, k dispozícii 
sú aj európske peniaze. Ľudia 
teda objektívne vnímajú, že to 
má kto riešiť, navyše štát od nich 
vyberá dane. Oprávnene sa teda 
môžu pýtať, prečo ich na tie veci 
nepoužíva. Okrem toho, pri rómskej 
téme darcovia nevnímajú až takú 
naliehavosť. Nejde o takú extrémnu 
chudobu ako v Afrike, o humanitárnu 
katastrofu, zemetrasenie, cunami, 
deti v rómskych komunitách 
neumierajú od hladu. Ich vnútorná 
potreba prispievať na projekty vonku 
je teda, celkom logicky, väčšia. Áno, 
pri rozhodovaní o tom, kam niekto 
daruje peniaze, môže u niekoho 
fungovať aj istý typ stereotypu. 
Rozhodne to však odmietam stavať 
do polohy, že všetci, čo prispievajú na 
projekty vonku, odmietajú prispievať 
na projekty doma.

To ani netvrdím.
Náš prístup k veci pritom ani nie 

je etnický, lebo v sociálne vylúčených 
lokalitách nežijú len Rómovia. 
Podstatná je situácia človeka, nie 
jeho pôvod. Ak pritom projekt verejne 
predstavíme tak, že peniaze vyberáme 

Šimon Pánek (1967)
nedoštudoval Prírodovedeckú fakultu 
na Univerzite Karlovej v Prahe. Patril 
k študentským lídrom novembrovej 
revolúcie v roku 1989. Pracoval  
v tíme Václava Havla, z politiky však 
odišiel. Je riaditeľom medzinárodnej 
humanitárnej organizácie Člověk  
v tísni, ktorú založil v roku 1992 spolu 
s Jaromírom Štětinom. Organizácia 
pomáha v takmer tridsiatich krajinách 
sveta, zameriava sa na humanitárnu 
pomoc, rozvojovú spoluprácu, podporu 
ľudských práv a programy sociálnej 
integrácie. Jej pobočka funguje aj na 
Slovensku (www.peopleinneed.sk).  
Za angažovanie sa vo verejných veciach 
získal viacero ocenení.

na podporu detí a mladých v sociálne 
vylúčených lokalitách, kde nemajú 
dostatočnú podporu v rodinách na 
svoje vzdelávanie, pričom ich chceme 
lepšie pripraviť na život, ľudia na to 
reflektujú a prispejú. 

Štefan Hríb mi pri jednom 
rozhovore povedal, že vzhľadom na 
charakter svojej práce máva primálo 
radosti typu „ráno vstanem, vonku 
je pekne a mňa to teší“. Vám sa to po 
všetkej hrôze, ktorú ste videli, nestáva?

Celý život si na to dávam pozor, 
ale čiastočne sa mi to určite stalo. 
Ak v 80. rokoch splavujete sibírske 
rieky, leziete po horách na Kaukaze 
a v strednej Ázii, a potom sa vám 
náhodou stane, že ste súčasťou 
pádu komunizmu a ďalších 25 rokov 
budujete organizáciu a pomáhate vo 
svete aj doma, úplne vás to neobíde. 
Červený kríž dokonca definoval 
istý syndróm – ak ľudia dlho 
pracujú a pomáhajú vo vypätých 
humanitárnych katastrofách, po 
návrate domov mávajú pocit, že už 
nikdy nič nebude také dôležité, ako 
keď priamo na mieste zachraňovali 
životy. Mám však rodinu, radosť  
z detí, dokonca aj z bežného 
cestovania, keď si vezmem batoh 
a idem na pár dní na Slovensko. 
Tam cestujem pomerne často. Aj 
preto si myslím, že z bežných vecí 
sa dokážem tešiť a úplne ma to 
nezomlelo.

05 201505 2015
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Pod vlastnou strechou
Obyvateľom biednych rómskych osád by nepožičala žiadna banka. 

S riešením, ako by mohli zlepšiť svoje katastrofálne životné 
podmienky, prišla mimovládna organizácia ETP Slovensko.

jana Čavojská

Ide o mikropôžičky a bonusové sporenie. Podstatou 
projektu je, že osadníci si musia určitý čas, väčšinou rok, 
sporiť minimálne 25 eur mesačne. Na záver potom od 
ETP Slovensko dostanú bonus vo výške nasporenej sumy.  
S pomocou mikropôžičky, o ktorú sa u ETP môžu uchádzať, 
ak sa osvedčia v programe sporenia, dokážu pokryť náklady 
na pozemok a materiál na stavbu špeciálne projektovaného 
nízkorozpočtového domčeka. Pozemky boli obecné a obec 
bola ochotná predať ich novým majiteľom za 3 eurá za 
meter štvorcový. Postaviť domček si musí každý sám. Prvé 

štyri domčeky na okraji Rankoviec sú už hotové – aj keď 
neomietnuté a s pár drobnosťami na dokončenie, ale plne 
funkčné. Ďalších osem si budúci majitelia práve stavajú.

Z UNIMOBUNKY DO DOMU. Tancošovci boli 
predtým v podstate bezdomovci. Teraz nás bez okolkov 
pozývajú dovnútra. Podľa sociálnych pracovníkov mali na 
začiatku problém sporiť si peniaze, no v robote na stavbe 
boli vždy prví. Ich domček má ešte ďaleko od útulného 
bývania. Prízemie je malé a piecka bez komína poschodie 

nevykúri. Nábytok majú iba základný. A kúpeľňa ešte nie je 
hotová. Na strechu dostali solárne panely pod podmienkou, 
že si päť rokov nedajú zaviesť inú elektrinu. 

Je to fajn, až na zimné obdobie. Panely vtedy nestíhajú 
a Tancošovci sú občas bez elektriny. Ale oni sú spokojní. 
Po unimobunke, chatrči na brehu Torysy a košickej 
železničnej stanici je to vysnívaná strecha nad hlavou. 
Prízemie obývajú starí rodičia Janka a Rudolf, poschodie je 
vyhradené pre mladú rodinu, Ruda mladšieho, jeho družku 
Máriu a ich štyri deti s anjelskými tváričkami.

Príbeh tejto rodiny by vystačil na celý román. Rudolf 
Tancoš starší má 54 rokov. Narodil sa tu, v Rankovciach, 
mama ho však dala do detského domova. Umiestnili ho až 
k Brnu. „Dobre sa stalo, tam som sa vyučil za záhradníka, 
to by sa mi tu v osade nebolo podarilo,“ myslí si dnes 
Rudolf. Otčim, gadžo, za ním chodil do domova, občas ho 
vzali na prázdniny. „Nevedel som sa dočkať, kedy skončia 
a budem naspäť v decáku.“

Janka je od Rudolfa staršia o 13 rokov. Pred synom 
Rudom mala desať detí. S prvým manželom. „Mala som 
14 rokov, keď som začala pracovať s mojím ockom na 

štátnych majetkoch. Robili sme na poliach a kosili seno. 
Nebola u mňa žiadna škola,“ jednoducho vyjadrí, že nevie 
čítať ani písať. S manželom ešte za socializmu bývali  
v bytovke a robili v záhradníctve. Po revolúcii ich prepustili 
a z bytu museli odísť. Najprv do maringotky, potom do 
búdy v kríkoch.

Keď mal Rudo mladší 18 a Mária, ktorú všetci volajú 
Dorotka, 15, dali sa dokopy a začali spolu žiť. Aj v búde 
v kríkoch, aj u príbuzných. Malý Kevin bol už na svete  
a Dorotka bola tehotná s dvojičkami, keď skončili na ulici  
v Košiciach. V novembri. Dva týždne prespávali na stanici. 
Nejaká dobrá duša im potom podarovala unimobunku. 
Doviezli si ju do Rankoviec. Po pôrode zostala Anetka  
v nemocnici v inkubátore. Amáliu si rodičia priniesli do 
unimobunky a hneď večer ju pohrýzol potkan. 

Rodina v zúfalej situácii dostala u ETP Slovensko 
šancu na domček. „Hoci si nevedeli sporiť a mali dlhy 
u úžerníkov,“ hovorí terénna sociálna pracovníčka 
Františka Ondrašiková. Postupne ich naučila 
zaobchádzať s peniazmi. Dorotka sa teraz tomu teší. 
Veď splácať dom musia poctivo, až do roku 2023 je to 
50 eur mesačne. Za domom majú Tancošovci malú 

05 201505 2015

Domček Tancošovcov, postavený vrámci projektu ETP.Rudolf Tancoš mladší s deťmi.
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Jana Čavojská

záhradku. U Rómov niečo nevídané. Je to hlavne 
Jankina záľuba. „Ostatní nevedia pestovať. Nemyslím si, 
že sa to chcú naučiť. Ale vypýtať zeleninu do polievky 
si občas prídu,“ usmieva sa Janka a plánuje, ako si 
zasadí ovocné stromy.

RODINA KAZATEĽA. Turtákovci sú úplne iný 
prípad. Domček si postavili pred sedemnástimi rokmi, 
najprv dve izby, potom pridali ešte dve a kuchyňu. 
Uprostred blatistej osady je v ich dome všetko, čo má 
obsahovať moderná domácnosť, vrátane krásne urobeného 
krbu v obývačke. „Ten urobil môj manžel,“ usmieva sa pani 
domu Eva Turtáková (47). V rámci projektu ETP si našetrili 
na novú strechu a vykopanie studne. Z kohútikov u nich 
teraz tečie voda. Väčšina obyvateľov osady je odkázaných 
na spoločnú studňu.

Eva sa vydala v šestnástich. Chodila vtedy na učňovku, 
učila za krajčírku a pokračovala aj po svadbe. Celá osada sa 
jej smiala. Vydatá, a chodí do školy. Tak to po roku nechala. 
Teraz to ľutuje, no teší sa zo svojich dcér. Martina (28) sa 
vyučila za krajčírku, Ivana (27) za predavačku. Obe sú teraz 
na materskej s malými deťmi, Ivana s manželom a tromi 
ratolesťami žijú tu, v rodičovskom dome. A najmladšia 
Evka má šestnásť. Študuje na pedagogickej akadémii, na 
škole s maturitou. Prvý polrok skončila s vyznamenaním.

Bartolomej (50), Evin manžel, vždy pracoval, a keď 
ho zo zamestnania v krachujúcej firme prepustili, hľadal 
si aspoň brigády. Nedávno sa vrátil z Bolívie. Bol tam 
ako dobrovoľník stavať kostol. Turtákovci sú adventisti, 
Bartolomej je dokonca kazateľ. V rámci cirkvi dobrovoľnícky 
pomáhajú a chodia s deťmi na tábory.

05 201505 2015

Eva Turtáková, manželka kazateľa.

Rómske programy a reformy politikov sa mu nepáčia.  
Tivadar Berky má svoj vlastný recept:  

ukázať Rómom normálny život zamestnaného človeka.  
Do toho predošlého sa už potom nebudú chcieť vrátiť.
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Tivadar Berky (40) je starostom 
v Nitre nad Ipľom už tretie volebné 
obdobie. „Jeho“ obec má 368 
obyvateľov. 92 % z toho sú Rómovia, 
aj on je Róm. Vyštudovaný strojár 
cestoval ako predajca športových 
potrieb po celom Slovensku. Videl 
pekné veľké obce. Tá jeho sa 
im nepodobala. „Hanbil som sa  
a chcel som to zmeniť. Začal som sa 
angažovať, chcel som ukázať, že sa 
to dá aj inak.“ Od začiatku uvažoval: 
Nie sociálna pomoc, ale rovnosť 
príležitostí pomôže Rómom zaradiť sa 
do spoločnosti. To znamená spájanie 
obyvateľov obce bez ohľadu na to, či 
sú Rómovia, alebo Nerómovia. „Trvalo 
mi tri roky, kým ma akceptovali všetci 
obyvatelia obce. Postupne som ľudí 
presvedčil. Vedeli, že príležitosť 
dostane každý.“

BLUDNÝ KRUH CHUDOBY. 
Zjednotiť však musel aj samotných 
Rómov. „Aj medzi nimi sú takí, ktorí 
si myslia, že sú viac ako ostatní. 
Presvedčil som ich, keď som im 
otvoril oči. Ako sa môžu tváriť, že sú 
neviemkto, a pritom byť celý život na 
sociálnych dávkach? Dávka je predsa 

pre niekoho, kto sa sám nedokáže 
uživiť. Tak aké veľké ego?“

Bludný kruh chudoby a zaostalosti 
Rómov má podľa starostu pôvod 
v nesprávnych rozhodnutiach vlád 
a obecných úradov či národných 
výborov v minulosti. Biedne osady 
pri dedinách a mestách vznikli na 
miestach, kde sa po zákaze kočovať 
Rómovia za komunizmu usadili. Do 
obcí ich nepustili, pozemky na okraji 
už nemali súkromných vlastníkov, 
zhabal ich štát. Rómov z nich nikto 
nevyhnal. Postavili si na nich svoje 
obydlia, tam si nažívali bokom od 
majority. 

„Za komunizmu však musel 
každý pracovať. Deti chodili do 
školy. Každého učili kultúre. Po páde 
komunizmu v 90. rokoch sa toto 
prerušilo,“ myslí si Tivadar Berky. 

„Rómov vyhodili z práce a o pozemky 
pod osadami sa prihlásili pôvodní 
majitelia. V tradičných rómskych 
rodinách to bolo tak, že muž bol 
nadradený a žena s deťmi podriadení. 
Muž, aby mal komu vládnuť, chcel 
veľa detí, a žena, aby ju neopustil, mu 

ich rodila. Chudoba sa prehlbovala. 
Rómovia poznali už len život v osade. 
Deti nevideli pozitívne príklady. Róm 
opúšťal osadu dvakrát do mesiaca: keď 
šiel na úrad práce do jedných dverí 
k jednej panej a keď šiel na poštu po 
dávku a potom nakúpiť do obchodu. 
To znamená, že v spoločnosti bol 
dvakrát do mesiaca,“ vyratúva. „Ja 
chcem dosiahnuť, aby Rómovia zažili 
normálny spoločenský život. Ísť na 
nákup, na výlet, kúpiť si nové šaty, 
vyjsť si na večeru. Potom sa už nebudú 
chcieť vrátiť do toho zaostalého.“

RIEŠENIA. Starosta sa čuduje, že 
ani celý štát nedokáže vyriešiť problém 
s nelegálnymi osadami. On to vyriešil 
jednoducho. Dohodol sa s vlastníkmi – 
bolo ich 43 a každý mal zdedený kúsoček 

– že obec od nich pozemky odkúpi. 
Rómov zamestnal, veď v obci vždy bolo 
treba niečo robiť. Zarobili si a mohli si 
dovoliť odkúpiť pozemky pod svojimi 
domami po eure za meter štvorcový. 
Obec vybudovala asfaltku, zaviedla do 
osád osvetlenie, plyn a rozhlas.

Ako ďalšiu úlohu si starosta 
zaumienil zmeniť nesprávny štýl 

života Rómov. „V dedine boli potraviny, 
ale s vysokými cenami. Rómovia 
nakupovali raz mesačne v Lučenci. 
Prvý deň mali jogurt aj paradajku, 
potom celý mesiac len cestoviny  
s mäsom. Jedli raz denne. Dlho do 
noci boli hore, potom dlho spali, vstali  
o jedenástej, navarili a o druhej – tretej 
jedli. Otvoril som obecné potraviny 
s cenami ako v meste a učil som 
Rómov, že existujú raňajky, desiata, 
obed, olovrant a večera. Už si mohli 
nakúpiť, koľko potrebovali na jeden 
deň. Postupne pochopili, ako funguje 
normálny život. Teraz sme už v ďalšej 
fáze. Už sa nechcem zaoberať pomocou. 
Chcem im dať prácu a vzdelanie.“

PRVORADÁ JE PRÁCA. Keď 
nastúpil do funkcie, do miestnej 
málotriedky chodilo osem detí. Hoci 
tu fungovali len štyri triedy, našli sa  
v ich laviciach aj 14, 16-roční žiaci. 

„Teraz máme 29 detí. Šiesti naši bývalí 
žiaci skončili stredné školy a dvaja sú 
na univerzite,“ pochvaľuje si starosta. 
Na začiatku obišiel všetkých rodičov  
a požiadal ich o dôveru. Nech si deti dajú 
do obecnej školy a on urobí, čo bude  
v jeho silách, aby ju vylepšil. Podarilo sa.

Tivadar Berky sa snaží v obci 
zamestnať toľko ľudí, koľko je to 
v rámci projektov možné. Ďalších 
sa usiluje umiestniť vo fabrikách 
v iných regiónoch, aj v Maďarsku. 
V rámci Sociálneho fondu otvoril 
v apríli a máji šesťdesiat nových 
pracovných miest. „Projekt bude 
bežať deväť mesiacov. Počas nich 
budú mať rodiny slušný príjem, 
tak ako majú bežné rodiny. Chcem 
Rómom ukázať, aký rozdiel je medzi 
tým byť na podpore a pracovať.“ 

To sa mu darí už teraz. On to 
volá revolúciou. Mladí si robia 
vodičáky, polovica z nich sú 
dokonca ženy. Už nechcú iba sedieť 
doma, ba chodia tancovať zumbu. 
Vidia život, v ktorom sa chodí na 
výlety, do kaviarne, v ktorom sa 
rodičia venujú deťom, berú ich 
von alebo sa s nimi učia. „To je 
plnohodnotný život, nie život bez 
zmyslu, aký žije veľa Rómov,“ tvrdí 
starosta. On sám tomu hovorí, že 

„chce dostať Rómov do spoločnosti“. 
A keď sa mu to podarí, vraj už 
kandidovať nebude. „Vtedy moja 
práca skončí.“

iN
ze

rc
ia

05 2015



14

Nota bene

Fenomén

Nota bene

Fenomén

15

05 201505 2015

Najväčšie mýty o Rómoch

KOMU JE LEPŠIE? Toto je obvyklá nepríjemná 
fráza používaná v súvislosti s Rómami, čísla však 
hovoria niečo iné. Vyplývajú z veľkého výskumu, 
ktorý v slovenských rómskych osadách robili Svetová 
banka a Rozvojový program OSN (UNDP). Rómovia  
v nich žijú extrémne chudobne, až na úrovni obyvateľov 
slumov v subsaharskej Afrike. „Rómska rodina s tromi  
a viac deťmi má mesačne 64 € na osobu, pričom rovnako 
početná rodina demograficky blízkej majority má  
143 € na osobu. Rómovia v osadách nemôžu získať ani 
príspevok na bývanie. Aby naň mali nárok, museli by 
vlastniť legálnu a skolaudovanú stavbu, nie chatrč.“ 

Nezmyslený je aj mýtus, že majú veľa detí preto, lebo 
získajú viac sociálnych dávok. Dávka v hmotnej núdzi 
sa po štvrtom dieťati už nezvyšuje. Čiže ak má rómska 
rodina s tromi deťmi zhruba 192 €, keď bude mať 
šesť detí, na jedného člena rodiny vyjde menej peňazí. 
Rómske domácnosti, ktoré uviedli, že nikdy neboli  
v situácii, kedy nemali dať deťom čo jesť (44,5%), žijú  
z príjmu 161 €, nerómske domácnosti (89%) na rovnakú 
otázku odpovedali, že žijú z príjmu 480 €. Vysoká 
pôrodnosť v extrémne chudobných spoločenstvách 
má biologickú podstatu. Vychádza z prirodzenej túžby 
o zachovanie druhu. V extrémnych podmienkach je 
vyššia úmrtnosť a menšia pravdepodobnosť, že sa 
potomok dožije reprodukčného veku, preto majú takéto 
rodiny viacej detí.

Ďalší mýtus je, že Rómovia zneužívajú takzvané 
„kočíkovné“ – jednorazový štátny príspevok za narodenie 
prvého a tretieho dieťaťa. Aby naň vznikol nárok, musí 
matka pravidelne chodiť na gynekologické prehliadky 
a byť plnoletá. Ženy v osadách však zväčša rodia pred 
dovŕšením dospelosti, nie vždy majú zdravotný preukaz 
a problémom môže byť aj nedostupnosť antikoncepcie, 
jej neznalosť, či predsudky voči nej. „Plánovanie 
rodičovstva totiž má zmysel vtedy, ak pripadajú do 
úvahy napríklad štúdium, kariéra, koníčky. Žena v osade 
však zvyčajne môže smerovať len k materstvu. Deti sú 
jej jediným zmyslom života.“ 

NECHCE SA IM UČIŤ ANI PRACOVAŤ. Iba 
37,5% Rómov so stredoškolským a vyšším vzdelaním 
má zamestnanie, v majorite je to až 81,6%. To 
vypovedá o tom, že nielen vzdelanie hrá pri získavaní 
zamestnania rolu. „Verím učiteľom, že sa stretávajú 
s nepripravenosťou rómskych žiakov na vyučovanie. 
Predstavte si, že žijete v chatrči bez vody, plynu 
a elektriny s ďalšími siedmimi ľuďmi. V takých 
podmienkach je veľmi ťažké venovať sa domácim 
úlohám. Ak navyše vidia, že susedov Fero sa vyučil za 
čalúnnika a aj tak ho nikto nezamestná, lebo je Róm, 
ale Gejza, ktorý nedokončil ani základnú školu, je 
úžerník, pasák a má dosť peňazí, vzdelanie pre nich 
prestáva byť hodnotou, o ktorú by sa mali usilovať.  
V ich podmienkach je dokonca zbytočné.“

Nesúvisí to však s kultúrou, génmi ani etnicitou. 
Antropológovia už dávno zistili, že akákoľvek 
skupina ľudí, ktorá žije v extrémnej chudobe, 
napríklad venezuelskí Bárrios, Indiáni v amerických 

getách, obyvatelia slumov v Afrike či Indii a ďalší, 
vykazujú určité rovnaké znaky. „Žijú prítomnosťou, 
lebo budúcnosť je neistá. Ak proste žijete v takých 
podmienkach, že ste nikdy nevideli kanalizáciu, ak ste 
sa narodili v generácii vylúčenej na okraj spoločnosti 
a nevideli ste pracovať rodičov, preberáte ich vzory 
správania a je úplne jedno, či ste z rómskej osady na 
Slovensku, alebo z afroamerického geta.“

SÚ NEVĎAČNÍ. Dostali nové bytovky a za desať 
rokov ich tak zdevastovali, že sú neobývateľné. Toto 
je ďalší častý argument, ktorý počuť v súvislosti  
s Rómami. Ale očakávať, že iba samotné prostredie 
vyvolá v človeku vnútornú premenu, je omyl. Keď 
Rómovia prišli na územie dnešného Slovenska a Česka, 
majoritné obyvateľstvo im dovolilo žiť iba za dedinou, 
na neúrodnej pôde. Rómovia preto vymieňali svoje 
remeselnícke produkty za poľnohospodárske. V období 
industrializácie začali za majoritou ešte viac zaostávať. 
V socializme sa začali pokusy o ich integráciu. Aj tým, 
že dostali bytovky. Ale to nevyriešilo fakt, že sociálne 
a ekonomicky boli o dvesto rokov pozadu. 

Takéto pokusy robili Austrálčania s deťmi aborigénov, 
keď ich, často násilne, odtrhli od rodín a natlačili do 
internátnych škôl, kde sa ich snažili naučiť svojim móresom. 
Nedopadlo to dobre. Dodnes má Austrália National Sorry 
Day – deň, v ktorý sa ospravedlňujú za tento prešľap. 

„Vypláca sa jedine komplexný prístup, čiže súčasné riešenie 
vzdelávania, práce, bývania aj zdravotnej starostlivosti. 
Keď sa podporí iba jedna oblasť, napríklad bývanie, 
ale nie práca, vzniknú dlhy na nájomnom a energiách,  
a problém znovu vybuchne.“ 

SÚ KRIMINÁLNICI A VŠETCI SA ICH BOJA. No 
podľa nedávno zverejnených máp kriminality, ktoré 
vypracovalo Ministerstvo vnútra SR, je paradoxne 
najviac kriminality v regiónoch, v ktorých žijú Rómovia 
v zanedbateľnom počte alebo vôbec. Kriminalita 
Rómov je následkom ich vysokej nezamestnanosti 
a tá zas následkom predsudkov voči Rómom ako 
zamestnancom. A tiež opakovania prebratých vzorov 
správania. Je to začarovaný kruh. 

Je zaujímavé, že keď Slovák napadne Róma, tlač 
o tom informuje ako o rasisticky motivovanom čine. 
No keď Róm napadne Slováka, väčšinou má iný motív, 
napríklad majetkový. „Nehovorím, že sa kriminalita 
Rómov dá ospravedlniť, ale nevychádza z  rasistických 
motívov. Od našich terénnych pracovníkov často 
počúvam príbehy ako z americkej vojny Juhu proti 
Severu z 19. storočia. Najmä v lokalitách, kde sú 
segregované osady, existujú dedinské krčmy, do ktorých 
Rómovia nesmú vstúpiť alebo v nich majú vyhradené 
napríklad dve zadné lavice. A im ani nedochádza, že by 
sa mali brániť. Hovoria mi: Však sedím. V jednej dedine 
zas majú pre Rómov jogurty po dátume splatnosti 
za polovičnú cenu. Pýtala som sa, či im to nevadí. A 
oni, že nie, lebo inak by boli hladní. Takže povedomie  
o svojich právach majú veľmi slabé,“ dodáva Bihariová.

Autorka je redaktorka týždenníka Eurotelevízia.

Vraj rodia pre dávky, učiť ani pracovať sa im nechce...  
Ale o tom, že deti sú pre Rómky zväčša jedinou 

perspektívou a aj vzdelaného Róma zamestnávatelia 
odmietajú, sa neklebetí. Mýty a skutočnosť porovnáva  

Mgr. Irena Bihariová, predsedníčka OZ Ľudia proti rasizmu.

Galina Lišháková Šymon kliman



AKÉ DÁTE, TAKÉ DOSTANETE
„Často sa ma pýtajú, aká je moja metóda, keď idem do osady.  

A prečo idem bez sprievodu. Vždy odpoviem, že nemám metódu. 
Žiadna neexistuje. Jediná rada je skutočná slušnosť a úcta,“ 

hovorí metodička ZUZANA PÁLOŠOVÁ.

Nota bene Vladimír Šimíček
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Košická oceliareň má povesť 
najväčšieho zamestnávateľa Rómov 
na Slovensku. V roku 2002 spustila aj 
špeciálny projekt Rovnosť príležitostí 

– Práca a vzdelanie pre Rómov. 
„Projekt vznikol na popud prezidenta  
U. S. Steel Košice. Starosta susednej 
obce Veľká Ida žiadal finančnú 
podporu na zmiernenie problémov 
v rómskej osade, kde bola v tom 
čase stopercentná nezamestnanosť. 
Prezident im ponúkol prácu,“ hovorí 
Ján Bača.

V súčasnosti, po vyše trinástich 
rokoch, sú do projektu zapojené 
aj mestské časti Košice-Lunik 
IX a Košice-Šaca. „Začínali sme  
s dvadsiatimi obyvateľmi Veľkej 
Idy, dnes máme v projekte dovedna 

Rómom sa v U. S. Steel darí
„Chcú pracovať, zvyšovať si kvalifikáciu, podporujú vzdelávanie  

svojich detí.“ Takto pozná Rómov, ktorí uspeli v špeciálnom projekte  
U. S. Steel Košice, Ján Bača, hovorca spoločnosti.
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Galina Lišháková u. s. steel košice

osemdesiatpäť účastníkov z troch 
obcí. Údaje o tom, koľko Rómov 
je medzi zamestnancami našej 
spoločnosti, si však nevedieme. 
Mnohí sa do fabriky dostali rovnako 
ako ostatní zamestnanci, cez 
výberové konanie.“ Proces výberu 
účastníkov projektu je postavený 
nielen na ochote pracovať, ale aj 
na osobnom poznaní žiadateľov. 

„Starostovia, komunitní a sociálni 
pracovníci odporučia tých, ktorí chcú 
pracovať, zvyšovať svoju kvalifikáciu, 
ktorí podporujú vzdelávanie svojich 
detí a túžia zmeniť spôsob života. 
Ale musia tiež spĺňať požiadavky na 
výkon práce v hutníckej spoločnosti.“ 

Viaceré príbehy Rómov, ktorým 
dala košická oceliareň príležitosť, sú 

motivujúce. Jeden z najsilnejších 
predstavuje Marcel Šaňa, ktorý vstúpil 
do projektu v roku 2004. „Bol medzi 
prvými úspešnými absolventmi 
odborných kurzov, v robote si počínal 
skvelo a tak získal riadnu pracovnú 
zmluvu v našom energetickom 
sektore. Popri zamestnaní si spravil 
maturitu a rovnako popri zamestnaní 
začal študovať aj na vysokej škole. 
Dnes je starostom košického sídliska 
Lunik IX.“

Projekt podporuje aj vzdelávanie 
rómskych detí. „Spolupracujeme so 
základnými školami aj saleziánmi 
dona Bosca, ktorí pôsobia  
v pastoračnom centre na Luniku IX. 
Najaktívnejších v učení, dochádzke 
a mimoškolských aktivitách 
odmeňujeme pobytmi v letných 
táboroch, návštevami firemných 
podujatí, výletmi a podobne. Snažíme 
sa u nich budovať zmysel pre 
zodpovednosť za seba i za vzdelanie.“

Prvotným cieľom projektu bolo 
dať rovnakú príležitosť na prácu aj 
dlhodobo nezamestnaným ľuďom 
žijúcim v generačnej chudobe. 
Postupne ho však začali vnímať  
v širších súvislostiach, preto teraz 
podporujú súčinnosť práca – rodina 

– škola. „Osvedčilo sa nám, že je 
dobré, ak v danej lokalite funguje 
prepojenie medzi samosprávou, 
riaditeľom školy, občianskymi 
združeniami a zamestnávateľom. 
Snažíme sa tiež o to, aby sa  
v rodinách zapojených do nášho 
projektu pozerali inak na význam 
vzdelania. Aby sa deti nemuseli 
boriť s tým čo ich rodičia.“

Autorka je redaktorka týždenníka 
Eurotelevízia.

Marcel Šaňa popri práci v U. S. Steel zmaturoval a začal študovať na vysokej. 
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Aká cesta vedie od molekulárnej biológie k Ró-
mom v osade?

Bola to náhoda. Stretla som jedného dobrého kama-
ráta, ktorý akurát študoval v seminári. Bol veľmi za-
neprázdnený, nemal čas, tak mi navrhol, aby som šla  
s ním do Misijného domu, že sa cestou môžeme pozhová-
rať. „K bezdomovcom?! Čo si sa zbláznil?“ opýtala som sa. 
Ale ten večer bol pre mňa míľnikom. Otvoril sa mi svet, 
ktorý som dovtedy vôbec nevnímala. Dlho som sa neve-
dela zbaviť pocitu, že oni sú niečo menej. No potom som 
tomu prepadla. Úplne. Chodila som tam štyrikrát do týž-
dňa, bolo to ako droga. Hnali ma výčitky, lebo mne bolo 
dobre, hoci som nebola lepšia, múdrejšia či bohatšia. Len 
som mala viac šťastia. Bolo to nefér a chcela som niečo 
urobiť. Potom, jedného dňa, za mnou prišla sestra Fabia-
na z Kene a oznámila mi, že zajtra idem s nimi do osady. 

Aj tam ste chodili štyrikrát do týždňa?
Samozrejme. Najprv som síce mala klasické predsud-

ky, ale napokon to bol celkom iný zážitok, ako som oča-
kávala. V každom dome nás niečím ponúkali, varili nám 
kávu. Potom sme ich zobrali do kostola, čo bolo pre mňa 
trošku zvláštne, pretože nie som veriaca a aj v Misijnom 
dome som preto bola trochu ako päsť na oko. V osade sme 
najskôr mali unimobunky, neskôr sestry prenajali časť 
škôlky, investovali do nej peniaze, vytvorili centrum a ro-
bili sa tam voľnočasové aktivity. Po dvoch, troch rokoch 
som začala cítiť ťažké vyhorenie. Veľmi sa mi nedarilo  
a cítila som, že musím odísť, že to nemá zmysel. 

Čo vás zastavilo? 
Môj otec dostal rakovinu pľúc. Posielala som pria-

teľom maily a rozdávala im na papierikoch vytlačené 
otcove meno a oddelenie, na ktorom leží, aby mu išli 
darovať krv. V osade som nič nehovorila, ale dozvede-
li sa to a bez môjho vedomia sa zorganizovali a po de-
siatkach chodili darovať krv. Boli to prakticky samí pr-
vodarcovia. To bolo pre mňa neuveriteľné. Vtedy som 
si povedala, chvalabohu, že sa mi nikdy nepodarilo, čo 
som na začiatku chcela: zmeniť ich, polepšiť, prevy-
chovať. Lebo oni sú dobrí takí, akí sú. Ich hodnotový 
rebríček majorita nikdy mať nebude.

To je prekvapujúce konštatovanie. Ako to myslíte?
Spoločné podmienky, v ktorých žili, spoločná histó-

ria, prenasledovanie a perzekúcie ich spravili súdržnej-
šími. Oveľa viac sa môžu jeden na druhého spoľahnúť, 
lebo boli a sú na jednej lodi. Myslím, že si vedia oveľa 
viac vážiť a užívať život, že si ho proste cenia. Inak než 
my. Nemrhajú ním. Sú oveľa bližšie k prírode. My sme 
závislí od výdobytkov civilizácie. Keď nám odíde elektri-
ka, plyn, klimatizácia, za týždeň zomrieme. Oni sa to ma-
ximálne dozvedia z Nového času. To ich robí veľmi sil-
nými, lebo v dnešnom svete sa čokoľvek môže stať a oni 
prežijú. My možno nie.

Trvalo vám dlho pochopiť Rómov?
Prvé roky, keď sme sa stretali, sme boli k sebe sluš-

ní. Oni ku mne a ja k nim. Hovorili mi, že ma majú radi, 
ale ja som cítila, že tomu niečo chýba. Dlho som neve-
dela prísť na to, čo. Keď vojdete do banky, pani sa na vás 
usmieva, pritom by vás najradšej niekam poslala, ale  
usmieva sa, lebo to má v náplni práce. Pokým som aj ja 
nosila nejaké civilizačné masky, nevedeli ma čítať, neve-
deli sa ku mne priblížiť. Trvalo mi asi dva roky zložiť ich 
a bol to veľmi ťažký proces.

Urýchlila ho ich nezištná pomoc vášmu otcovi? 
Áno, hanbila som sa, že som ich podcenila. Aj môj 

postoj sa zmenil, už som ich nechcela prerábať. Jedi-
né, čo som chcela, bolo pomôcť im tam, kde treba. Mali 
napríklad veľmi zlého starostu. Zakladal si kampaň na 
tom, že sa ich zbaví. Vtedy bola agenda taká, že osadu 
treba zbúrať, lebo je na plynovode. Nevedela som, na 
koho sa obrátiť, tak som začala vypisovať maily úplne 
všetkým organizáciám, ktoré som našla na internete. 
Vstúpili do toho Amnesty International a Európske cen-
trum pre práva Rómov. Tiež som dala podnet ombuds-
manovi, keď im chceli zbúrať domy bez náhradného bý-
vania, deti chceli dať do detského domova... 

Nakoniec ste sa im venovali deväť rokov. Ako sa 
podľa vás dajú majorite otvoriť dvere do osady?

Treba sa rozprávať. S kýmkoľvek. Netreba sa báť. 
Treba zložiť masky. Mňa sa často pýtajú, aká je moja 
metóda, keď idem do osady. A prečo idem bez sprie-
vodu. Vždy im poviem, že nemám metódu. Žiadna  
neexistuje. Jediná rada je skutočná slušnosť a úcta. 
Nikde nie je napísané, že človek, ktorý je špinavý, 
má vši alebo je opitý, nemá tie isté ľudské práva, že 
k nemu netreba byť slušný. Takisto ako k ľuďom bez 
domova. Treba tam ísť s čistými úmyslami. Oni sú: 
aké dáte, také dostanete. 

Ale čo tvrdenia, že sa nestarajú o deti, prepijú so-
ciálne dávky, kradnú susedom?

Na to, aby žil človek v osade, stačí, aby bol Róm,  
a to už je dôvod, aby ho spoločnosť vylúčila. Ale na to, 
aby robil zle alebo kradol, na to nestačí, aby bol Róm. 
Ich k tomu netlačí etnicita alebo nejaký zvyk či tra-
dícia, ale ich životná situácia. No s tým, že by sa ne-
starali o deti, som sa nestretla – starajú sa v rámci 
svojich možností a najlepšie ako vedia. Ich finančná  
situácia je často zlá a ja nesmierne obdivujem, že do-
kážu z peňazí, ktoré by mne nestačili ani na týždeň, 
vyžiť desiati celý mesiac. V mnohých prípadoch vedia  
s peniazmi naozaj hospodáriť lepšie ako my. Iné je, keď 
u nich vyčíňa úžerník, ale aj vtedy sa zariadia. Buď 
minú dávky čo najrýchlejšie, aby im nebolo čo zobrať 

– samozrejme, majorita to vníma inak – alebo som sa 
stretla aj s takým prípadom, že rodičia neposlali deti 
do školy, aby ich príjem išiel na osobitného príjemcu 
a aspoň tak im niečo ostalo. Maličký príjem investujú 
do jedla a áno, môže sa stať, že im vypnú služby, lebo 
na ich zaplatenie už nemajú peniaze. Alebo ak nema-
jú teplo, lebo v lete predali radiátor, aby mali na jedlo, 

tak, povedzme, vytrhajú parkety, aby si mali čím za-
kúriť. Riešia to, čo v danej situácii treba. 

Vidíte z toho cestu von?
Je fakt, že nikto nikdy neriešil ich možnosti indivi-

duálne. Aký druh bytu si môžu dovoliť? Koľko dokážu 
platiť? Koľko členov rodiny zarába peniaze? Vždy sa to 
riešilo masovo. Nahnali ich do nejakej bytovky, zrušili 
osadu a nikto neriešil, či to budú vedieť splácať... Prí-
činu toho, že Rómovia bývajú diskriminovaní, vylúče-
ní zo spoločnosti, vidím hlavne v majorite. Máme taký 
divný stav mysle, že Rómovia sú niečo menej. Nevní-
mame, že sú to presne takí istí ľudia ako my. Že cítia 
rovnako ako my a netreba s nimi jednať inak. Je pri-
rodzené báť sa toho, čo nepoznám, a keďže majorita 
Rómov v skutočnosti nepozná, má voči nim predsud-
ky. Tri roky sa mi napríklad nepodarilo zohnať slušnej, 
platbyschopnej rodine v Dunajskej Strede podnájom. 
Ako náhle zistili, že sú to Rómovia, byt im neprenaja-
li. Doteraz žijú v gete, aj keď sú na tom finančne dob-
re, obaja zarábajú, majú jedno dieťa. 

Kde by ste s odbúravaním predsudkov začali?
V školskom systéme, ktorý túto situáciu nereflek-

tuje a nevedie deti k tomu, aby neboli rasistami. Ur-
čite by som začala vysokými pedagogickými škola-
mi a ich frekventantov by som na toto pripravila. 
Učitelia majú v rukách moc, formujú myslenie detí.  
Rómskych aj nerómskych. Od nich závisí, akí budú  
v dospelosti. Či zamestnajú Róma, alebo sa pridajú  
k pochodu neonacistov. Veľmi ťažké je však ovplyvniť 
staršiu generáciu. Učitelia sa aj snažia, ale narazia na 
odpor rodičov – nie, moje dieťa nebude sedieť s  Ró-
mom. No stretla som sa už aj s takou riaditeľkou, kto-
rá buchla po stole a povedala: Keď sa vám to nepáči, 
preraďte dieťa do inej školy.

Môžete čitateľom priblížiť projekt Zdravé komu-
nity, na ktorom momentálne pracujete?

Projekt je zameraný na osvetu a zlepšovanie zdra-
via obyvateľov rómskych osád. Ide o to, že niektorých 
osadníkov zamestnávame ako asistentov a oni potom 
tvoria akýsi most medzi lekármi a ostatnými v komu-
nite. Títo asistenti pritom nie sú zamestnancami obce, 
a teda starosta nie je ich šéf. Tento model sa snažíme 
zachovať, pretože funguje. V mnohých obciach sa na-
štartovali veci, ktoré mali prebehnúť už pred rokmi. 
Prebehli deratizácie, začala sa zavádzať voda, čistiť 
okolie. Vidíme veľa pozitívnych zmien, ale žiaľ, sú sna-
hy dať tento projekt pod obce. To by znamenalo jeho 
koniec, čo sa týka dosahovania cieľov, pretože staros-
tovia väčšinou zamestnávajú rodinných príslušníkov. 
Zdravotný asistent však musí byť človek, ktorý má vy-
budovaný dôverný vzťah s klientom, keďže ide o zdra-
vie. To sú veľmi citlivé veci a často práve asistentova 
informácia pomôže lekárovi správne nastaviť liečbu. 
Je naozaj dôležité, aby osvetári dobre poznali týchto 
ľudí a mohli konať nezávisle od vôle starostu.

Zuzana Pálošová (36)
študovala na PriF UK, doktorantské štúdium ukončila na 
Ústave zoológie SAV. Počas štúdia sa venovala ľuďom bez 
domova, postihnutým ľuďom, seniorom a voľnočasovým 
aktivitám s rómskymi deťmi. Počas doplnkového 
pedagogického štúdia sa zaoberala rasovou diskrimináciou 
v pedagogickej praxi. Neskôr pracovala v Nadácii Milana 
Šimečku, v OZ Vagus a participovala na projektoch Centra 
pre výskum etnicity a kultúry. Pracovala tiež v Asociácii 
pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu ako výskumníčka 
a projektová manažérka. Po vzniku Platformy na podporu 
zdravia znevýhodnených skupín koordinovala projekt 
Zdravé komunity. V súčasnosti je metodičkou tohto 
projektu v organizácii Zdravé komunity, n. o.
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Terézia

Čiernobiele fotografie z osád, 
fajčiace matky, špinavé deti, bordel  
a bieda. Na obrázkoch Šymona Kli-
mana nič z toho nenájdete. Portrétne 
fotografie prezentujú Rómov z osád  
a kolónií tak, že sa na nich cítia dobre 
aj oni sami. Oblečení vo sviatočných 
šatách sú ako vaši susedia od vedľa, 
s ktorými si radi vypijete nedeľnú 
šálku kávy. Projekt Beautiful people 
(Nádherní ľudia), za ktorý získal Šy-
mon v Bruseli cenu Európskeho ob-
čana, sa začal ako diplomová práca. 
Šymon chcel fotiť Rómov inak, ako 
bolo zvykom. A postupne mu to pre-
rástlo cez hlavu. Už šiesty rok chystá 
knihu, ktorá sa vďaka bohatému ma-
teriálu vzpiera dokončeniu. 

„Rómovia sú takí, akí sú, hlavne 
preto, lebo my Slováci sme rasisti. Vy-
segregovali sme ich. Oni sú pre mňa 
zrkadlom našej spoločnosti. Ako sa 
komunita správa k tým najchudobnej-
ším, taká vlastne je,“ hovorí. „Máme 
najviac Rómov zo všetkých európ-
skych krajín v pomere voči majori-
te. Neoficiálne čísla hovoria, že každý 
desiaty občan je Róm. Chcel som pri-
niesť iný pohľad na Rómov bežným 

„Rómovia sú naším zrkadlom. Ako sa komunita 
správa k tým najchudobnejším, taká je.“ 

Fotograf ŠYMON KLIMAN.

sandra tordová Šymon kliman

die osvietená ženská, Irma Horvátho-
vá. Emil mal dobre našliapnuté, mo-
hol ísť na strednú internátnu školu 
do Kremnice. Nedokázal som pocho-
piť, prečo nechcel odísť, keď má mož-
nosť. Mal som chuť mu dať facku. Až 
neskôr mi došlo, že to vlastne nie je 
možné, že oni vlastne ani nemôžu 
odísť. Tam je ich jediné útočisko, je-
diné miesto, kde sa môžu cítiť trošku 
bezpečne. Všade inde sú nenávidení, 
a to spôsobuje, že idú do protiútoku. 
A zrazu sú vnímaní ako problémoví. 
Je to začarovaný kruh.

Interiér Veľká Lomnica 
V osade sa väčšinou neklope na 

dvere, proste vojdeš dnu. Hranica me-
dzi súkromným a spoločným je na 
úplne inej úrovni.  

Fernando Moldava nad Bodvou
Fernando bol jednou z najmlad-

ších obetí neslávne známeho policaj-
ného zásahu v Moldave nad Bodvou. 
Je to taký obraz Romáka, ktorý do-
stane facana len chvíľku po tom, ako 
sa narodil. Máš šesť týždňov a dosta-
neš šupu s kaserom. Tu máš. Podľa 
oficiálnej verzie bol Fernando hos-
pitalizovaný, lebo omdlel. Ale to, že 
po zásahu slzným plynom mal penu 
okolo úst a museli ho oživovať, to už 
v žiadnej správe nebolo. 

Leonard Moldava nad Bodvou
Leonard to pri brutálnom policaj-

nom zásahu v Moldave najviac schytal. 
Vyzeral strašne. Doteraz ľutujem, že 
som tam nešiel hneď fotiť. Celý kon-
flikt sa začal šarvátkou, v sobotu mali 
v osade ohlásený koncert do 22.00. 

obyčajným ľuďom, ktorí majú obraz 
o nich len z televíznych  správ.“ 

Pozrite si spolu so Šymonom niekoľko 
portrétov z projektu Beautiful people:

Terézia Stráne pod Tatrami 
Stráne pod Tatrami boli prvá osa-

da, ktorú som bol fotiť. Všetci mi ho-
vorili, že ma tam okradnú. Ja som  
z ulice vedel, že deti kradnú najlep-
šie. Tak som si zobral troch chlapcov 
a spravil si z nich asistentov. Jeden mi 
nosil foťáky, druhý statívy a ďalší svet-
lo. Boli úplne nadšení, že môžu pomá-
hať. Nikdy mi nič nezmizlo.

Margita Raslavice
Každé ráno o siedmej Gitu vy-

zdvihne nákladné auto a odvezie ju 
do práce. Pracuje v lese na píle. V se-
zóne niekedy aj dvanásť hodín. Je ťa-
húňom celej rodiny. Jedna téza je, že 
Rómov treba vytrhnúť z ich prostre-
dia, ktoré ich ťahá dole. Gitin príbeh 
však ukazuje, že hoci ju vychoval sys-
tém bielych, nemala inú šancu pre-
žiť, ako vrátiť sa ku svojim. Narodila 
sa v Košiciach na Luníku IX. Mama ju 
opustila hneď po narodení, vyrastala 
v detskom domove. Rómsky sa nauči-
la až v osemnástke, keď prišla žiť do 
osady. Tam našla útočisko v spolužiač-
kinej rodine – v rómskej kolónii v Ra-
slaviciach. Komunita Rómov ťa nene-
chá padnúť. Aj keď si už úplne na dne, 
komunita sa postará, nenechá nikoho 
umrieť od hladu. 

Emil Moldava nad Bodvou
Mladý talentovaný spevák a hu-

dobník z Divadla z chatrče, ktoré ve-

Rómom sa ešte nechcelo skončiť. Po-
licajti ich prišli vypnúť a ťahali spevá-
ka z pódia. Niekto hodil kameň a rozbil 
zadné okno na policajnom aute. To bol  
začiatok. V stredu prišla ako odpoveď 
razia – sedemdesiat kukláčov. Porozbí-
jali okná, televízory, pozhadzovali ná-
bytok, striekali slzný plyn do domov, 
kde sa ukrývali ženy a deti... 

Gusto Stráne pod Tatrami
Gusto bol môj prvý kontakt. Cez 

neho som sa dostal do prvej osady Strá-
ne pod Tartami, kde bol čerstvo zvole-
ný za starostu. Urobil dosť dobré zme-
ny, ale už ho nikdy nezvolili. Rómo-
via nie sú vôbec homogénna skupina. 
Každá osada je úplne iný svet, úplne 
iný príbeh.

Mikuláš Veľká Lomnica 
Toto bola posledná fotka, čo som 

v tejto sérii odfotil. Je to obraz róm-
skeho Mikuláša. Vedel som, že na mno-
hých miestach Slovenska je jeden Mi-
kuláš pre biele deti a jeden Mikuláš pre 
rómske. Už na tejto úrovni to začína.

Rudo Veľká Lomnica 
Jedna z ciest, ktorá prináša reál-

ne výsledky v živote Rómov z osád, je 
cirkev, presnejšie viera v Boha. Rudo 
a jeho sestra sú členmi cirkvi Marana-
ta. Na jednej strane je to peklo, lebo sa 
s nimi nedá už o ničom inom rozprá-
vať, ale za tých päť rokov vidím v ich 
živote extrémne zmeny. Keď som tam 
bol prvýkrát, bola to asi najhoršia osa-
da, akú som videl – 2 200 ľudí bez ka-
nalizácie! Rudo a jeho sestra dnes už 
majú vymaľovaný, vyteplený dom a vy-
kopali si vlastnú žumpu. Majú vo viere 
oporu, sú omnoho sebaistejší, aj prá-
ca sa im hľadá ľahšie. Cirkev by podľa 
mňa mohla urobiť omnoho viac. Neu-
navovať nás s referendom, ale viac po-
máhať Rómom.

Kristián Raslavice
Internet je v osadách rozšírený už 

skoro všade. Strašne veľa ľudí odtiaľ 
mám ako kamošov na Facebooku. Na 
fotke je Kristián. Pobavilo ma, že si 
mladý chlapec cez internet objedná 
masku Anonymusa a ani netuší, čo to 
vlastne znamená. Tu som si uvedomil, 
že na internete sa stratí farba pleti. Na 
internete už nie som Róm.
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My fair gypsy lady

Rozpoviem vám skutočný príbeh 
o jednej talentovanej rómskej 

speváčke a jej dobrej pani učiteľke. 
Ten príbeh nemá happyend. 

Vlastne má. Podľa toho, z ktorej 
strany sa naň pozeráme.

elena akácsová

Kde bolo – tam bolo, v malom okresnom meste žila 
pani učiteľka hudobnej výchovy, ktorá mala veľmi talen-
tovanú žiačku z rómskej osady. Hovorme jej Ruženka. Ru-
ženka mala krásny hlas, absolútny sluch a ochotu učiť sa. 
Vzhliadla sa v nej a po dlhoročnom skepticizme, že róm-
skym deťom nieto pomoci, nič sa s nimi nedá robiť, pre-
tože sa učiť nechcú, pocítila istý optimizmus. 

Ruženku piplala, venovala jej všetok svoj pedagogický 
um a skúsenosti. Pod jej láskavým vedením sa nielen zdo-
konaľovala v speve, ale stala sa i celkom dobrou žiačkou, 

s uspokojivou dochádzkou a správaním. Keď sa pani uči-
teľke napokon podarilo proti vôli rodičov a napriek slab-
ším známkam presadiť aj Ruženkino prijatie na konzer-
vatórium, cítila ozajstnú satisfakciu za svoju doterajšiu 
pedagogickú prácu.

Ale to nie je koniec príbehu. Potom pani učiteľka 
Ruženku stratila z dohľadu, pretože konzervatórium 
bolo až v Bratislave. Istý čas ju Ruženka ešte navštevo-
vala a informovala o svojich pokrokoch, návštevy však 
boli čoraz zriedkavejšie, až napokon úplne ustali. Stá-
le však verila, že jedného dňa uvidí Ruženku v televízii 
ako slávnu speváčku. 

Po niekoľkých rokoch stretla pani učiteľka sotva 
osemnásťročnú Ruženku na ulici s rozheganým kočí-
kom a s bruškom, ktoré dávalo tušiť, že čoskoro bude 
mať to bábätko v kočíku ďalšieho súrodenca. Ružen-
ka žiarila šťastím. Celá natešená, že vidí svoju obľú-
benú učiteľku, zvestovala jej novinky zo svojho živo-
ta. Veľká vďaka, že ju poslala študovať do Bratislavy! 
Kvôli dieťaťu síce školu nedokončila, ale našla tam ži-
votnú lásku, tiež Róma. Práve sa budú sťahovať naspäť 
do osady k jej rodičom. Chcú mať ďalšie deti. Pani uči-
teľka sa celá zarazená zmohla len na pár strohých od-
povedí a pozdrav. 

Tento príbeh som si nevymyslela, počula som ho od 
kolegu tej učiteľky pred vyše desiatimi rokmi. Veľmi ju 
demotivovalo, že celá jej drina vyšla nazmar. Nechápala, 
ako mohla jej žiačka vymeniť skvelú budúcnosť na oper-
nej scéne za plienky a hrnce a luxusné hotely po celom 
svete za rómsku osadu na periférii okresného mesta. Ne-
chápala, ako sa môže tak šťastne usmievať. 

Neviem, či sa Ruženka šťastne usmieva aj dnes, ale 
dúfam, že áno a že aj učiteľke sa to už rozležalo v hlave  
a nezanevrela naveky na rómske deti a vôbec na deti, kto-
ré sa vzpierajú jej predstave o šťastí. Už len to, že Ružen-
ke dala dôveru, podporu, lásku k umeniu, možnosť výbe-
ru žiť aj inak, to bola predsa obrovská vec. To už Ruženke 
nikto nevezme a ona to môže odovzdať ďalej, svojím de-
ťom, svojmu okoliu. 

Z mojich chabých skúseností tanečného pedagóga 
viem, že žiadna energia nie je vynaložená zbytočne a pe-
dagogický úspech i neúspech je len zdanlivý. Keď po ro-
koch stretnem svojich zverencov, často som prekvapená, 
čo si z našich spoločných hodín odniesli. Len málokedy 
sa to týka toho, čo som si myslela, že ich učím, teda tan-
ca. Ako mi povedala moja dobrá kamarátka, dobrý učiteľ 
v dobrej viere seje to najlepšie zo seba. Bez ohľadu na to, 
či vidí výsledok. Lebo nikdy nevie, ako to vyrastie a kedy.

25

Kristián
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POLITICI VERZUS RÓMOVIA
K najzávažnejším problémom Slovenska patrí postavenie 

Rómov v spoločnosti. Preto sme sa relevantných strán a hnutí 
pýtali: Ak budete v budúcej vláde, čo urobíte pre integráciu 

marginalizovaných rómskych komunít?
michal Valach a Laco oravec, Nadácia milana Šimečku Šymon kliman

Kresťanskodemokratické hnutie

Jednou z priorít nášho hnutia je aj téma spolužitia 
s Rómami. Sme jedinou politickou stranou, ktorá má 
podpredsedníčku priamo spojenú s touto agendou. Bývalý 
splnomocnenec vlády, Miroslav Pollák, ktorý bol garantom 
prípravy vládnej stratégie, je poradcom predsedu hnutia 
pre túto oblasť a hnutie sa hlási k Stratégii integrácie 
Rómov do roku 2020, ktorá bola prijatá vládou SR v januári 
2012. Aktualizáciou stratégie a dopracovaním akčných 
plánov chceme vytvoriť komplexný program zameraný na 
spolužitie a inklúziu. 

Našou ambíciou je prispieť k rozvoju Slovenska v menej 
rozvinutých regiónoch aj podporou nových alternatív 
sociálnej ekonomiky. Sociálnu ekonomiku vnímame 
ako podpornú ekonomiku, ktorá nekonkuruje trhovej 
ekonomike, ale ju vhodne dopĺňa realizovaním prospešných 
aktivít pre rôzne komunity (často sociálne znevýhodnené 
alebo zanedbané). Vážnymi partnermi a realizátormi 
rôznych foriem sociálnej ekonomiky na lokálnej úrovni sú 
miestne samosprávy a mimovládne organizácie rôzneho 
druhu. Na celoštátnej úrovni treba byť odvážnymi a 
podporiť vytvorenie inkluzívneho trhu práce, ktorý má 
šance prelomiť doterajšie neúčinné opatrenia v oblasti 
aktívnej politiky zamestnanosti.

Miroslava Szitová, podpredsedníčka

Most-Híd

Ak Most-Híd bude v nasledujúcom období súčasťou vlády Slovenskej republiky, budeme presadzovať najdôležitejšie body nášho strategického dokumentu Občianska vízia. Ide napríklad o motiváciu zamestnávateľov k zamestnaniu evidovaných nezamestnaných, o zmysluplné programy verejnoprospešných prác, o reformu odbornej výučby, o boj proti úžerníkom a čiernej práci, o vylepšenie školskej integrácie rómskych detí 

– napríklad nultým ročníkom, posilnením siete rómskych asistentov a prerobením vstupných testov do základných škôl; o riešenie čiernych stavieb alebo o posilnenie inštitucionálneho pozadia rómskej kultúry na Slovensku. Ide o komplexný balík, ktorý by naladil sociálnu politiku v oblasti riešenia hlbokej chudoby na problémy Rómov, ale tak, aby z nej neboli vynechaní ani chudobní nerómski obyvatelia.
Matej Kováč, hovorca

Strana maďarskej komunity

Strana maďarskej komunity venuje problematike integrácie marginalizovaných rómskych komunít 
značnú pozornosť. I keď nie sme parlamentná strana, vo svojom programe činnosti nezabúdame na 
sociálne otázky, v rámci nich ani na situáciu rómskych komunít.

Naše návrhy na lokálnej úrovni sú: 
Pozdvihnúť Rómov prostredníctvom vzdelávania – vytváranie škôlok v segregovaných oblastiach, kde 

by aj mladí rodičia boli vedení k výchove mentálnej hygieny. Navštevovanie týchto škôlok by malo byť 
viazané na poskytovanie sociálnej podpory. 

Vypracovať špeciálny školský plán a učebné osnovy pre žiakov z najviac zaostávajúcich oblastí – napríklad 
vyučovanie špeciálnych predmetov v predpoludňajších hodinách, popoludní „dobiehajúce“ vzdelávanie. 
Špeciálnych pedagógov a iných odborníkov pre túto oblasť pokryť z fondov EÚ a zo štátnych fondov. 

Vytvorenie nadácie pod záštitou obce na zabezpečenie starostlivosti o talenty (v oblasti športu, 
vzdelávania, kultúry, pomoc na rozvíjanie odborných schopností atď.). Samozrejme, nie len pre Rómov, 
ale aj pre talentovaných žiakov a študentov pochádzajúcich zo zlých sociálnych pomerov. 

Rozbehnutie kurzov (na základe získaných dotácií) s cieľom pozdvihnutia tradičných miestnych 
rómskych, ale aj nerómskych remesiel, ktoré majú dodnes veľký hodnotový význam, zároveň sú turistickou 
kuriozitou.

Ďalej rozvíjať verejnoprospešné práce na systematickú pracovnú činnosť. Vykonávanie takejto práce 
viazať na poskytovanie sociálnych dávok a na miestne výhody poskytované pre odkázané osoby v prípade 
existenčných ťažkostí. 

Najlepším riešením sa podľa nás javí vytvorenie rómskej samosprávy popri miestnej samospráve – 
so štátnou podporou. Mimoriadne dôležité by bolo vytvoriť popri rómskej samospráve aj orgán pomoci 
rómskym rodinám, ktorý by bol poradným orgánom tak pre rómske, ako aj ostatné sociálne slabé rodiny.

István Samu, člen Republikového predsedníctva.
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Musíme uveriť, že aj Róm raz môže byť prezidentom
Vzťahy medzi Rómami a nerómami možno nikdy neboli také napäté. Obraz Rómov 

v našich médiách je smutný. A v našich hlavách možno dokonca katastrofický.

Ako sa túto situáciu pokúšajú 
riešiť politici? V krátkosti možno 
povedať, že najväčšia a v súčasnosti 
vládna strana Smer nevenuje rómskej 
téme prakticky žiadnu pozornosť.  
V programových dokumentoch sotva 
nájdete o rómskych komunitách 
zmienku a len ťažko si asi ktokoľvek 
z nás vybaví poslanca vládnej strany, 
ktorý by sa pravidelne k týmto otázkam 

vyjadroval. Najlepšou ilustráciou 
hlbokého nezáujmu, či až ignorancie, 
bolo vymenovanie opozičného 
poslanca za splnomocnenca vlády pre 
rómske komunity. Prehodiť horúci 
zemiak niekomu inému sa asi ani 
elegantnejšie nedá.

Opozičné strany sa v zásade, 
minimálne na úrovni programových 

dokumentov, venujú Rómom trochu 
viac. V niektorých momentoch sa až 
môže zdať, že sa priam predháňajú 
v tom, kto príde so zázračnejším 
návodom na vyriešenie „rómskeho 
problému“. V menšej či väčšej 
miere ide vždy o návrhy z kategórie 

„cukor a bič“. Pozitívne predstavy sa 
často miešajú s ráznou rétorikou  
o zastavení zneužívania sociálneho 

systému či o tom, že nič nemôže byť 
zadarmo. Odhliadnuc od tragických 
následkov takéhoto prístupu na 
spoločné a spoločenské chápanie 
solidarity a ľudskej dôstojnosti, badať 
zároveň trend akéhosi postupného 
pritvrdzovania jazyka i politík. Aj 
strany, ktoré v minulosti hlásali skôr 
zmierlivý tón, opatrne prichádzajú  
i s represívnejšími návrhmi. 

A čo by teda politické strany 
mohli a mali spraviť? Podľa mojej 
mienky potrebujeme tejto krajine 
ponúknuť pozitívnu víziu. Musíme 
začať veriť, že raz naše deti budú bez 
problémov sedávať v lavici s rómskymi, 
že kaderníčka, ku ktorej sa chodíme 
strihať, môže byť pokojne Rómka, že 
mať za susedov rómsku rodinu môže 

byť šťastím, a nie tragédiou. A možno 
by sme mali začať veriť aj tomu, že si 
Róma raz možno zvolíme za prezidenta. 

Slovensku  totiž chýba viera 
v harmonické vzťahy všetkých 
obyvateľov, či ešte lepšie, viera 
v multikulturalizmus. Neisto sa 
potĺkame medzi pudovým chápaním 
vlastenectva a občasnými záchvevmi 
tolerancie k menšinám. Niekde na 
úrovni: „Sme ochotní rešpektovať 
vás i vaše práva. Ale odtiaľ potiaľ!“ 
Nepýtame sa, ako by sme mohli byť 
všetci šťastnejšími a úspešnejšími, 
pýtame sa iba to, či nemá niekto 
viac ako ten druhý. A ešte aj to 
meriame pokrivenou, krátkozrakou 
optikou predsudkov, stereotypov  
a historického zabúdania.

Myslím, že za posledných 20 
rokov sme o sociálnom vylúčení 
Rómov zistili všetko, čo potrebujeme. 
Zrealizovali sa stovky výskumov, 
navrhli tisíce odporúčaní, ale hlavne 

– vyskúšali mnohé modely a pilotné 
projekty. Niektoré fungovali viac, 
iné menej, no v zásade priniesli 
nádej, že systematická práca  
s ktoroukoľvek marginalizovanou 
komunitou môže postupne priniesť 
aspoň drobný pokrok. Áno, bude 
to trvať veľmi dlho a bude to stáť 
obrovské množstvo peňazí, ale 
najmä ľudského úsilia. Ale nádej, že 
sa svet Rómov a gádžov k sebe môže 
opäť priblížiť, existuje. Len tomu 
musíme začať všetci veriť...

Autor pracuje v Nadácii Milana Šimečku.

NOVA

Reálne výsledky majú lokálne 

projekty a ľudia, ktorí sú pre tieto 

lokálne projekty nadšení. Štát by mal 

zaviesť mechanizmus transparentnej 

podpory práve takýchto lokálnych 

projektov.
Jednou z vecí, ktoré plánuje hnutie 

NOVA urobiť, je aj pripraviť pre tieto 

komunity a marginalizované skupiny 

systém motivácie k práci. Dnešný 

stav, kedy je výška sociálnych dávok 

blízka minimálnej mzde, demotivuje 

pracovať aj ľudí z marginalizovaných 

skupín, ale aj ostatných, ktorí 

nevidia dôvod pracovať, keď príjem 

pracujúcich a nepracujúcich je skoro 

rovnaký. Na Slovensku je veľa práce  

v obciach, mestách, povodiach, lesoch, 

a Slovensko nevyzerá ako Švajčiarsko 

či Rakúsko. 
Slovensko dnes dáva 2 miliardy 

eur na sociálnu inklúziu, z ktorých 

veľká časť ide práve na sociálne 

dávky, ktoré sa dnes vyplácajú bez 

povinnosti pracovať. Myslíme si, že 

toto je potrebné spojiť.

Hnutie NOVA má vo svojom 

programe pripravený komplexný 

návrh, aby osobitná agentúra 

mala na starosti spojenie dávok  

s prácou. Tak by vznikol na Slovensku 

spravodlivý systém, pretože ten 

dnešný sa plynutím času zhoršuje  

a je to systém sociálnej korupcie, kde 

prostredníctvom neho korumpujeme 

ľudí práve z marginalizovaných 

komunít.

Daniel Lipšic, predseda

Obyčajní ľudia 

a nezávislé osobnosti

Poriadok v eurofondoch. To je prvý 

predpoklad, ktorý je potrebné splniť, 

ak má byť využitie európskych zdrojov 

na rómsku problematiku efektívne. 

Peter Pollák nastavil podmienky 

čerpania adresne a prísne, a je dôležité, 

aby budúca vláda v tomto nastavení 

pokračovala. Jednoznačne je tiež 

potrebné pretaviť viaceré projekty, 

ktoré boli odskúšané pilotne a lokálne, 

do legislatívy a uplatniť ich systémovo 

a celonárodne.

Dano Mitas, 
komunikácia s médiami

Sloboda a Solidarita
Za príklad dobrej praxe dlhodobo pokladám 

to, čo urobil s obcou Spišský Hrhov jej dlhoročný 
starosta Vlado Ledecký. Rómom dal prácu  
v obecnom podniku za predpokladu, že si 
postavia a zveľadia murované domy. Obecný 
podnik poskytuje služby aj pre majoritnú časť 
obce, a tak nik z majority nemá negatívny vzťah 
voči Rómom v obci. Ledecký zhomogenizoval 
obec, robí množstvo aktivít aj pre rómske deti, 
majú skvelú školu s výborným prístupom  
k rómskym deťom, bez segregácie. Ak by sme 
Ledeckého vedeli naklonovať, ani jedna obec by 
nemala problém s rómskou osadou.Na našej stránke máme uvedených viac ako 

30 opatrení na riešenie rómskej otázky pod 
názvom Prácu dospelým, vzdelanie deťom: 
http://www.strana-sas.sk/praca-dospelym,-
vzdelanie-detom/1875. 

Lucia Nicholsonová, poslankyňa NR SR

SMER – sociálna demokracia
Predovšetkým nerobiť z tejto problematiky nástroj politického boja, finančné prostriedky používať efektívne a vyhodnocovať pravidelne účinnosť ich použitia. Pokiaľ je to potrebné, prehodnotiť niektoré prístupy, poučiť sa z pozi- tívnych príkladov zo zahraničia. Zároveň brať do úvahy osobitosť tejto menšiny, rešpektovať ju a rozvíjať to, čo je dobré, vyzdvihovať a viac 

ukazovať pozitívne príklady a vzory. A uvedomiť si aj to, že to celé je beh na dlhé trate – okamžité riešenia neexistujú, a zároveň Rómovia nemôžu byť len pasívnymi prijímateľmi našich riešení. Zmena ich postavenia v spoločnosti je najmä v ich vlastných rukách a začína sa v zmene spôsobu života  u každého jedného z nich.

Lea Grečková, poslankyňa NR SR a viceprimátorka mesta Spišská Nová Ves

Laco oravec
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Poďte s nami na pôvabné miesta

Perla v ulite
Ako keby sa vznášalo na hladine 

Jadranu. Uličky Pirana využívajú každý 
milimetrík Piranského polostrova  
a občas to vyzerá tak, ako by boli úplne 
zarovno s morskou hladinou. Taliani 
toto mesto dlho považovali za svoje, no 
v polovici 20. storočia sa odsťahovali 
a na ich miesto prišli Slovinci. Piran 
je ako perla v ulite. Pred pár rokmi 
zakázali vjazd do mesta, auto treba 
nechať na záchytnom parkovisku  
a do centra prísť pešo alebo 
bezplatnou kyvadlovou dopravou. 
Piran však aj tak nedokážeme spoznať 
v zložitosti jej histórie a súčasnej 
multikulturality. Môžeme sa na ňu 
dívať, trošku pootvoriť mušľu a chvíľu 
obdivovať vzácnu perlu vo vnútri. 
Potom sa zas pred nami zatvorí. 
Zostane nám slnečný záblesk v duši, 
srdce zaplnené farbami Istrie a pocit 
akejsi nostalgie.

Cesta do minulosti
Tento región volajú aj Taliansky 

Tibet, pre vysoké hory s úbočiami 
porastenými trávou, ktoré 
pripomínajú rozľahlé stepi. Sú tu 
moderné lyžiarske strediská, ale aj 
absolútna divočina národného parku 
a stredoveké kamenné mestečká. 
V apríli 2009 postihlo Abruzzo 
zemetrasenie, ktoré zabilo 308 ľudí 
a 65 000 pripravilo o domov. Ale – 
stop tragickým správam. Kamenné 
dedinky zostali stáť. A hoci život 
je tu po zemetrasení zložitejší, 
chladné stredoveké múry zvnútra 
stále zohrievajú ohne v zapálených 
kozuboch a hotelíky pre svojich 
hostí pripravujú sedliacke pokrmy 
z lokálnych surovín. Syry, šunky, 
klobásy, v peci pečený chlieb, a toto 
všetko sa tu štedro zalieva miestnym 
vínom. Nikomu ani nenapadne 
polemizovať o zdravej strave.

31

jana Čavojská
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V srdci Transylvánie
Za biednou rómskou osadou 

treba pokračovať ďalej do kopca. 
Hore nájdete opevnený kostol  
a sedliacke usadlosti s hrubými 
múrmi, do ktorých sa zamiloval aj 
princ Charles. Kúpil si tu vlastný 
dom a kus poľa. Minimálne raz do 
roka prichádza skontrolovať svoje 
biohospodárstvo. Aj vďaka nemu 
sa do Viscri vrátil život a možno sa 
vám ho podarí stretnúť. Toto čarovné 
miesto bolo dlho domovom nemeckej 
komunity, dodnes tu žije niekoľko 
nemeckých rodín. Opevnený kostol 
je chránený UNESCO-m. Oproti 
minulosti, kedy toto miesto na konci 
sveta bolo skutočne zabudnuté, je tu 
dnes veľa možností. Moderná doba 
naštartovala projekty vidieckeho 
turizmu. Cestovatelia sa tu stretávajú 
so svetom tradičných pastierov  
a výrobcov uhlia, s miestnymi môžu 
hľadať hľuzovky a dokonca platia za 
to, že u nich hrabú seno. Ale – nebolo 
vždy práve voňavé seno symbolom 
romantiky v našich končinách? 
Samozrejme, len pre tých, čo nemajú 
problémy so sennou nádchou!

Mešita je katedrálou
V roku 1000 mala pol milióna 

obyvateľov, kresťanov, židov aj 
moslimov. Patrila vtedy medzi 
najväčšie mestá sveta. O sedemsto 
rokov neskôr by ste tam narátali sotva 
dvadsaťtisíc ľudí. História a súčasnosť 
španielskej Córdoby sú také horúce 
ako andalúzske slnko, pod ktorým ju 
kedysi vybudovali. Minulosť Andalúzie 
je sériou období spolužitia arabov  
a katolíkov a období vzájomných 
bojov o tento región. Toto všetko sa 
premietlo do architektúry mesta. 
Hlavným dôkazom je Mezquita. Stavbu  
s rozlohou viac ako 23 000 m2 vybudovali 
v 8. až 10. storočí córdobskí emiri ako 
mešitu. V 16. storočí dal priamo do nej 
vstavať kresťanský kráľ renesančnú 
loď katedrály aj s kupolou, zasvätenú 
Nepoškvrnenému počatiu Panny 
Márie. Napriek svojmu názvu, ktorý 
v španielčine znamená mešita, slúži 
dnes ako rímskokatolícka katedrála. Jej 
návštevníci sa môžu voľne prechádzať 
medzi 800 stĺpmi spojenými dvojitými 
oblúkmi, a obdivovať archeologické 
nálezy a typické znaky arabskej aj 
kresťanskej architektúry.
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Gentleman na vozíku
Nedovolil mi tlačiť vozík, pomôcť mu z neho do kresla, ani zaplatiť kávu. 

Duchom nezávislý človek, predajca Nota bene Marián (50), denne bojuje  
o každý kúsok aj svojej fyzickej nezávislosti.

Nota bene

Špión

Na jeseň to bude jedenásť rokov, čo 
Marián predáva Nota bene. Videl o tom 
program v televízii a povedal si, prečo 
nie? Je to pre neho momentálne jediná 
forma privyrobenia si peňazí k invalid-
nému dôchodku. Má totiž už 16 rokov  
diagnostikovanú sklerózu multiplex  
a posledný rok predáva Nota bene  
z vozíčka. Dlho sa mu bránil, ale po ne-
príjemnom páde to napokon rozum-
ne vzdal. Marián predá za mesiac oko-
lo dvesto čísiel časopisu Nota bene  
a aj tá trocha peňazí mu veľmi pomôže. 

„Mám prideleného osobného asistenta 
a na neho aj peniaze, ale bez predaja 
Nota bene neviem, ako by som to utia-
hol. Mám exekúciu a mesačne platím 
240 eur za izbu na slobodárke. Invalid-
ný dôchodok je okolo 400 eur.“ 

Ťažko takto vyžiť, preto sa pýtam, 
či si aj napriek svojmu znevýhodneniu 
skúšal nájsť nejakú prácu. Áno, skúšal to 
v chránených dielňach. Chránenú diel-
ňu založilo Občianske združenie Okraj  
a zamestnáva ľudí sociálne slabších ale-
bo bez domova, ktorým život zároveň 
sťažujú zdravotné problémy. Marián bol 
síce najstarší zamestnanec dielne, ale 
aj tvorivý, pracovitý a energický. Síce so 
smiechom tvrdí, že tam robil „Anču pre 
všetko“, ale pritom napríklad maľoval 
na sklo či drevo. Energiu a optimizmus 

dodával aj ostatným zamestnancom  
a sám mal veľkú radosť z toho, že ich vý-
robky sa zákazníkom páčia. V dielni sa 
naučil aj trpezlivosti, pretože naučiť sa 
maľovať na sklo nebolo pre človeka so 
sklerózou multiplex vôbec jednoduché. 
Bolo to však ďalšie z víťazstiev, ktorých 
musí Marián denne vybojovať stále viac.

Čo sa osobného života týka, prizná-
va, že je dvakrát rozvedený, má deti, ale 
kontakt s nimi neudržiava. „Na toto sa 
ma radšej veľmi nepýtaj.“ Ani o tom, 
prečo došlo k exekúcii, Marián hovo-
riť nechce. Je to človek, ktorý sa snaží 
smutné stránky svojho života prekrývať 
humorom, a tak, keď sa pýtam, o čom 
hovoriť môžeme, s úsmevom popod 
fúzy a tak trochu anglicky odpovedá: 

„O počasí.“ Prispôsobujem sa teda. Aká 
bola pre predajcu Nota bene na inva-
lidnom vozíku tohtoročná zima? „No... 
Už prejsť na vozíku cez Bratislavu je 
katastrofa. Z ubytovne chodievam au-
tobusom osemdesiatkou. Tá ma dove-
zie oproti môjmu predajnému miestu a 
potom to musím celé obísť, aby som sa  
k nemu dostal. Načo sú v podchode zdviž-
né plošiny pre vozíky, keď nefungujú?“ 

Dostať sa z jednej strany cesty na 
druhú takto Mariánovi trvá dlhšie ako 
celá cesta autobusom od Matadorky na 

Zochovu. Dokopy je to vraj asi polhodi-
na. Taký rýchly autobus? „Nie,“ smeje sa 
Marián, „to ja to tak rýchlo obchádzam.“ 
Napriek jeho zľahčovaniu je jasné, že je 
to namáhavé a že vozičkári by si fungu-
júce zdvižné plošiny v meste rozhodne 
zaslúžili, pretože my ostatní ľahko zabú-
dame na tých, ktorí ich naozaj potrebujú.

Predajné miesto bližšie k ubytov-
ni však Marián nechce. Najprv predá-
val osem rokov pri červenej pošte v Pe-
tržalke, ale tam by sa vozíkom dostal 
ešte horšie, ak vôbec. Zastávka Zocho-
va je teraz pre neho oveľa lepšia. „Tu už 
aj tých ľudí poznám, tešíme sa jeden na 
druhého. A zastávka je dobrá, keď prší 
alebo je inak zlé počasie, je tu prístrešok, 
závetrie.“ To Marián vie oceniť, preto-
že šesť hodín denne na jednom mieste 
a ešte vo vozíku určite nie je jednodu-
ché vydržať. „Je to náročné, ale zatiaľ 
sa to ešte dá,“ konštatuje s jemu vlast-
ným mierne ironickým tónom. „Bez 
predaja si život ani neviem predstaviť. 
Čo by som inak robil? Sedel doma a ča-
kal, kým príde zubatá?“

Predajcovia Nota bene sa často stre-
távajú s odsudzovaním ľudí. Neraz sú 
terčom rôznych poznámok a osočova-
nia, pretože okoloidúci nerozlišujú, že 
predaj časopisu nie je žobranie, ale prá-

Nota bene
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ca, pri ktorej sa predajcovia okrem iné-
ho učia aj rôznym sociálnym návykom. 

„Poznámky typu ,prečo nejdeš pracovať´ 
som počúval často, a dokonca ešte aj 
teraz, keď sedím na vozíčku, sa to sta-
ne. Zastavil sa pri mne jeden chalan  
a že – čo nejdeš radšej robiť? Hovorím 
mu, chlapče, a ty vieš, čo mi je? Nevieš. 
A hovorím ti, toto už radšej žiadnemu 
vozičkárovi nepovedz. Iný zas povedal: 
Aha, bratislavský žobrák! Musím to pus-
tiť jedným uchom dnu, druhým von.“

Keď sa snažím vžiť do všetkých fy-
zických obmedzení, ktoré musí Marián 
znášať, a ťažkostí, ktoré musí prekoná-
vať, ledva naberiem odvahu spýtať sa, 
či má nejaké koníčky. „Koníčky?“ uškr-
nie sa so zábleskom v očiach. A potom 
dodá: „Prerábky bytu.“ To mi trochu vy-
razí dych. Neviem si predstaviť, ako by 
to mohol zvládať, jedine s veľmi silnou 
motiváciou a vôľou. „Čo nezvládam ja, 
urobia takí, ktorí sa tomu rozumejú.  
S pomocou urobím všetko a som straš-
ný detailista.“ A to vraj najmä v uprato-
vaní a čistote. Neznesie ani smietku na 
zemi, pre neho je to „veľký špin“. Takže 
asistenti, ktorých môže mať k dispozí-
cii šesť hodín denne, sú v tomto smere 
dosť vyťažení. Lenže aj vďaka nim je Ma-
rián s bývaním na slobodárke spokojný, 
najmä odkedy môže bývať sám.

S malou dušičkou sa ešte pýtam, či 
má nejaký sen, ktorý by si chcel splniť. 
Odpoveď, hoci opäť vyslovená s úsme-
vom a šibalským zábleskom v očiach, 
zamrazí. „Dostať sa do neba.“ Mne sa 
zdá, že sa mu to musí podariť, veď si 
predsa všetko, čo prípadne bolo, odtrpí 
už tu. Chcem zmeniť tému a pýtam sa, 
či vo voľných chvíľach číta. Áno, a má 
vraj rád dobrodružnú literatúru. Čo čí-
tal naposledy? „Naposledy Písmo sväté,“ 
odpovedá zasa s tým svojim úsmeškom 
a obaja sa smejeme, že to je dobrodruž-
né až dosť. Z Písma ho najviac oslovujú 
pasáže o tom, ako Boh pomáha ľuďom, 
rád o nich premýšľa a dodáva mu to silu.

Keď teda budete najbližšie stáť na 
zastávke Zochova, poobzerajte sa po 
tomto gentlemanovi na vozíku a pri-
stavte sa pri ňom. Dodá vám energiu 
a optimizmus, pretože napriek tomu, 
že už nemôže kráčať bez pomoci, jeho 
duch stále kráča míľovými krokmi.

ada jung Vladimír Šimíček
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Pouličné blues
V listoch na pokračovanie sa dočítate, aké boli začiatky nášho 

bratislavského predajcu  Petra (č. 1452). Nájdete ho pri Bille 
na Kazanskej ulici  alebo na križovatke Bajkalská – Trnavská.  

Milí čitatelia! 

Rozhodol som sa vám napísať pár riadkov o sebe a o projekte, lebo keď som 
sa stal predajcom časopisu Nota bene, dosť som sa zmenil. Predaju sa venujem 
asi 10 rokov a za ten čas som spoznal mnoho ľudí s podobným osudom, ale ešte 
viac takých, ktorí nám pomáhajú, či už psychicky, vecne, finančne alebo inak rie-
šiť naše problémy. 

Ťahá mi na päťdesiatku a v živote som veľa skúsil. Zrejme som bol, a možno 
ešte aj som, zlým človekom. Ale to už nechám na posúdenie vás všetkých, kto-
rí ma poznáte posledných pár rokov ako predajcu alebo kamaráta, či mi môžete 
dôverovať a spoľahnúť sa na mňa. Som rozvedený a mám dve dospelé deti. Ne-
viem, čia chyba bola náš rozvod. Na vine sú asi vždy obe strany, pretože prestali 
spolu komunikovať a nepodelili sa jeden s druhým o svoje problémy, stratili vzá-
jomnú dôveru. Preto vravím, že komunikácia je veľmi dôležitá. Je jedno, či je to 
v manželstve, v práci alebo inde. 

Nie som Bratislavčan. Do Bratislavy som dokráčal z pohraničnej obce Kúty. 
Peši, za jeden deň. Zničený, vyčerpaný, dehydrovaný a psychicky na dne, znechu-
tený životom. Na Hlavnej stanici som sa trochu prespal, a keď ma nadránom zo-
budili policajti, že tam nemám čo robiť, hladný, špinavý a smradľavý som sa vy-
bral do ulíc. Blúdil som nimi ako sedliak v meste a vôbec som netušil, kde som. 

Zrazu som pri jednom kostole zbadal skupinku podobne špinavo oblečených 
ľudí.  Spýtal som sa, na čo čakajú. Jedna prepitá bezďáčka sa ku mne dotackala 
a „milo“ ma privítala slovami: „Čo nevidíš? Čakáme na žrádlo! Keď chceš, tak sa 
postav do radu.“ Ostal som ticho a čakal, čo sa bude diať. Za chvíľu vyšla mníška, 
zrátala nás a každému doniesla nie bohvieakú, ale hlavne teplú polievku, za kto-
rú som bol veľmi vďačný. 

Keď som sa trochu zahrial (nemôžem povedať, že najedol), pobral som sa tú-
lať ďalej. Na Kamennom námestí som zbadal týpka, ktorý ponúkal nejaký časo-
pis a mal na sebe zvláštny preukaz. Pozoroval som, ako sa ľuďom zdraví, na kaž-
dého sa usmieva a každému sa prihovára. Snažil sa časopisy predať. Keď sa zača-
lo stmievať a chystal sa na odchod, nabral som odvahu a prihovoril som sa mu. 

Vysvetlil mi, ako to funguje, že sa dá z toho vyžiť a dokonca má aj na ubytova-
nie. Spýtal sa ma, či to chcem skúsiť. Či som hladný a či mám kde spať. Povedal 
som mu, že nemám peniaze, ale že by som rád skúsil ten predaj. Pozval ma na 
skromnú večeru a zaplatil mi bývanie na jednu noc. Povedal: „Aj mne ľudia pomá-
hajú, pomôžem aj ja.“ Večer, unavený, ale najedený, s myšlienkami na to, čo ma 
čaká na druhý deň, som s ním išiel na tzv. ubytovňu. V skutočnosti to bola noc-
ľaháreň, ale bolo tam teplo, čisto a bol tam skvelý personál. Bol som mu vďačný. 

Strávil som tam dva mesiace a spoznal ženu, s ktorou žijeme a trápime sa 
doteraz. Spoločný život zdieľame už desať rokov. Ľudia, čo nás poznajú, tvrdia, 
že sa k sebe hodíme. No ja by som to povedal ináč. Za tie roky sme spolu preži-
li pekné aj zlé chvíle a niečo meniť sa mi už nechce. Znovu si zvykať na maniere 
druhej ženy – na to už nemám síl ani odvahu. A samota je zlá. 

Ale vrátim sa k predaju. Na druhý deň ma nový kamarát Fero zobral na Kar-
patskú (do sídla Proti prúdu, vydavateľa časopisu Nota bene – pozn. redakcie), kde 
som sa zaregistroval. Odvtedy s prestávkami, kedy som robil na rôznych brigá-
dach, predávam Nota bene.                                                                                       PeterM
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Na prvý pohľad je jasné, že v tejto „famílii“ vládnu poho-

da a porozumenie. Okamžite sa u nich cítite dobre. Naťka 
sa smeje, ak mu má povedať Martin. „Veď on je Jimmy,“ pod  
touto prezývkou ho pozná celý svet. Jimmy ponúka aktuálny 
domáci koláčik – jablkové pyté priamo od babičky z Humen-
ného, večer sa od nej vrátil. „Mal som turnaj v bocci, tak som 
skočil pozrieť aj babku.“ Boccia je paralympijský šport, pri-
pomínajúci petang pre zdravých. Dal dokopy aj našich mla-
dých – Natália a Martin sa na majstrovstvách Slovenska pred 
šesť a pol rokom uvideli prvýkrát. Jimmy tvrdí, že Natáliu si 
jednoducho nemohol nevšimnúť. „Krásne sa usmieva, celá je 
krásna a sympatická.“ 

Vzťah trval takmer dva roky najskôr na diaľku. Naťka 
doma na Orave, Jimmy v hlavnom meste. „Bolo to už o nervy, 
chodil síce každé dva týždne za mnou, ale také zvláštne to bolo. 
Jednak najskôr presvedčiť našich, že Jimmy je môj a je fajn, 
a jednak privyknúť na to, že na návštevu nepríde len Jimmy. 
Vždy a všade predsa s nami, vozíčkarmi, chodia aj naše pravé 
ruky – asistenti. Aby som teda bola presná, namiesto jedného 
chlapa, ktorého som čakala, prišli vždy dvaja – Jimmy s asis-
tentom. Tomu sme museli riešiť aj ubytovanie. Mojím snom 
bolo dostať sa do hlavného mesta. Príčiny boli dve. Vysoká 
škola a Jimmy. Teda, Jimmy a vysoká škola,“ usmeje sa Naťka.

Jimmy má dvadsaťsedem rokov. Diagnózu, svalovú dys-
trofiu, dostal na papieri, keď mal osem. Predtým neposed-
ný chlapček, ktorý hrával futbal a lietal na bicykli, musel 
pripustiť, že namiesto na nohách bude brázdiť svet na ko-
lesách... „Ale áno, bolo to smutné, háklivé, ale už mám dáv-
no za tým. Načo sa k tomu vracať. Jasné, že boli aj depresív-
ne stavy, ale ako hovorím, svet nestojí a nepadá len na mo-
jej diagnóze. Ak chcem žiť, musím prijať svoj stav a užívať si 
každý deň naplno a dosýta. A s Naťkou,“ mrkne očkom na 
tmavovlásku vedľa seba. Natália má dvadsaťpäť a má svalo-
vú atrofiu – jej diagnóza je o trošku „lepšia“ ako Jimmyho, 
ruky má plne funkčné. Tiež nie je nastavená rozoberať svoj 
stav s pátosom či ľútosťou. 

Mladí zaľúbenci odmietajú fňukanie, so smiechom kon-
štatujú, že elektrický zdvihák nad posteľou je pre Jimmy-
ho – on sa inak spod paplóna nedostane – ruky neposlúchajú. 
Natálka si s rannou hygienou poradí sama, Jimmimu pomá-
ha asistent, ktorý im zaklopká na dvere skoro ráno. Natalka, 
inak študentka posledného ročníka prírodovedeckej fakulty, 
odbor demografia, zvládne aj make up, hoci tiež funguje na 
asistentoch. Tých potrebuje predovšetkým na presuny, ces-
tovať s elektrickým vozíkom nie je jednoduché. No niekedy 
zvládne aj to. „Jimmy mi cez GPS navigáciu hlási, kde ma ča-
kajú obrubníky a ako sa im mám vyhnúť.“ Asistenti mladým 
zaľúbencom pomáhajú s nakupovaním, upratovaním, a hoci 
Natália je skvelá kuchárka, priznáva, že aj pri hrncoch to ide 
lepšie a rýchlejšie, keď jej ktosi pomôže.

Život na štyroch kolesách môže byť plnohodnotný, títo 
dvaja by o tom vedeli rozprávať do aleluja. Komplikácie berú 
ako spoločnú výzvu a pri pohľade na nich je nad slnko jasnej-
šie, že sú si súdení. Vo vzduchu visí aj svadba, len, ako Natál-
ka s humorom podotkne: „To by najskôr museli byť aj zásnu-
by a iniciatíva musí prísť od niekoho iného,“ šibalsky mrkne 
očkom na vozík vedľa seba. Jimmy sa vykrúca a hľadá vtip-
nú odpoveď... 

Jimmy pracuje v organizácii muskulárnych dystrofikov, 
na starosti má webstránku a všetko spojené s počítačmi – pre 
Natáliu španielska dedina. Ona zas popri škole stíha manažo-
vanie maličkej kaviarne Café Luxor, ktorá je otvorená hendi-
kepovaným aj ľuďom bez domova. Úplne sa však rozžiari, keď 
začne snívať o vlastnej cukrárni. Jimmy ju v plánoch povzbu-
dzuje a verí, že raz sa aj to podarí. Momentálne sú ale nohami 
na zemi a riešia najhorúcejší plán: auto, do ktorého sa zmes-
tia dva veľké elektrické vozíky. Musí mať aj nájazdovú ploši-
nu, aby sa naložili priamo vo vozíkoch a asistenti ich nemu-
seli prenášať na sedadlá. „Jednoducho byť zafixovaný v aute 
na vozíku. Ja aj Jimmy.“ 

Aj keď spoja príspevky od štátu, na kúpu auta stále chý-
ba more peňazí. Takto upravené auto stojí okolo 25-tisíc eur. 

„K novému autu nám treba ešte okolo deväť tisíc. Odkladá-
me doslova každé euro, ktoré nám ľudia dajú,“ hovorí Natá-
lia a už vopred ďakuje každému, kto aj vďaka príbehu v Nota 
bene prispeje na ich veľký sen. Jimmy vysvetľuje: „Všetko by 
sa nám autom rapídne uľahčilo. Takto, keď chceme niekam 
obaja ísť, ideme dvojmo. Natália so svojím asistentom, ja so 
svojím. Tu v izbe sa rozlúčime s tým, že sa uvidíme napríklad 
v reštaurácii. Tam sa dopravíme každý svojou cestou a zvíta-
me sa až pri stole.“

Je to až smiešne, ale nepomôžu si. „Predstava, že raz pôj-
deme spolu jedným autom, nás ženie dopredu. Milujeme ces-
tovanie, výlety, objavili sme čaro Tatier, ale cesty vlakom sú 
úmorné aj pre zdravého.“ Ako sami hovoria, vozíkov a kolies 
je v ich izbe síce už dosť, ale tie ďalšie vytúžené štyri kolesá 
by sa im zišli ako soľ!

Občianske združenie Medzi nami sa aj vďaka uverejňovaniu príbe-
hov v Nota bene snaží pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám 
s postihnutým členom preklenúť bezútešnú situáciu. Ide o  ľudí, 
ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. Možno sa nájde 
niekto, koho príbeh Naťky a Jimmyho oslovil. Radi by sme im aj  
s vašou pomocou pomohli s príspevkom na kúpu auta, do ktorého 
sa zmestia dva elektrické vozíky. ĎAKUJEME!
Číslo účtu, kam môžete posielať príspevok: 4 040 218 205/3100 
(Sberbank). IBAN: SK853100 0000 004040218205  
SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte poznámku – Natália.
Kontakt na OZ Medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240 389  
(medzinami@zoznam.sk).

Ona na vozíku, on tiež. Ona najviac ľúbi jeho a on najviac ľúbi ju. 
Natália a Martin, zoznámte sa s nimi.Láska ako hrom

Lucia bucheňová alan Hyža
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Medzi najčastejšie typy vyvýšených záhonov pat-
ria tzv. nemecké kopy, kľúčové dierky alebo slnečné 
pasce. Všetky tieto záhony majú spoločný spôsob bu-
dovania. V spodnej časti záhona sa navrství organic-
ký materiál, ktorý sa rozkladá, čím sa vytvára tep-
lo a živiny potrebné pre rast rastlín, ktoré sa sadia 
do pôdy navŕšenej vo vrchnej vrstve. Aj rastliny po-
trebujú mať „nohy v teple“. Navyše sa takto predĺži 
doba pestovania o jeden až dva mesiace. 

Vyvýšené záhony majú ďalšie výhody. Pretože sú 
zamulčované slamou, udržujú vlhkosť a nie je po-
trebné ich toľko zalievať, slama zároveň zabraňuje 
rastu burín. Vyvýšené záhony sa nerýľujú, a pretože 
sú široké len cca 140 cm, z každej strany dočiahne-
me až do stredu záhona – nestúpame na pôdu a neu-
dupeme ju, a nie je potrebné sa hlboko zohýnať.

Naučíme sa vybudovať vyvýšený záhon typu „kľú-
čová dierka“. Tento spôsob potom môžete aplikovať 
na rôzne tvary záhonov. Kľúčová dierka má podko-
vovitý tvar, do ktorého sa vchádza cestičkou v tvare 
kľúčovej dierky. Na okraj chodníka sa sadia najniž-
šie rastliny, smerom do vnútra vyššie, aby sa neza-
tieňovali.

Budete potrebovať organický materiál (naseka-
né konáre, piliny, hobliny – pokiaľ sa dá, tak nie z ih-
ličnatých drevín), hlinu a kompost, slamu, kamene 
(alebo tehly, drevené dosky, lieskové prúty na vyple-
tanie) na okraj záhonov, papierové kartóny (bez le-
piacej pásky).

Vyvýšené 
záhony

Ak si vybudujete teplé vyvýšené 
záhony, ušetríte si námahu aj 

bolesť krížov a úroda bude naozaj 
zaujímavá.

Nota bene Nota bene
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silvia szabóová, oz sosNa

 Celý povrch zamul-
čujte aspoň 10 cm vrstvou 
slamy, ktorá chráni pôdu 
s nasadenými priesadami. 
Ak do záhona idete siať 

priamo semienka, záhon mulčujte, 
až keď sú už vzídené rastlinky väč-
šie, nad úrovňou slamy. Ako vidí-
te na tomto obrázku, okraje vyvý-
šeného záhonu môžu byť zhotove-
né aj z dreva.

 Priamo na pôdu vyznačte tvar budú-
ceho záhonu špagátom. Odstráňte trsy trá-
vy aj s koreňmi a dávajte ich na jednu kopu. 
Ak chcete záhon vytvoriť na povrchu tráv-
nika, stačí pokosiť plochu, ktorú pokrý-
va tráva, a ňu položiť kartón, poriadne ho navlhčiť a 
naň dávať ďalší materiál. Okraje záhona začnite vy-
vyšovať plochými kameňmi (bude to v podstate su-
chý múrik) alebo drevenými doskami, tehlami, podľa 
toho, čo máte k dispozícii.

 Na odkrytú pôdu 
(alebo navlhčený kartón) 
dajte vrstvu nasekaných 
konárov spolu s trsmi trá-
vy otočenými hlinou na-
vrch. Postupne s navršovaním ma-
teriálu dvíhajte aj steny múrika. 
Výška tejto vrstvy je 20 až 25 cm.

 Ak máte k dispozícii menej kvalitnú hlinu 
s ílom a potrebujete ju niekde zapracovať, navrs-
tvite ju na konáre a trsy, a na túto vrstvu už dá-
vajte dobrú ornicu. Do vrchnej časti zapracujte 
aj kompost. Výška vrstvy je 20 až 30 cm.

 Záhon prípadne nemusí mať okraje vôbec. 
Vtedy je tvarovaný do podoby hroble so zvažu-
júcimi sa okrajmi a sadiť sa doň dá aj po stra-
nách. Pri tzv. slnečnej pasci sa vyvýšený záhon 
orientuje na juh, aby zachytával čo najviac slnka a tep-
la. Má tvar podkovy, pričom zadná stena je vysoká asi 
60 cm a zvažuje sa nadol, kde je záhon vysoký asi 30 cm. 
Smerovanie na juh a ochrana pred severným prúdením 
či vetrom zabezpečí výborné tepelné podmienky pre rast 
paradajok, paprík a ďalších teplomilných plodín. A neza-
budnite! Pri sadení do záhonov využívajte alelopatické 
vzťahy – saďte spolu rastliny, ktoré sa navzájom podpo-
rujú: paradajka – bazalka, zeler – kaleráb a pod.

2

1

3

4

5

Viac informácií nájdete na www.sosna.sk, FB: ekocentrum.sosna.
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„Buď odvážna, dôveruj sebe a nasleduj inšpi-
ráciu, lebo ťa dovedie presne tam, kde máš byť.“  
Novodobé evanjeliá radostnej zvesti o vlastnej do-
konalosti počúvame zo všetkých strán. Motivačné 
tréningy – za niekoľko sto euro za víkend – vedia 
urobiť so životom zázraky. Aspoň takto pôsobia fo-
tografie z akcií, na ktorých žiaria radostné účast-
níčky či účastníci. Rada by som videla, ako to vyzerá doma u moti-
vačného trénera, keď je dočasne odmotivovaný.

Mám známu, ktorá mi na otázku, ako chce zmeniť svoj život, od-
povedala: „Vibrujem.“ Steny garsónky si polepila odkazmi pre vyššiu 
moc, okolo postele rozložila energetické kamienky. Bola by to čistá 
ezoterická krása, keby hneď vedľa v kúte nestáli niekoľko rokov ne-
pretriedené škatule z jej ostatného sťahovania. 

Tak rada by som sama dôverovala, že sa stačí naladiť na správnu 
frekvenciu a zo všetkého sa vyliečime pradením, ako mačky. Stret-
nutia s idealistami podobného druhu však u mňa naopak prebúdza-
jú živelný pragmatizmus, túžbu založiť stránku prizemi.sk. Domé-
na je ešte voľná, preverila som. Asi preto, že aj na stránku pesimisti.
sk treba aspoň trochu optimizmu, a kde ju prehnaní realisti zoberú?

Ľudstvo sa delí na nadšencov a skeptikov, s oboma skupinami 
sa žije ťažko. Ako rodená kritička tvrdím, že aj my sme v tíme po-
trební, o to viac však prechovávam úctu k tým, čo si vedia niečo 

„uzmyslieť“, hoci by za ich vierou a vytrvalosťou mala byť len már-
nomyseľnosť. A čo už potom tí, ktorí predajú všetko a dajú sa do rúk  
prevádzačovi s víziou lepšieho života? Čo sa tí musia navibrovať, aby 
prežili aspoň cestu v kontajneri!

Veď prečo by nešlo. Ide to dolu vodou. So zdravot-
níctvom, školstvom, ekonomikou, politikou... Ide to. 
Sen o veľkom Rusku sa valí k nám. 

Milan Lasica raz múdro poznamenal: „Optimis-
ta je ten, kto verí, že sa to nepodarí.“ Mečiar rozdá-
va Slovensko verným podnikateľom Slovákom. Únos-
com udelí amnestiu. Optimista verí, že sa to nepoda-
rí. V byte na Vazovovej premiér pije kofolu. Váhostav neváha – stavia, op-
timista verí, že sa to nepodarí. 

Ide to, človek by neveril ako ľahko. 
Aké by to bolo, keby sa Hitlerovi nepodarilo „konečné riešenie“. Aké by 

to bolo, keby sa nepodarilo podpísať Mníchovskú dohodu. Aké by to bolo, 
keby sa z Aurory nepodarilo vystreliť. No ako vidno – ide to, pokrok neza-
tavíš. Optimistom rastie dlhý nos. 

Tam, kde človek nemá ako zastaviť tých, čo idú, stále môže kráčať 
vlastným smerom. 

V čase, keď bola viera v Boha vyhlásená za buržoázny prežitok 
a mala sa v najbližších päťročniciach stratiť vo „vedeckom ateizme“, na 
Cukrovej postavili kostol. „To nejde,“ krútili hlavou mnohí. No kostol 
postavili. V podzemí za čelným múrom. Šesťkrát ho zastavili, a pred-
sa stojí. Stačil jeden, ktorý veril, a myšlienka väčšia než čas, čo ju zro-
dil. Dosť veľká na to, aby mohla spojiť mnohých v obetavej práci. Sila 
pozitívnej deviácie. 

Je to ako hudobná improvizácia. Byť otvorený hudbe, ktorá sa z nás 
ešte len má zrodiť. Počúvať sa navzájom, odpovedať si, každý svojím vlast-
ným hlasom. Vystupovať zo seba k druhému a nechať sa unášať do hud-
by, ktorá nás spája a presahuje.

Ide to

Vibrujem!

Karel Čapek (ne-
viem, či podľa na-
šich jazykovedcov 
by sa nemal spisov-
ne volať Karol Čapok)  
v predvečer zatiaľ 
poslednej veľkej voj-
ny uviedol: „Mám 

velmi nerád všechno, čemu se říka propa-
ganda; pokládám ji za jednu z největších 
politických ohavností tohoto věku... Nási-
lí zbavuje lidi svobodné vůle; propaganda 
je zbavuje svobodného úsudku...“ 

Tak ju tu opäť máme. Pani propagan-
du. Niektorí si možno mysleli, že zakapala  
s minulým storočím. Ale kdeže. Tá je ako ne-
zmar. (Chudiatka písmenká, do akých neha-
nebností sa už toľkokrát museli poskladať.) 
Opäť raz znie rev jej krikľúňov a rastie zá-
stup oddaných ctiteľov. Od starých perga-
menov smerujeme ku hviezdam.

Spustila to už goebbelsovská liga, tá od 
toho komplexáka, čo neprerazil v literatúre. 
Využil absolútnu novinku: rádio. Do každej 
domácnosti, do každého kútika. Poznáme to 
ešte aj dnes, keď ich v slovenských baroch  
a krčmách, čertvieprečo, barmani púšťa-
jú na plné pecky a myslia si, akí sú skvelí. 

Komouš zas využil ďalšiu novinku, tel-
ku. Ej, tam sa vedeli zjaviť lahôdky, prá- 
zdne normalizačné klišé a bonbónik ako 
úplatok. Údajní rebeli spievali o tom, že 
majú chuť na niečo chladené. Len neviem, 
čo si o tom mysleli ľudia, zatvorení pres-
ne v tej chvíli doslovne v chládku, lebo si 
nemysleli to, čo sa malo myslieť. 

A s novým miléniom prišla ďalšia no-
vinka v podobe webu. Bisťu, to sa tiež dá vyu-
žiť, povedali si múdre hlavy. Celý ten virtuál-
ny svet, takže ľudia si už dokonca aj na pive 
vyťukávajú takzvané fakty z poloprávd-po-
lolží a trápnej wikipedie či googlu, dopĺňa-
júc to platenou trollovskou propagandou, 
tie roty anonymných zbabelcov, čo sa sna-
žia škrekom prehučať pravdu.

„Ne propaganda, ale obrana proti pro-
pagandám, obrana proti lžím a poloprav-
dám, obrana pravdy – a tahle obrana je zá-
roveň a nutně také obranou pravé svobo-
dy ducha. Na naší straně musí být pravda, 
ale také naprostá pohotovost ji bránit; jako 
na svých hranicích, tak i u každého mez-
níku pravdy musíme stát se zbraní v ruce," 
dodáva Čapek.

Pani propaganda
daniel pastirčák

zuzana uličianska
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À propos

spoNzor krÍŽoVkY

Troch úspešných lúštiteľov, 
ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na 
jaroslav.sipos@notabene.sk, odmeníme 
spoločenskou hrou Milostný dopis.

iNzercia

Každý deň urobte [...]. Anonym
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bodka

Vylúštenie krížovky z minulého čísla: Úspech je kráčať od 
jedného neúspechu k druhému a nestratiť pritom nadšenie. 
Winston Churchill
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siť	preukaz,	v	Bratislave	aj	oficiálnu	vestu	a	dodržiavať	kódex	
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korešpondenčnú	adresu	o.	z.	na	zasielanie	osobnej	pošty.	

 OZ	Proti	 prúdu	od	 roku	 2001	 realizuje	 pilotné	projekty	
v	oblasti	 riešenia	bezdomovectva,	 vydáva	knihy	 z	pera	
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42 Utiekať sa k dobrým ruským spisovateľom a ich dielam je v týchto 
časoch tak trochu terapeutické – aby človek v emócii silného 

geopolitického hnevu a strachu hlúpo nezanevrel na nevinných.

Intelektuál nového Ruska

Vladimir Kantor (1945) je kantorom-profesorom na 
petrohradskej univerzite. Píše dobrú prózu, ale aj od-
borné knihy, zaoberá sa napríklad filozofiou ruských 
dejín a kultúry, jeho diela vychádzajú v zahraničí, patrí  
k oceňovaným autorom. Nedávno boli do češtiny (Ale-
nou Morávkovou) preložené tri jeho novely – Sto dolá-
rov, Susedia a Smrť penzistu. Vyšli v knihe Existuje by-
tost odpornější než člověk? (Praha, Rybka Publishers 
2014). Na obálke je reprodukcia obrazu Vincenta van 
Gogha. Starec v modrom sedí na stoličke pri prázdnom 
stole, hrbí sa, hlava mu spočíva v dlaniach a určite mu 
nie je veselo. Ani postavám vo vnútri knihy nie je ve-
selo, pravdepodobne najmä preto, že obývajú ruskú sú-
časnosť alebo len nedávnu ruskú minulosť.

zuzana mojžišová
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Čítanie

Trojicu noviel spája do takmer románového celku (ne-
skrývane autobiografická) hlavná postava vysokoškolské-
ho učiteľa. V prvej sa snaží pre zlú bytovú situáciu hľadať 
pomoc u spoločensky a finančne úspešnejšieho, ale ne-
priateľsky naladeného mladšieho brata Klaudia. V ďalšej 
novele, odohrávajúcej sa o niekoľko rokov neskôr, v spar-
nom dni cestuje hromadnou dopravou z jedného konca 
mesta na druhý, aby dodržal, čo sľúbil, a objavil sa na na-
rodeninovej oslave priateľa zo školských čias, kde ho čaká 
list, o ktorom sa veľa hovorí. V poslednej novele, keď čas 
opäť pokročí asi tak o dekádu, je z hlavného hrdinu osa-
motený starec v trojizbovom byte zapratanom knihami, 
hlava mu ešte funguje, lenže telo je slabé, deti sú duchom 
neprítomné alebo naozaj odcestované, manželky odvial 
čas, priatelia vystretí na katafalkoch...

Dejovými zápletkami Vladimir Kantor neplytvá, ale 
zas, na druhej strane, ak sa mu zachce byť napínavým, 
napríklad v scéne nočného prepadnutia na periférii, ako-
by sme sa ocitli v obrazoch z akčného thrilleru. Kantor 
si zväčša vyberá zdanlivo banálne útržky života, lenže 
práve tie bývajú, vzhľadom na budúcnosť, prekvapivo 
podstatné. Práve ony vyjavia lepšie než veľké deje a slo-
vá, čo láska (zodpovednosť, čestnosť, priateľstvo, morál-
ka) naozaj je a čo láska (zodpovednosť, čestnosť, priateľ-
stvo, morálka) určite nie je. A aj to, aké Rusko je a aké 
určite nie je. Hoci by chcelo byť.

Nostalgia je mocnou čarodejkou. Z Kantorovho písania 
vanie hlboký, bytostný, nekončiaci smútok. Ešte aj vtedy, 
keď rozpráva anekdotu: Nový Rus jede večer domů a má 
nakoupeno. Neodvažuje se usednout za volant svého bou-
ráku, taxík se mu nepodařilo chytit, a tak nastoupí do tro-
lejbusu. „Šéfe,“ povídá, „dovez mě tam a tam. Dám ti pě-
tistovku.“ Řidič odpoví: „Nemůžu. Tam nevedou dráty.“ 

„Přidám ti ještě pětistovku.“ „Nejde to, nemůžu.“ „Tak 
ještě pět. Dojedeš na akumulátorech.“ Šofér sundal vid-
lice a jel. Když se blížil k zákazníkovu domu, vidí hroma-
dy hlíny, všecko je rozkopané. „Copak, vyměňujou vám 
potrubí?“ ptá se. „Kdepak,“ odpovídá zákazník, „to jsem 
se včera vracel metrem.“

Žiaľ, otázka položená v názve knihy Vladimira Kan-
tora – Existuje bytosť odpornejšia ako človek? – má jas-
nú odpoveď. Nie.
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