kupujte iba od predajcu s preukazom

1,40€ polovica pre predajcu
Máj 2020/227

Ilustrácia: Ivana Šáteková
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A prečo nie

Chystám sa behať. Dnes
nemám žiadne infarktové termíny. Žiadne telefonáty so zástupcami
verejných inštitúcií, ktorí
s predstieraným záujmom
márnia svoj a náš čas.
Bude to pekný deň! Dnes nechcem robiť všetko strašne dobre. Nemusia byť všetci spokojní.
Chcem len tak normálne schuti pracovať.

Prebehnem emaily. Ach! Do dvanástej treba
spripomienkovať materiál pre Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny. Vidíme ho
prvýkrát, plus je malá šanca, že sa našimi
podnetmi niekto bude zaoberať, ale urobím
to rada. Lekárka Miška chce zastupovať
v komisii hlas ľudí z praxe. Vždy ma nakopne, keď vidím záujem o vec. Kolegyňa Nina
spisuje pripomienky od organizácií. Idem
si konečne zabehať. Na hrádzi väčšinu času
vybavujem telefonáty, ale aspoň tam pekne
šumia stromy.

Na ceste domov si, s pocitom záchrancu, kupujem kávu a obed z obľúbenej kaviarničky. Za NOTA BENE
autom sa tmolí chlapík o barliach. Moje krivo
05 2020
ušité náhradné rúško si nachádza majiteľa.
Editoriál
František je po porážke, ťažko mu rozumieť.
Podelím sa s ním o polievku a dezinfekciu.
Najviac sa teší z rúška. Sťažuje sa na bolesti.
Volám na linku inej organizácie kvôli ošetreniu.
Kolegyňa je ústretová, Františka poznajú, ale
keďže nie je akútny prípad, prídu až za týždeň.
Hľadám pomoc inde. Super! Zajtra sa tu stavia terénni zdravotníci z OZ Equita. Rozprávam sa s Františkovými parťákmi. Milana
trápi alergia. Mariána čaká ťažké rozhodnutie
o amputácii nohy. Zdenek sa cíti ok, len konštatuje, že v hygienickej stanici v Petržalke
netečie voda. Okrem vody im chýba aj sprcha.
O štvrtej zjem tretíkrát vychladnutý obed.
Predajca Peter v telefóne kritizuje moju životosprávu. Máme uzávierku časopisu, vládne
únava. O piatej telefonát s lekárkou. Overujeme si zásady bezpečného predaja – aby bol
chránený predajca aj kupujúci, keď naplno
spustíme pouličný predaj.

Volá predajkyňa zo Senice. Nevie, z čoho
zaplatí nájom. Vďaka zbierke jej vieme pomôcť. To je pocit! Pýta sa, kedy pôjdeme do
tlače. Snáď už tieto riadky čítate v papierovej
forme. Alebo ešte nie. Ale my to dáme. Ďakujeme, že ste s nami a našimi predajcami!
Sandra Pazman Tordová
šéfredaktorka
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Vďaka vám sme v bezpečí
Jana Čavojská

Pomáhať je ľahké, povedali ste si spolu s nami, a tak majú predajkyne
a predajcovia NOTA BENE v tejto zložitej situácii strechu nad hlavou.
Helenka má 62 rokov. Je teda
vo veku, v ktorom by ochorenie Covid-19 malo zrejme ťažší priebeh.
Preto radšej zostáva doma. Predtým predávala NOTA BENE pred
supermarketom a chodila na aktivačné práce. „Teraz sa obávam.
Kvôli zdraviu. V supermarkete prídete do styku s mnohými ľuďmi.
Ale už by som najradšej šla znovu
predávať. Kontakt s nimi mi predsa
len chýba.“

Helenka býva spolu so synom
na ubytovni. Do Bratislavy prišli
zo Žiliny pred dvanástimi rokmi za
prácou. „Predávala som parkovacie
karty. Potom ich zrušili. Nemala
som z čoho žiť. Kamarát ma doviedol do NOTA BENE.“ A odvtedy ju
predaj časopisu živí. Trému nemala
ani zo začiatku. „Som stvorená pre
prácu medzi ľuďmi,“ usmieva sa pod
rúškom. „Mám stálych zákazníkov.
A aj budem mať,“ je presvedčená.

S niektorými je teraz v kontakte
aspoň cez telefón.

ZLÝ POCIT
V piatok 6. marca ráno mala Helenka nejaký zlý pocit. Aj synovi povedala: „Neviem, čo sa deje, ale nie je
mi dobre.“ Popoludní hovorili v správach o chorobe. Zavolala na úrad práce, že čo sa bude diať v základnej škole, v ktorej upratovala cez aktivačné

práce. Povedali jej, aby v pondelok už
nechodila. Školu zatvárajú.
V supermarkete jej už nedovolili
predávať časopis vo vnútri. Presunula
sa von. „Ľudia si začali dávať odstup.
Báli sa. Za marec som predala polovicu
toho, čo bežne,“ hovorí Helenka, ktorá
okamžite ušila pre seba aj pre syna rúška a doma už má nastrihanú látku na
ďalšie. Našťastie, syn o prácu neprišiel.
Aprílové NOTA BENE už v tlačenej
podobe nevyšlo. Ulice sú prázdne, nebolo by ho komu predávať. Presunulo
sa na internet. Každý, kto prispeje na
zbierku Pomáhať je ľahké, dostane ako
poďakovanie link na stiahnutie nového
čísla časopisu. Vyzbierané peniaze putujú k predajcom – občianske združenie Proti prúdu, vydavateľ NOTA BENE,
im pomáha s nájomným, poskytuje
potraviny a hygienické potreby.

Od 1. apríla teda Helenka nepredáAj doma jej čas rýchlo uteká.
va. Snaží sa byť čo najviac doma. Von „Stále niečo robím. Vstanem o šieside do obchodu, raz za pár dní. „Keby tej a nezastavím sa do deviatej
sme mali v okolí ubytovne prírodu večer. Rozumiem sa trošku počía les, tak by som chodila na prechádz- taču. Našla som inzerát na brigáky. Človek potrebuje čerstvý vzduch. dy, tak som sa hneď zaregistrovala.
A verím tomu, že v júni už budem
Lenže nič také v blízkosti nie je.“
opäť predávať NOTA BENE. Že sa
ŠESŤ EUR NA DEŇ
pravidlá pomaličky, postupne uvoľnia. Od augusta by som mala byť
Na ubytovni začali každému me- na dôchodku. Ale nebudem vedieť
rať teplotu. Našťastie izby sú tam na oddychovať, chýbali by mi ľudia.
spôsob garsónok, s vlastnými kú- Kým budem vládať, budem časopis
peľňami a WC. Helenka sa vidí ma- predávať.“
ximálne so susedkou oproti, občas
prehodia pár slov. Svoju izbu každý
Helenka sa hlavne snaží zostať
deň dezinfikuje, a keď sa vyberie me- zdravá. „Nikdy som nejedla toľko
dzi ľudí, dodržiava odstupy. „Ak sa vitamínov ako teraz. Ani som necvina mňa v obchode niekto príliš tlačí, čila. Teraz cvičím pol hodiny každé
poprosím ho, aby išiel ďalej. Nosím ráno. Jem ovocie a kapustu, beriem
rúško a rukavice. Dezinfikujem si vitamín C. Želám si len, aby sme boli
ruky. Peniaze mám vyrátané. Minúť všetci zdraví a aby bolo toto obdobie
môžem necelých šesť eur na deň.“
čo najrýchlejšie za nami.“

BYT NA DEVIATOM
Peťo ešte stále predáva časopisy a knihy v Bratislave na Patrónke. Nechce sedieť doma. Predaj je
navyše bezpečný, predajcovia majú
rúška, rukavice a dezinfekčné gély
a časopisy sú balené jednotlivo. Ľudia vraj kupujú, hoci ponúka len
marcové číslo. „Veľa ľudí povie, že
nevadí. Mnohí ho nemajú, keďže väčšina predajcov nepredáva,“ konštatuje. Teraz, v čase krízy, chce vraj ísť
proti prúdu a začal si šetriť na nové
auto zo slovenskej automobilky, aby
podporil našu ekonomiku. Tak to mu
držíme palce!
Štyridstiatnik Peťo prišiel do Bratislavy z Prievidze pred dvadsiatimi
rokmi. Tu sa cíti ako doma. Pre zlé
obdobie, na ktoré nechce spomínať,
začal dvanásť rokov dozadu predávať
NOTA BENE. „Pri predaji si človek
musí obhájiť seba, svoju kožu. Inak
by ľudia od neho nekupovali. Musí sa
s nimi rozprávať. Na rovinu.“
NOTA BENE
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chorobu právo vyhodiť z ubytovania.
Kam by ho poslali?“

syna z prvého manželstva. Obaja
pracovali v chemickom závode. To
bolo ešte predtým, ako sa z Hnúšte
stala hladová dolina. No závod končil
a prepúšťal. O prácu prišla najprv
Oľga, potom aj Milan. Nejaký čas žili
z podpory. Deti medzitým vyrástli,
zmaturovali.

V posledných mesiacoch pracoval
Peťo aj pre občianske združenie Proti prúdu, rekonštruoval kancelárske
priestory. To momentálne skončilo.
Našťastie, vďaka zbierke pomohlo
združenie s platbou za nájom aj
jemu. Zatiaľ na dva mesiace, potom
sa uvidí. „Kým budú trvať obmedzenia, ktoré nás držia v šachu, ťažko
povedať, ako zarobím,“ konštatuje.

Potom už nebolo byt z čoho platiť. Zvarovcov vyhodili na ulicu ako
neplatičov. Dlh sa s nimi ťahal až
do osobného bankrotu. No dohodli
sa, že deti so svojimi problémami
otravovať nebudú, tie nech si len
pekne žijú.

Podľa Petra teraz všetci ľudia rozmýšľajú ako tí bez domova. „Bezdomovecké myslenie je: Čo bude večer?
Ťažko riešiť veci v dlhšom časovom
horizonte. Teraz podobne uvažujú aj
iní: Čo bude o mesiac? Tento mesiac
sme prežili, uvidíme, čo bude ďalší.
Veľa ľudí nevie, či o mesiac budú
mať prácu, alebo nie. Mnohí môžu
prísť o bývanie. Ak zostali doma na
šesťdesiatich, osemdesiatich percentách minimálnej mzdy, sú skutočne
ohrození. Všetci sme na jednej lodi.“

Na Veľký piatok dostal Peťo kľúče
NANOVO BEZ DLHOV
od bytu na deviatom poschodí. Podarilo sa ho prenajať vďaka Projektu
Strach z budúcnosti Peťo nemá.
bývania občianskeho združenia Pro- „Budem robiť, čo bude aktuálne. Mám
ti prúdu. Dovtedy býval na ubytov- dvaapolročného syna. Teraz ho víni, no má za sebou aj obdobie bez dam menej, predsa len je to riziko.“
strechy nad hlavou. Je pripravený Ale keď kríza pominie, pomôže mu
bývanie si udržať. Vďaka stabilnej stabilné bývanie tráviť so synom
streche nad hlavou bude preňho jed- viac času.
noduchšie nájsť si okrem predávania
časopisu ďalšiu prácu, len čo to bude
Peťo má za sebou osobný bankrot,
možné. V poslednej dobe pracoval s ktorým mu pomohli sociálni praako automechanik.
covníci združenia Proti prúdu. Môže
začať nanovo bez starých dlhov. Pred
NA JEDNEJ LODI
koronakrízou si akurát stihol urobiť aj vodičák. No momentálne mu
„Vírus tu nebude dva mesiace, doba nepraje. Firmy skôr prepúšťajú,
môžu to byť aj dva roky. Nie na Slo- ako berú nových zamestnancov. Sivensku, ale v rôznych častiach sveta. tuácia na pracovnom trhu je veľmi
A pretože svet je globalizovaný, bude nepriaznivá.
sa prenášať hore-dole,“ myslí si. HoFunguje však podpora zo strany
vorí, že všetko zlé je na niečo dobré.
„Možno sa ľudia poučia. Možno pre- NOTA BENE. „Vďaka časopisu som
stanú vyrábať zbytočnosti, odstráni sa naučil zodpovednosti. Rozmýšsa byrokracia, nebude zbytočná kan- ľam na dlhšie než na tri dni dopredu.
celárska práca.“
A NOTA BENE mi prinieslo aj nových
priateľov.“
Situáciu s koronavírusom bral
Peťo pragmaticky, aj keď ešte býval
DOBRÉ AJ ZLÉ
na ubytovni. Tri izby, v nich dohromady päť ľudí, spoločná kúpeľňa
Manželia Oľga a Milan Zvarovci
a toaleta. „Keby niekto ochorel, bo- sú spolu už tridsaťsedem rokov. Prehužiaľ, všetci skončíme v karanténe. skákali si dobré aj zlé. Po ťažkom
No nemyslím si, že by ho mali pre životnom období sa im vlani vo feb-

Teraz sú Zvarovci šťastní, že majú
opäť byt, že majú jeden druhého a že
stretli ľudí, ktorí im pomohli. Majiteľov bytu, ale aj sociálnych pracovníkov zo združenia Proti prúdu, ktoré
im teraz vďaka zbierke Pomáhať je
ľahké prispelo na nájom a potraviny.
„Ešte dobre, že sme sa dali na predaj
NOTA BENE,“ konštatuje Milan. „Kto
by nám inak pomohol? Vďaka NOTA
BENE sme prišli aj k bytu a veľmi za
to ďakujeme.“

NOTA BENE
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Darujte domov

ruári podarilo získať byt do prenájmu. Ústretoví majitelia kontaktovali združenie Proti prúdu s tým, že
majú byt, ktorý nevyužívajú. Nechcú
na ňom zarábať a radi by ho prenajali niekomu v núdzi za 150 eur mesačne. Oľga s Milanom vtedy predávali
NOTA BENE a dostávali príspevok
v hmotnej núdzi – dokopy 107 eur.
„Najprv sme nevedeli, či to zobrať.
Či by sme to dokázali utiahnuť,“ spomína Oľga. Veselá, usmiata, urozprávaná sa so svojím tichším manželom
výborne dopĺňa. Milanovi sa však
podarilo nájsť si prácu vo verejnoprospešných službách. 4. februára
2019 sa nasťahovali a od 5. februára
začal Milan pracovať. Na jeseň oslávila Oľga v byte šesťdesiatku, pozvala
aj majiteľov, výborne si s nimi rozumejú. „Tento byt si budeme vážiť do
konca života,“ zhodujú sa Zvarovci.
S príchodom koronakrízy prestala Oľga predávať NOTA BENE. Žijú

z Milanovej výplaty a snažia sa čo-to aj ušetriť. „Teraz je ťažko. Človek
sa aj bojí. Musíme si zvyknúť doma.
A šetriť viac ako predtým, lebo nevieme, čo bude zajtra. Ani nikam
nechodíme. Akurát do obchodu. Keď
príde Milan z roboty, sme doma.“
Oľga si vždy vydýchne, keď sa Milan v poriadku vráti z práce. Predsa
len, robí vonku, na ulici, neustále je
v kontakte s ľuďmi.

NA ULICI OCHORELI
Zvarovci takisto prešli osobným
bankrotom a v žiadnom prípade sa
už nechcú dosať naspäť na ulicu.
Vonku boli dosť dlho. Najprv rok
doma v Hnúšti. Potom ich nejakí
podvodníci zobrali do Nemecka,
vraj tam budú pracovať. Nebola to
však pravda. Museli pre nich žobrať
a partička si brala všetky peniaze.
Po čase sa tí podvodníci vrátili na
Slovensko a Zvarovcov nechali v cudzom svete.

„No nehladovali sme tam, ľudia
nám nosili jedlo, pomáhali,“ spomína Milan. Prespávali v nocľahárňach,
potom však prišli o doklady a zostali
na ulici. Našťastie sa s poľskými kamarátmi zložili na benzín a tí ich
doviezli do Bratislavy.
Dlho sa motali aj po nocľahárňach. Večer dovnútra a ráno zase
preč, aj so všetkými vecami. Obaja
na ulici ochoreli. Ešte v Nemecku
Milanovi omrzli nohy, skoro prišiel
o prsty, no našťastie mu ich lekári zachránili. Oľge zas vyskočil tlak. Mala
200 na 100. V takom stave sa životné
problémy veľmi riešiť nedali. Človek
najprv musí mať strechu nad hlavou,
bezpečie, základnú istotu a potom sa
môže pohnúť ďalej.

MAJÚ JEDEN DRUHÉHO
„Kedysi sme mali byt, pekný, všade boli koberce,“ spomínajú manželia.
Spolu majú dve deti a ešte Oľginho

Máte voľný byt v Bratislave? Prenajmite ho za zníženú cenu do
Programu bývania a pomôžte nám
pomáhať tým najohrozenejším bez
domova, aby sa aj oni mohli chrániť
pred nákazou. Ozvite sa nám na adrese byvanie@notabene.sk.
Bývanie je najlepšou ochranou (nielen) v čase koronakrízy. V Programe bývania aktuálne pomáhame
8 klientom v 7 nájomných bytoch.
Priamo v bývaní im poskytujeme
podporu sociálnych pracovníkov.
Pridajte sa k nám! Darujte domov
prenájmom bytu alebo finančným
darom na www.pomahatjelahke.sk.
ĎAKUJEME!

1 (str. 4) Helenke kontakt s ľuďmi chýba, no
teraz sa snaží hlavne zostať zdravá.
2 (str. 5) Peťo dostal na Veľkú noc kľúče od
nového podnájmu.
3 Oľga a Milan Zvarovci majú za sebou ťažké
časy a dúfajú, že už bude len dobre.
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V posteli po dvadsiatich rokoch
Jana Čavojská

archív magistrátu Praha

Koronakríza môže odštartovať účinnejšie riešenie inej krízy,
ktorú tu máme dlhodobo a teraz sa stáva pálčivejšou. Krízy s bývaním.
Pandémia Covid-19 na celom svete vyprázdnila ulice a izolovala ľudí
vo vnútri ich domovov. Vonku však
zostávajú ľudia bez domova, ktorí
inú možnosť nemajú. V prvej vlne k
nim v dôsledku krízy pribúdajú ďalší,
pretože so stratou práce prišli aj o
bývanie poskytované zamestnávateľom. V ďalšej vlne môžu začať pribúdať ľudia, ktorí nebudú môcť platiť
nájmy a hypotéky. Na Slovensku,
s takmer neexistujúcim systémom
sociálneho nájomného bývania, to
môže byť veľký problém. Ocitnú sa
všetci na ulici?
NOTA BENE
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DÁ SA TO AJ INAK
Dobré príklady vo svete však ukazujú, že možno práve pandémia koronavírusu dokáže odštartovať nové
riešenia. Nemusíme pre ne chodiť
ďaleko – v Prahe už ľudí bez domova
ubytúvajú do hotelov. Je to win-win
situácia pre viacerých: hotel nemusí byť zatvorený, jeho zamestnanci
majú prácu a ľudia bez domova ubytovanie, v ktorom sú chránení.
Praha disponuje asi 7 500 bytmi
a päť percent z nich, okolo 350, bolo
určených na sociálne bývanie. Podiel
na tom má aj Adam Zábranský, ktorý
na pražskom magistráte zabezpečuje správu mestského bytového fondu
a tieto percentá postupne navyšuje. „Pôvodne boli na prideľovanie
extrémne prísne podmienky. Zahŕňali aj pomerne vysoký príjem, čím
boli vyradení práve najohrozenejší
obyvatelia,“ konštatuje. „Pravidlá
som zmenil tak, aby o byty mohli
zažiadať aj ľudia s veľmi nízkymi
príjmami. Snažíme sa presadzovať
princíp housing first a žiadateľom
v komplikovanej sociálnej situácii
poskytovať aj podporu pre udržanie
bývania.“
Pražský magistrát tak má „v merku“ okolo 150 rodín, čo zároveň

znamená 250 detí vyrastajúcich tečká obývajú mladší a väčšinou
v ubytovniach so spoločnými toale- muži. Strechu nad hlavou tak našlo
tami a sprchami. Tridsať rodín a nie- asi 500 nocľažníkov. Praha nedispokoľko desiatok seniorov už získalo nuje presným údajom o počte ľudí
mestské nájomné byty. Keď vypukla na ulici, odhady sú 1 500 až 4 000.
pandémia koronavírusu, niektoré Ubytovacích možností je stále málo.
pražské nocľahárne zatvorili. „Keďže „Vždy, keď sme otvorili nový objekt,
v nich prespávalo v jednej miest- bol naplnený do dvoch dní. Nemáme
nosti veľa ľudí, išlo o vysoké epide- ani dosť sociálnych pracovníkov. Tí,
miologické riziko. Stovky ľudí boli ktorých máme, idú na plné obrátky,
ponechané napospas ulici. Vtedy a pritom majú rovnaké problémy
ako ostatní, napríklad deti doma,
sme začali hľadať lepšie riešenia.“
o ktoré sa treba starať.“

HOTELY A HOSTELY

Adam Zábranský však vidí aj poV prvej fáze vyrástli dve stanové zitívum súčasnej krízovej situácie.
mestečká. Magistrát však uvažoval „Núti nás to urýchliť práce na riešení
o využití hotelov a hostelov, ktoré bezdomovectva. Nechceme, aby sa
sú teraz nevyužité. Stovky a stovky ľudia vrátili späť na ulicu. Budeme
prázdnych postelí – a na ulici ľudia sa snažiť predĺžiť nájom niektorých
bez prístrešia. „Nebolo to jednodu- objektov a rozmýšľame ako zachyché, ale nakoniec sa podarilo pre- tiť tisícky bytov, ktoré majitelia
najať päť hotelov a hostelov a po- využívali na prenájom cez Airbnb.
čas troch týždňov ich fungovania sa Uvažujeme aj o sociálnej realitnej
žiadne z obáv majiteľov nepotvrdili,“ agentúre.“
hovorí Adam Zábranský. „Skúsenosti
sú len pozitívne, v hoteloch je pokoj.
VŠETCI UBYTOVANÍ
Ľudia sú veľmi vďační, že majú kde
prespávať, a navzájom si pomáhajú.
Prístup k bezpečnému bývaniu
Tí zdraví a mobilní sa zapájajú do teraz doslova rozhoduje o živote
prác spojených s prevádzkou, vare- a smrti. Upozorňuje na to aj Leilani
nia, ošetrovania ostatných. Niektorí Farha, zvláštna spravodajkyňa pre
mi povedali, že v ozajstnej posteli oblasť bytových politík pri OSN. Až
spia prvýkrát po dvadsiatich rokoch.“ 800-miliónov ľudí na celom svete
nemá domov, následkom čoho majú
Podľa sociálnych pracovníkov je zdravotné problémy a možno u nich
veľmi pozitívne, že ubytovaní ľudia očakávať ťažký priebeh infekcie.
zrazu začínajú úplne inak uvažovať. Na ulici si riešili hlavne prežitie,
Preto vlády mnohých krajín
no keď je bývanie a k nemu sprcha, promptne zareagovali a ľudí z ulice
jedlo, bezpečie, začali premýšľať, začali presúvať do hotelov. Anglická
ako si vyriešiť aj ďalšie nahroma- vláda ešte v marci vyhlásila, že do
dené problémy. To opäť potvrdzuje týždňa majú byť všetci ubytovaní.
oprávnenosť prístupu housing first, V Londýne takto poslali do hotelov
podľa ktorého treba dať ľuďom naj- zatiaľ asi tisíc ľudí, no minimálne
prv strechu nad hlavou, a potom im toľko isto ich stále zostáva vonku.
pomáhať riešiť prácu a ďalšie veci.
Podľa vlaňajšieho sčítania je v celom
Anglicku 4 266 ľudí na ulici, no reálDo hotelov v Prahe aktuálne ne číslo môže byť až päťnásobne vyšumiestňujú hlavne ľudí nad 60 ro- šie. Londýnsky starosta Sadik Khan
kov, chorých a ženy. Stanové mes- vyčlenil pre organizácie zaoberajúce

sa riešením bezdomovectva 10,5 milióna libier. V jednom z hotelov zriadili pre ľudí bez domova s príznakmi
Covid-19 izolačné izby.

KĽÚČ OD IZBY
V Japonsku sa zasa ukázalo, že
počet ľudí v uliciach narástol, keď
pre pandémiu zatvorili kaviarne.
Tie totiž v Japonsku ponúkajú aj
sprchy či privátne boxy. Zdriemnuť
si v takom boxe alebo priamo za stolom v kaviarni je v Japonsku spoločensky akceptovateľné. Využívajú
to aj ľudia, ktorí ťahajú v práci dlhé
nadčasy. Lenže keď museli kaviarne zatvoriť, len v Tokiu bolo zrazu
vonku 4 000 ľudí. Úrady okamžite
otvorili pre dvesto z nich športovú
halu a pre ľudí bez domova začali
zaberať hotelové izby.
To isté sa deje aj v rôznych mestách USA. Starosta New Yorku Bill de
Blasio sľúbil presunúť do prázdnych
hotelov 6 000 ľudí z ulice a z nevyhovujúcich nocľahární, v ktorých sa
nedá dodržať bezpečný odstup. Kalifornia zabrala pre ľudí bez domova 7 000 hotelových izieb a ďalších
8 000 ešte hľadá. Súčasťou projektu
nazvaného Kľúč od izby je aj bezplatná strava a pomoc sociálnych
pracovníkov.
A na Slovensku? Naše úrady sa
stále sústreďujú na spoločné nocľahárne a budovanie provizórnych
mestečiek zo stanov či unimobuniek.
V tejto situácii vďaka aj za to. No
možno je načase rozmýšľať komplexnejšie. Práve súčasná koronakríza môže priniesť aj nové riešenia
krízy bývania. Je viac než isté, že
cestovný ruch sa tak skoro neobnoví
a bude trvať mesiace až roky, kým sa
vráti na úroveň, na ktorú sme boli
zvyknutí. Budeme konečne aj u nás
schopní rozumne využiť niektoré
hotely, hostely a byty, alebo ich necháme prázdne a ľudí na ulici?

V piatich pražských hoteloch a hosteloch
vystriedali turistov ľudia bez domova.
Niektorí teraz spia v ozajstnej posteli
aj po dvadsiatich rokoch.

Nájsť si svoju
nenásilnú cestu
Andrea Settey Hajdúchová

Tibor Somogyi

„Každému ide o fyzické a citové bezpečie, o uznanie seba a svojich hodnôt.
Keď pochopíme, že to máme spoločné, nemusíme druhého presviedčať
o svojej pravde,“ hovorí ANDREA LÁNCZOS, lektorka nenásilnej komunikácie.
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Ako komunikuje človek, ktorý munikácie s nimi poškodil vzájom- ceste. Uvedomujem si, že môj syn
nú dôveru a bolí nás to. Hoci v sebe je dieťa, ktoré si viac stojí za svojím.
komunikuje nenásilne?
V prvom rade si uvedomuje, že za obvykle riešime všetky vzťahy a kon- Odmalička mal potrebu zisťovať, kde
každým slovom či správaním je sna- flikty, najhlbšie prežívame úzkosť sú hranice a za hranicami hranice.
ha o naplnenie našich potrieb. Naša a výčitky svedomia v prípade našich Pre citové bezpečie sa potreboval
kultúra a vzory správania, ktoré sme blízkych a ešte silnejšie v prípade uistiť, že sa na nás môže spoľahnúť,
si osvojili, nás však túto motiváciu detí. Pritom by som upozornila na že niečo vydržíme. A spôsoby, ktorývnímať nenaučili. Neuvedomujeme jednu dôležitú vec – deti, ktoré sú mi svoje potreby vyjadruje, vo mne
si, prečo chceme mať pod kontrolou „slušnejšie“ a vedia viac vyhovieť na- vyvolávajú strach a hnev. Nie vždy
situáciu a druhých ľudí. No v realite šim predstavám, sú v nebezpečnejšej reagujem správne. Dôveru však tresa táto nevedomá snaha o napĺňanie situácii ako tzv. „ťažké prípady“. Tie ba budovať v mierových podmien- NOTA BENE
našich potrieb prejavuje nešťastne sú síce pre nás rodičov a pedagógov kach. A dôvera medzi ním a mnou je
05 2020
výzvou, ale musíme si uvedomiť, že silná, za čo môžem ďakovať „nenáv slovách, a to obviňovaním iných.
Rozhovor
tieto deti vlastne vnímajú silnejšie silke“. A aj on sa z našej komunikácie
Dnes veľa počúvame o tom, že svoje potreby a snažia sa ich na- učí a už vie, že keď niečo potrebuľudia sú sebeckí, že im chýba em- pĺňať. Nehovorím, že slušné dieťa je, môže sa spoľahnúť na to, že si
patia. A aj vy hovoríte o „vlastných sa nestará o svoje potreby, o lásku nájdeme spoločný čas. Nenásilným
potrebách“. Kde sú potreby toho a prijatie. Iste áno, no musíme dávať prístupom sa ma spýta, či je teraz
druhého?
pozor na to, či jeho stratégia nie je pre mňa vhodné sa rozprávať.
V tom nie je rozpor, pretože keď preň príliš nebezpečná, či nepotláča
si uvedomujem, že naplnenie mo- vlastnosti, ktoré potrebuje do života
Tak poďme k podstate. Povedali
jich potrieb je v mojich rukách, už – schopnosť prijať sám seba, stáť si za ste, že prvý krok v nenásilnej konebudem ich naplnenie požadovať svojím, byť autentický, nájsť si svoju munikácii je poznať svoje potreby
od iných. Ako som povedala, stále cestu. Nielen vyhovieť predstavám a snažiť sa ich naplniť vlastnými
sa v komunikácii a správaní stará- druhých.
silami. Čo ďalej?
me o svoje potreby, no nerobíme
Prvý krok je pozorovanie, teda
to vedome. Niektorí sa o ne starajú
Zakladateľ nenásilnej komuni- pozorujem, čo sa stalo. Bez kritiky,
„sebecky“, na úkor druhých, iní hrajú kácie M. Rosenberg hovorí, že deti bez hodnotenia opíšem, čo som videmenej agresívne hry – citovo vydie- dehumanizujeme. Máme snahu ich la či počula. V druhom kroku si uverajú, svoju lásku dávajú za odmenu, hneď trestať za vec, o ktorej by sme domím svoje pocity a pomenujem
stavajú sa do pozície obete. Ani je- s dospelým diskutovali.
ich. Tak si ľahko uvedomím aj svoje
den, ani druhý spôsob nie je šťastný,
Myslím, že tiež povedal, že ako- potreby. Lebo ak si uvedomím, že sa
pretože strácame veľa energie tým, náhle nalepíme na hlavu našich detí cítim napäto a chýba mi viac uznaže sme v napĺňaní potrieb závislí nálepku „dieťa“, oveľa viac prekraču- nia, zároveň je to informácia o tom,
od iných. A nevieme sa z ich napl- jeme hranice úcty a dôvery. Chceme že som si sama uznanie a úctu nezanenia ani dlho tešiť, pretože sme presadiť svoje očakávania, zjedno- bezpečila. Ale aj vtedy, keď sa nám
citliví na odmietnutie, na agresiu dušiť si život, aby nám deti bez roz- naše potreby podarí naplniť, mali by
a na nátlak druhých. Jednoducho, mýšľania vyhoveli a ešte sme pritom sme si to hlbšie uvedomiť a vedome
sme v živote príliš závislí od iných, presvedčení, že to myslíme v dobrom. „oslavovať“.
a to je riskantné.
Pri pomenovaní pocitov pomáMáte syna. Môžete nám prezraKedy najviac pociťujeme potre- diť, ako sa vám darí zvládať s ním ha aj pomôcka – zoznam pocitov.
bu nenásilnej komunikácie?
komunikáciu?
Aké pomenovania obsahuje/radí?
Nenásilná komunikácia je cesta
Asi keď ide o deti. Uvedomujeme
Nejde o dobré, alebo zlé pocity,
si, do akej miery už náš spôsob ko- k sebapoznaniu a ja som stále na ale o pocity, keď sú moje potreby
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uspokojené, a naopak, keď nie sú
uspokojené. V prvom prípade vieme
byť napríklad otvorení, prekvapení,
mierumilovní, ocenení, naplnení,
šťastní, plní nádeje, príjemne prekvapení, vďační... A v druhom prípade
uzavretí, zmätení, nešťastní, bezradní, váhaví, znechutení, vyčerpaní. Sú
to známe slová, ale predsa sa v našich vyjadreniach pocitov neobjavujú.
Máme teda prvé dva kroky. Čo
sú ďalšie?
Potrebujeme si uvedomiť i minulé konflikty, ktoré nás ovplyvňujú, a
„rozbaliť“ ich pomocou nenásilnej
komunikácie. To znamená pozrieť
sa na ne objektívne, ale bez obviňovania, a prestať sa točiť vo vlastných
zraneniach. Potom nasleduje tretí
krok – pomenovanie potrieb – a štvrtý krok – prosba. Tú však nemožno
chápať ako požiadavku, ktorú zabalím do pekného balíčka a vypýtam
od druhých. Často prídem na to, že
svoje očakávania dokážem naplniť
sama. A ak potrebujem naplnenie
NOTA BENE potreby od druhej osoby, tak v tomto
kroku pomenujem, v akej forme by
05 2020
mi to vyhovovalo. No splnenie nikdy
Rozhovor
nie je povinnosť.
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A výsledkom bude kompromis?
Ak druhého neobviňujem, ale pozývam na spoločné hľadanie riešenia, tak by výsledkom mala byť spoločne vytvorená stratégia, pri ktorej
zohľadníme potreby nás oboch. Teda
skôr konsenzus. Nie kompromis,
lebo kompromisy v sebe nesú riziko, že niekto musí niečo obetovať.
A nemôžem od partnera očakávať, že
moju potrebu vyrieši. Pokojne môže
povedať i to, že ho nezaujíma. Potom
je to však iná téma a otázka je, ako
tento prístup ovplyvňuje náš vzťah.
Za vaše kurzy nenásilnej komunikácie mohli učitelia získať kredity. Prečo ste považovali za dôležité
dostať „nenásilku“ k učiteľom?
Cieľom bolo dostať ju v prvom
rade k deťom ako nástroj na prevenciu a riešenie konfliktov. Ešte
pred nenásilnou komunikáciou
som absolvovala psychodramatické
kurzy. Už vtedy sme si s kolegyňou,
s ktorou sme neskôr akreditované
vzdelávania pre pedagógov vypracovali, hovorili, že deti by nemali
do dospelosti pozbierať toľko zranení a mali by sa učiť samé seba
viac vnímať a prijímať. Učiteľom
sme potom vysvetlili, že je v ich rukách, či považujú za dôležité starať
sa o seba a kráčať cestou nenásilnej
komunikácie i vo vlastnom živote a
pristupovať inak i k deťom. Učitelia
však už majú dosť systému, ktorý
im zhora i zdola prináša stále nové
pravidlá a očakávania, nemôžeme
na nich tlačiť. No snažili sme sa im
ponúknuť paletu nástrojov, prostredníctvom ktorých môžu nenásilnú komunikáciu vyučovať i formou
hry, tak, aby to prinášalo zážitok
nielen deťom, ale aj im. Myslím si,
že je celospoločenským záujmom dostať nenásilnú komunikáciu do škôl,
pretože tam deti trávia najviac času.

Ako sa potom môžu dohodnúť
dvaja ľudia, ktorých potreby sú úplne rozdielne? Môj partner napríklad často mešká, ja zasa chodím
na stretnutia skôr, a výsledkom sú
spory. Ako to zvládnuť nenásilnou
komunikáciou?
V tradičnej kultúre nasleduje
obvinenie druhého – vidíš, aký si
nespoľahlivý? Kritika a obviňovanie
však spôsobí len to, že sa bude druhá
osoba brániť a útočiť. Z tohto kruhu
treba vystúpiť a stavať komunikáciu na otvorenosti, dôvere a snahe
o pochopenie. Ak žijete nenásilnou
komunikáciou, naučíte sa prejavovať
voči druhému empatiu, ale zároveň
si stáť za svojím. Pomáha si uvedoŽijeme v dobe, ktorú médiá
miť, že potreby máme všetci rovnaké, označujú za post-faktickú – ľudia
no konflikty spôsobujú rozdielne, sa rozhodujú podľa emócií či podľa
často nešťastné stratégie v ich napĺ- toho, kto je vulgárnejší, a teda vraj
ňaní. V „nenásilke“ sa teda môžete priamejší. Vidíme to i pri voľbách.
partnera spýtať: Vnímam dobre, že Neobávate sa vývoja?
prísť niekam neskôr znamená pre
Pre ďalší vývoj je dôležité, nateba slobodu, alebo sa obávaš, že by koľko si dokážeme uvedomiť, že
si strávil niekde čas zbytočne? Neob- druhí nemôžu za naše pocity a za
viňujeme, sme zvedaví, aké potreby to, ako žijeme. Psychológ Eric Bervedú partnera k jeho správaniu. No ne hovorí, že sú v nás tri osobnosti
v záujme vzťahu otvorene hovoríme, – osobnosť „dieťaťa“, osobnosť „rodiča“ a osobnosť „zrelého dospelého“.
ako situácia vplýva na nás.

Andrea Lánczos

A 90 percent ľudí zostáva do konca
života v osobnosti „dieťaťa“ s ranami, ktoré ako dieťa utŕžil, a občas
v osobnosti „rodiča“, keď sa dostane do nadriadenej pozície ako rodič,
učiteľ, alebo riaditeľ vo firme. Vtedy
v komunikácii hodnotíme a obviňujeme druhého človeka. No sú aj ľudia,
ktorí vystúpia z týchto rolí, získajú
nad svojím životom nadhľad, uvedomia si, že nie sú obeťou iných, ani
na nich závislí, a že nechcú, aby
rozhodovali o ich živote a ovplyvňovali ich rozhodnutia. To platí aj
v okamihu, keď si volíme politických
lídrov. Väčšina z nás sa rozhoduje
z pozície „dieťaťa“. Uprednostňujeme politikov, pri ktorých cítime silu
či autoritu a vieme sa stotožniť s ich
vyhláseniami „rodiča“, keď hovoria,
kto je dobrý a kto zlý, a keď útočia
či obviňujú druhých.

pochádza z Dunajskej Stredy, vyštudovala špeciálnu pedagogiku pre
mentálne a sluchovo postihnutých
a logopédiu v Budapešti. Od roku
2009 sa venuje vyučovaniu nenásilnej
komunikácie, je spoluautorkou a lektorkou akreditovaných programov
pre pedagógov v tejto tematike.
Vedie kurzy nenásilnej komunikácie
pre dospelých, ale aj pre deti a mládež.

Politikom by sa tiež hodili základy nenásilnej komunikácie.
Zrelý dospelý nedovolí, aby boli
druhí ľudia od neho závislí. Politici
by ľuďom mali zabezpečiť priestor
dozrieť a stať sa zodpovednými
za seba a vedieť žiť s možnosťami
a výhodami demokracie. Ale to potrebuje, aby aj politici boli „zrelými
dospelými“ schopnými vnímať svoju
rolu a zodpovednosť a nevstupovať
do politiky pre osobné záujmy, alebo
neskĺznuť časom k napĺňaniu osobných záujmov. Česť výnimkám.
Ako vnímate hrubý jazyk, ktorým v posledných voľbách niektorí
politici komunikovali?
Takýto spôsob vyjadrovania je
nešťastným spôsobom napĺňania
potrieb byť dôležitým, vypočutým,
uznaným, respektíve je to signál
nedostatku sebauznania. Vnímam
to teda s pochopením, ale nie so súhlasom, a maximálne môžem byť
smutná z toho, že si tento človek
ešte neuvedomil, že uznanie a sebaprijatie sa dá získať i iným spôsobom. Kľúč k rozhodnutiu pre inú
kvalitu života máme v sebe.
Spoločenské priepasti medzi
nami sú tiež možno dôsledkom
zlého spôsobu komunikácie. Dajú
sa preklenúť rozdiely aj vtedy, ak
majú obe strany pocit, že „ide o život“?
V každej situácii sedia proti sebe dvaja ľudia alebo skupina
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ľudí, ktorí zastupujú nejaký zámer,
bojujú za niečo, či proti niečomu.
Keď preložíme tento zámer do potrieb daného človeka, ocitneme sa
na pôde, kde už nechceme bojovať.
Často stačí, keď ľudia pomenujú svoje potreby, a majú pocit, že
boli vypočutí. Potom sú väčšinou
schopní hľadať riešenia. Samotný
M. Rosenberg pôsobil ako mediátor pri vojenských konfliktoch, kde
doslova lietali guľky a oproti sebe
sedeli rodiny vrahov a obetí. Ich
obvinenia a výčitky boli opodstatnené, no vždy prišli k záveru, že
kým nebola vojna, neprekážalo im,
že majú iné náboženstvo či iné názory, a najväčšiu radosť im robilo,

že žili v pokoji. Každému ide o fyzické a citové bezpečie, o uznanie
seba a svojich hodnôt. Keď pochopíme, že to máme spoločné, nemusíme druhého presviedčať o svojej
pravde. Samozrejme, nehovorím, že
M. Rosenberg vyriešil vojny. Ľudia
majú slobodnú voľbu. Ak si niekto
myslí, že je potrebné bojovať, presviedčať druhých o svojom názore,
alebo dokonca dosiahnuť, aby tí s
iným názor vôbec nežili, tak takého
človeka nebude tréner nenásilnej
komunikácie presviedčať, že najväčšiu radosť človeku prináša, keď vie
prispieť k svojmu blahu a k blahu
iných. Taký človek nie je ešte vo
fáze, aby prijal iné riešenia.

Ale do takej fázy nikdy nemusí
dospieť.
To je pravda. Na to, aby sme
prekročili hranice z osobnosti „dieťaťa“ a „rodiča“ do osobnosti „zrelého dospelého“, musíme prevziať
kontrolu nad svojím životom a potrebami. Na zmenu by sme potrebovali celú spoločnosť, ale zmena
nastane iba vtedy, keď si to uvedomí
každý jeden človek a začne u seba.
Pochopením seba, svojich motivácií
a potrieb a uvedomením si, že pre
ich uspokojenie existuje veľmi veľa
stratégií. A že nikdy nebudeme prežívať ozajstnú spokojnosť a radosť
zo života, ak hľadáme a nachádzame
riešenia na úkor druhých.

Na hranice sú vždy dvaja
Dagmar Gurová

Dokonca aj keď špeciálne polhodinky neprebiehajú ideálne, dieťa cíti
rodičovský záujem a to pomáha k celkovým zmenám. Na stretnutiach sa
rodičia učia, ako využiť terapeutický
potenciál hry. Svoje hrové polhodinky potom doma nakrúcajú a spoločne s lektorkou záznam vyhodnocujú.
Vďaka tomu im vie cielenejšie poradiť.

Shutterstock

Ako povedať dieťaťu nie, aby to prijalo a necítilo sa zlomené či porazené.
Ponáhľame sa do škôlky v lese. Rozdeľujem nepremokavé gate a bundy, aby
si deti bez zábran užili dobrodenie voľnej hry v zablatenom teréne. Čas odchodu sa neúprosne blíži, keď dcéra vyhlási,
že gate sú škaredé, do lesa vraj pôjde
v sukni. Situáciu so záujmom sleduje
mladší syn, pripravený pri najbližšej
príležitosti sestru napodobniť.
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Môžem nástojiť na tom, aby si dcéra
tie škaredé, ale užitočné gate okamžite
obliekla, vyhrážať sa, že sukňu zabavím.
Ona určite začne plakať a búriť sa. Gate
pri tom zápase ostanú ležať na zemi
a prídeme o vzácne minúty. Alebo sa
môžem podvoliť, nech skúsi byť špinavá a mokrá, prípadne hodiť zodpovednosť na učiteľov – veď sú odborníci na
výchovu. Ale takto jej zase dám jasnú
správu, že si u mňa vždy vymôže svoje
a pravidlá sú len prázdne slová.
Môžem sa skúšať aj dohodnúť. Vysvetľovať, argumentovať alebo prešibane požadovať, aby sama prišla s riešením, ktoré nás obe uspokojí. No zase tu
hrá rolu obmedzený čas a výsledky sú
aj v tomto prípade neisté. Ako teda povedať nie, aby to dieťa akceptovalo? Aby
sa pri tom necítilo porazené, zlomené,
aby hranicu dodržalo, aj keď nad ním
nebude bdieť rodičovské oko? A je to
vôbec možné?
„Áno, je, ale nečakajte dokonalosť.
Nečakajte, že to vždy prebehne rýchlo a
idylicky. Myslite na to, že všetky emócie
sú prípustné,“ hovorí špeciálna pedagogička Soňa Pekarovičová. Často pracuje
s rodinami, ktoré sa boria s náročnými
výchovnými situáciami. Pomáha im aj
na kurzoch filiálnej terapie, kde sa učia
rodičovské zručnosti, vrátane stanovenia hraníc, no hlavne tu posilňujú
láskyplný vzťah medzi rodičmi a deťmi.

SLOBODA A HRANICE
„Vo vzťahu založenom na láske a vzájomnom rešpekte platia hranice pre obe
strany. Ak jeden žije na úkor druhého,
nebude to fungovať,“ hovorí. Rodičia

si najskôr potrebujú ujasniť, o čo im
vo výchove ide, čo chcú a čo im nevyhovuje. Až keď si priznajú a upevnia
vlastné hranice, dokážu deťom vymedziť bezpečný priestor, v ktorom môžu
spoznávať svet.

a určitou mierou frustrácie. Pripravujeme ich tak na život, v ktorom sa
budú musieť prispôsobiť iným ľuďom
či okolnostiam – prísť včas do školy,
zjesť jedlo, ktoré im dajú, rešpektovať
pravidlá v škôlke... Večným vychádzaním v ústrety im naopak chystáme šok z toho, že svet sa nebude
krútiť len podľa nich.

Filiálna terapia pomáha pochopiť,
čo sa s naším dieťaťom deje, čo ho trápi.
Robí nás vnímavejšími, pripravenejšími
zvládať záťažové obdobia ako nástup do
škôlky, školy, príchod nového súrodenca,
ale aj každodenné výzvy. Využiť ju môže
každý, kto chce mať s deťmi lepší vzťah.
Obzvlášť sa hodí pre rodičov, ktorých
znepokojujú správanie či emocionálne
prejavy detí, majú pocit, že veľa kričia,
že výchova sa im vymyká z rúk, či chcú
dieťaťu pomôcť prekonať ťažké obdobie.

Mnohým z nás je táto zásada jasná,
no aj tak ju porušujeme. Vo viere, že to
robíme pre dobro dieťaťa, ideme sami
proti sebe, za hranice svojich síl a možEFEKTÍVNE NIE
ností. Aj keď cítime, že si potrebujeme
oddýchnuť, prekonáme sa a ideme sa
Ak chceme pri zadávaní hraníc
deťom venovať. Veď si môžeme oddých- uspieť, mali by sme si stanoviť reálnuť aj neskôr. Tým si však zarábame na ne méty, hovorí Soňa Pekarovičová.
problémy, ktorým sa najviac chceme „Mnohí rodičia očakávajú, že (aj malé)
vyhnúť. „Vyčerpaný a frustrovaný rodič deti im dokážu vychádzať v ústrety,
v strese oveľa pravdepodobnejšie zare- že sa zvládnu dohodnúť na riešení
aguje skratkovito, potom je sklamaný problému, prípadne si hneď osvoja
a obviňuje sa, že to nezvládol.“ Výsled- morálne posolstvo, ktoré im pri tom
kom je pribúdajúca nespokojnosť na chcú odovzdať. Z priveľkého množoboch stranách.
stva cieľov bývajú deti preťažené.“

Filiálna terapia

je kurz rodičovských zručností,
ktorý vychádza z terapie zameranej
na človeka podľa C. R. Rogersa.
Model Filiálnej terapie vytvoril Garry
Landreth s kolegami z Centra pre terapiu hrou (Center for Play Therapy)
v Texase. Na Slovensko ho priniesla
Zuzana Tatárová, ktorá založila Inštitút terapie hrou. Na stránke www.
terapiahrou.sk nájdete certifikované
hrové terapeutky a lektorky filiálnej
terapie na Slovensku.

Dôležité je aj to, aké široké hranice vymedzíme. Dariť sa nám bude
skôr vtedy, keď sa vyhneme extrémom – príliš voľnému či stiesnenému priestoru. Netlačme na to, aby
dieťa zareagovalo okamžite. Najmä
v emočne vypätých chvíľach to môže
mať opačný efekt.
Vo filiálnej terapii sa často pripomína, že dieťa sa učí rešpektovať
hranice, učí sa sebakontrole i rozhodovaniu. Má totiž možnosť vybrať si,
akým spôsobom rodinné pravidlá naplní. „Nemusí vždy voliť medzi dobrým a zlým variantom – keď budeš
včas v posteli, prečítame si rozprávku, inak pôjdeš spať bez nej. Dá sa
to postaviť aj na dobrej a ešte lepšej
možnosti – napríklad poslednú polhodinu pred spaním sa môžeš hrať
alebo si môžeme čítať.“

Hovoriť deťom „nie“ nám padne zaťažko aj preto, že z toho nie sú nadšené,
kričia na nás, plačú, prosíkajú, aby sme
ustúpili. Netrápime a nebrzdíme ich
zbytočne? Na čo je to všetko dobré? „Bez
jasných hraníc deti často cítia úzkosť a
strach, pretože dostali príliš veľkú zodpovednosť, ktorú nemusia vedieť uniesť.
Rodičia to myslia dobre – chcú im dať
Takto je dieťa oveľa viac motivomožnosť výberu, chcú sa vyhnúť príkazom a postaviť výchovu na dohodách... vané urobiť to, čo sa od neho očakáva.
A to sa dá dosiahnuť, len sloboda voľby „Niekedy zistí, že si zvolilo nesprávne.
musí byť primeraná veku.“
Je z toho smutné, nahnevané, ale
práve cez tieto prirodzené dôsledky
Dodržiavaním hraníc deti učíme sa do budúcna učí robiť lepšie rozvyrovnať sa s nepríjemnými pocitmi hodnutia.“

ŠKAREDÉ NOHAVICE

Dospelí majú tendenciu vysvetľovať, poúčať. Deti sa riadia túžbou. Keď
dáme najavo, že jej rozumieme, môže
nás to veľmi zblížiť. Aj vtedy, keď ju
nemôžeme či nechceme vyplniť. Ani
tu však nečakajme, že okamžite zavládne pohoda.
„Mnoho rodičov ťažko znáša detský
smútok alebo hnev. Snažia sa tie nepríjemné pocity rýchlo zahnať, vykúpiť,
odlákať pozornosť. No možno si aj sami
spomeniete, akú úľavu ste cítili, keď ste
sa mohli dosýta vyplakať v náruči milovaného človeka, ktorý vám rozumel
a nepresviedčal vás, že nemáte dôvod
smútiť, že na plač ste už veľkí.“
Existujú zázračné formulky, ktoré
by nám toto všetko uľahčili? „Vo filiálnej terapii to vnímame tak, že každá
rodina je iná. To, čo funguje v jednej,
sa nemusí osvedčiť v druhej. V našom
kurze získate nástroje na to, čo doma
momentálne riešite. Počas kurzu odkrývame emocionálne potreby konkrétneho dieťaťa. Budú sedieť vám osobne.“

Kurz má desať stretnutí, počas
ktorých sa prehlbujú rôzne rodičovské zručnosti – ako vyjadriť empatiu,
reflektovať emócie, posilniť sebavedomie detí, ako ich oceňovať a povzbudzovať namiesto pochvaly, ako
účinne stanoviť hranice a učiť dieťa
preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. „Nácvik zručností však nie
je tým najdôležitejším. Zásadné je, že
sa na svoje dieťa naučíte pozerať novým spôsobom a budujete si pozitívny
vzťah.“

Ak by sme sa vrátili na začiatok – ku
škaredým nohaviciam z pohľadu kurzu
filiálnej terapie – určite by sme počas
stretnutia spoznali viacero možných
reakcií na túto situáciu. Boli by sme
podporení k vyjadreniu pochopenia
s túžbou dieťaťa. Učili by sme sa, čo je
vlastne tou hranicou, ktorá má byť dieťaťu daná. Hľadali by sme veku primerané
formulácie hranice a možnosti výberu. A
ak by to nestačilo, pozreli by sme sa na
následky, ktoré môže dieťa za svoje rozhodnutie niesť. V konečnom dôsledku sa
presúva zodpovednosť z rodiča na dieťa,
postupne a veku primerane.

LIEČIVÁ HRA
Filiálna terapia upevňuje puto
medzi rodičmi a deťmi pomocou
výnimočnej hry. „Raz týždenne na
polhodinu neexistuje nič iné, len
vy, vaše dieťa a hračky,“ hovorí Soňa
Pekarovičová. V tom čase neplatia
žiadne povinnosti, rodič je plne prítomný pre svoje dieťa, nezahlcuje
ho komentármi, návrhmi, nechá sa
viesť dieťaťom. „A ono cíti, že je to
špeciálny čas.“

Zuzana Gránska

Soňa Pekarovičová (1980)
je špeciálna pedagogička a autorka
koncepcie CentrumDys, ktorá sa
venuje varovným signálom porúch
pozornosti a učenia, ako aj emocionálnej podpore detí a výchovnému
poradenstvu pre rodičov.
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Vedieť povedať
Petra Nagyová

Koľkokrát ste sa ocitli v situácii, keď ste nedokázali povedať nie?
Aj napriek tomu, že to bolo nevyhnutné a potrebné? Čím to je,
že vyslovenie odmietnutia je pre mnohých ľudí také náročné?
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Vedieť povedať nie je podľa psychológa Dušana Ondrušeka rovnako
dôležité, ako povedať áno. Hoci väčšina ľudí nemá rada situácie, keď musí
odmietnuť nejakú prosbu, otvorene
nesúhlasiť s nejakým názorom alebo
sa konfrontovať s nepravdou. Tak ako
občas potrebujeme pritakať a pochváliť, čo je dobré, rovnako sa musíme
naučiť odmietať to, čo nám nevyhovuje. Potrebujeme vedieť, ako otvorene vyjadriť iný názor alebo upozorniť
na to, čo je nepravdivé.
„Ľudia, ktorí sa to nenaučia, trpia
oveľa častejšie ako ostatní. Niektorí
končia so žalúdočnými vredmi,“ hovorí psychológ. Veľa však záleží na
forme. Nájdu sa aj šťastlivci, ktorí
vedia nesúhlasiť vľúdne a s ľahkým
úsmevom. Alebo aj takí, ktorí si jednoznačné a hlasné nie vychutnávajú.
„Robí im dobre postaviť sa proti nejakému tvrdeniu. Majú dobrý pocit zo
seba práve v momentoch, keď sa voči
niečomu alebo niekomu vymedzujú.“
Ľahšie to možno bude, ak si uvedomíme, že odmietame len isté veci
alebo isté situácie, nie ľudí. A treba
to urobiť tak, aby si to uvedomili aj
oni. V opačnom prípade „ak neodmietneme nejaký nezmysel hneď na
začiatku, vysporiadať sa s tým potom
môže byť oveľa ťažšie, dlhšie a s väčšími stratami.“ Potreba mať nastavené naše vlastné hranice a limity patrí
medzi základné potreby človeka.

BDELOSŤ VOČI SEBE
Naša hranice vyjadrujú, čo pre
nás je a čo nie je v poriadku. Sú to
limity, ktorými ukazujeme druhým
ľuďom, ako majú s nami zaobchádzať,
ako sa k nám majú správať a čo od
nás môžu očakávať. „Nevyhnutým

predpokladom zdravých hraníc je
schopnosť byť bdelí k tomu, čo sa v
nás deje, mať dobrý kontakt so sebou,
so svojím telom a so svojimi potrebami,“ vysvetľuje terapeut a odborník
na mindfulness Andrej Jeleník.
Iba vďaka dobre nastaveným
hraniciam sa môžeme cítiť bezpečne. „Dávajú nám istotu a vďaka nim
si môžeme budovať odstup aj intimitu vo vzťahoch. Pomáhajú nám v
zdravej sebadôvere, tiež vyjadrovať
naše pocity, ale pomáhajú aj pri konštruktívnych riešeniach životných
výziev a regulovaní nášho správania
sa,“ hovorí terapeut. Vďaka nastaveným hraniciam vieme, kto sme, na
čo máme vplyv a kde sa naša zodpovednosť končí. „Umožňujú nám
použiť vlastnú silu a odvahu tam, kde
to najviac potrebujeme, a nebáť sa
vlastnej zraniteľnosti.“
Kam nás to môže doviesť, ak
nedokážeme povedať nie? Podľa
Andreja Jeleníka zvyčajne začneme
preceňovať svoje sily a nadmerne sa
zaťažujeme, čo má vplyv aj na našu
sebahodnotu a zdravie. „Začneme
prehliadať naše vnútorné potreby
a pocity, čo môže viesť k pocitom
frustrácie, izolácie, strachu, pocitom
krivdy a odráža sa to potom aj na našich vzťahoch,“ dodáva. Bežným indikátorom je potom chronický stres,
únava, vyhorenie či iné somatické
ťažkosti.

VZÁJOMNÝ REŠPEKT
Bez jasne nastavených hraníc nedokážeme naozaj zažívať blízkosť a
intimitu s druhým človekom a nedokážeme byť autentickí. Je tiež ťažké
určovať svoje priority a napĺňať svoje
ciele, lebo všetko zrazu vnímame ako

dôležité. Rozhodovanie potom môže
byť náročné a sprevádzané obavami,
námahou a odkladaním na neskôr.
Na to, aby sme skutočne dokázali rešpektovať a vážiť si druhých,
musíme najprv rešpektovať a vážiť
si samých seba. „Zrelý človek, ktorý
si váži seba, dokáže komplexnejšie
vnímať aj iných, vcítiť sa do ich prežívania a poznať ich potreby. Narcisti, ktorí sú slepí na svety druhých,
veľmi často v skutočnosti nepoznajú
ani sami seba. Ľudia, ktorí sa venujú
druhým tak, že to ide vždy na úkor
ich samých, zanedbajú seba a napokon nepomôžu ani tým druhým,“
konštatuje Dušan Ondrušek.
Rešpekt k druhým je kľúčový najmä v momentoch, keď tí druhí veria
iným veciam než my. Na to, aby sme
ich dokázali rešpektovať, ich musíme
mať radi. A naučiť sa mať niekoho
rád, kto je svetonázorovo úplne inde,
je obojstranne užitočný počin.

POHĽAD DO ZRKADLA
Jasne vyjadrené nie môže priniesť
dočasnú stratu, ale sebaúcta a pocit
dôstojnosti nám prikazujú vedieť sa
v dôležitých momentoch ozvať, alebo
sa aj vzbúriť. Najnáročnejšie je si budovať hranice v blízkych vzťahoch – v
rodine a partnerstvách, pretože sme
v nich zraniteľnejší.
„Kľúčové je, aby sme sa mohli v budúcnosti bez utrpenia pozrieť na seba
do zrkadla. Keď som pracoval v psychologickej poradni, niekedy som bol
prekvapený, ako sa niektoré dievčatá
obávali povedať svojmu partnerovi
nie v niektorých situáciách, ktoré
im jednoznačne nevyhovovali. Báli
sa, že ho stratia,“ vysvetľuje Dušan

NIE
Ondrušek. „Opakoval som im, že
ak ich ten človek má rád, pochopí
a nedorozumenia sa stanú témou
vyjasňujúceho dialógu. Ak by totiž
partner nedokázal rešpektovať nie,
tak zrejme o vzťah nestojí.“

preto prehliadal signály únavy. Telo
mu preto symptómami dávalo najavo,
že tento stav je neudržateľný.“

EMÓCIE SÚ MÚDROSŤ

„Pre ľudí, ktorých stretávam vo
Aj v práci, kde sú blízke vzťahy, svojej praxi, býva ťažké akceptovať
sa často stáva, že ľudia zabúdajú či svoje emócie a potreby,“ hovorí
hovoria na seba z pozície kolegov psychologička Veronika Holíková.
alebo kamarátov, čo vedie k mno- „Myslia si, že by nemali cítiť to, čo cíhým nedorozumeniam. Problémom tia, že by mali byť menej senzitívni,
môžu byť aj naše posunuté hranice. že by si mali veci menej pripúšťať.“
Napríklad, ak vyrastáme s narcis- No emócie sú ďalším druhom našej
tickými rodičmi, ktorí vždy obrátia múdrosti. Takej, ktorá hovorí o tom,
pozornosť na svoje pocity, naučíme aký typ vzťahov, jednania a komusa, že ak chceme ostať v priazni blíz- nikácie nám vyhovuje.
kych autorít, naše pocity nie sú až
také dôležité.
Ľudia si často myslia, že keď
povedia nie, odmietajú tým alebo
NEVYJADRENÉ NIE
kritizujú druhého človeka. „Vtedy
je však dôležité si uvedomiť, čo
Obzvlášť v konfliktoch majú ľudia odmietam. Možno je to určitý typ
problémy komunikovať svoje potreby správania alebo špecifický komunia limity otvorene a s rešpektom k kačný štýl, ktorý mi prekáža. Ľudia
druhým. No nedá sa to skryť. Nevy- si občas empatiu alebo súcit mýjadrené nie sa prejaví vo vzťahových lia s bezhraničnosťou. Paradoxne,
problémoch či rečou tela – človek keď odmietame alebo sa obávame
niečo hovorí, no tón jeho hlasu či nastaviť hranice, ľudia okolo nás
gestá hovoria opak. „Jeden môj klient môžu nadobudnúť pocit, že nám na
mal ťažkosti povedať priateľke, čo vzťahoch až tak nezáleží.“
mu prekáža, lebo sa bál, že ho opustí.
Chceme byť druhými prijímaní,
Jeho iritácia sa však prejavovala v
pohľade a odťažitosti, čo u priateľ- preto potrebujeme ich súhlas a poky vytváralo práve to, čomu sa chcel tvrdenie, že to, ako sa správame
vyhnúť – hnev,“ rozpráva terapeut a kým sme, je v poriadku. Ak však
Andrej Jeleník.
pre to ignorujeme naše hranice,
môžeme stratiť pojem o tom, aké sú
„Iná moja klientka zasa stratila naše hodnoty a potreby, a vyčerpať
chuť na milovanie s partnerom a veľ- svoju energiu. Následne môžeme
mi si to vyčítala. Neskôr pochopila, začať vysielať tzv. dvojité signáže ju k tomu viedli požiadavky, ktoré ly – to, čo robíme, nekorešponduje
si nedovolila vyjadriť, a z toho vyplý- s tým, čo hovoríme.
vajúca frustrácia jej nedovolila otvo„Dohodnem sa s priateľmi na veriť sa intimite. Pre iného klienta boli
zasa aktívny šport a práca jedinými černom stretnutí, ale meškám, aleoblasťami, kde sa cítil kompetentne, bo naň zabudnem. Alebo vstúpim

do ďalšieho pracovného projektu,
lebo je naozaj zaujímavý, avšak nedokážem podať obvyklý výkon, lebo
ignorujem časť mňa, ktorá hovorí,
že potrebuje oddych, samotu, ničnerobenie a podobne. To oslabuje
kvalitu našich vzťahov či pracovného zapojenia,“ konštatuje psychologička.

AKO NA TO
Vaša hranica sa nachádza tesne NOTA BENE
za zónou vašej najväčšej energie 05 2020
05 2020
a radosti z kontaktu s druhým čloTéma
vekom či výkonu. Často ju môžete
cítiť ako malú zmenu vnútorného
naladenia. Ako prvé je dôležité uvedomiť si, čomu presne hovoríte nie
a dať tomu váhu. Postaviť sa za túto
svoju potrebu pred sebou samým.
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Ak je pre vás náročné povedať
nie, môžete začať s tým, že si pri
rozhodovaní vypýtate čas na premyslenie. Tento čas potom využite na reálne zhodnotenie toho,
či chcete do danej aktivity alebo
vzťahu ísť, alebo nie. Ak je pre vás
náročné odkomunikovať to priamo,
môžete poslať svoje odmietavé stanovisko do emailu alebo esemesky.
V dlhodobom horizonte sa môžete sami seba pýtať, čo sú vaše najdôležitejšie hodnoty, napríklad – akým
človekom chcem byť za desať rokov?
Takto pomenujete priority, okolo
ktorých sa budú vaše hranice tvoriť.
Všímajte si tiež vzťahy, v ktorých sa
cítite dobre, lebo práve v nich sú
vaše hranice rešpektované. Pomenujte pre seba, ktorým vzťahom potrebujete viac hovoriť áno a ktorým
viac nie. Venujte viac starostlivosti
vašim spojencom a menej energie
vašim kritikom.

Dovolila by si to vláda, keby nešlo o Rómov?
Zavrela by do karantény celé obce, zdravých
spolu s chorými? Dohrnuli by sa na testovanie
s vojenskými lekármi aj samopalníci a vrtuľníky?
Jana Čavojská

NOTA BENE
05 2020
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Osady
pod
zámkou

Obyvateľov osady v Bystranoch premiér nakoniec pochválil. Že sú vzorom pre celé Slovensko. Po šestnástich
dňoch boli opakované testy nakazených koronavírusom negatívne. Policajnú pásku, ktorou bola osada ohradená viac ako dva týždne, dali preč.
Bystrany sa za posledných desať
rokov zmenili. Na mieste väčšiny
biednych chatrčí vyrástli domy. Sú
ešte nedotiahnuté, niektorým chýbajú
omietky, no pointa je v tom, že ich
majitelia si na ne zarobili v zahraničí,
väčšinou v Anglicku, kde dostali šancu
normálne sa zamestnať.
Bystrany a ďalšie osady – napríklad aj neďaleká Žehra, tiež v karanténe ako najväčšie ohnisko nákazy
koronavírusom na Slovensku – búrajú
hneď dva mýty o Rómoch: že sa im
nechce robiť a že so založenými rukami čakajú, kto im čo dá.

OPÁSKOVANÉ
V Žehre ani v Bystranoch počas karantény Rómom do reči príliš nebolo.
Boli nahnevaní a nechápali situáciu.
Báli sa, že sa od chorých nakazia všetci. Pochopiteľne. Asi každý človek by
sa bál, keby mal okolo seba 51 susedov
s Covid-19. Navyše v prostredí, v ktorom
ľudia žijú spolu a časť z nich býva v chudobných chatrčiach.
V Žehre rozniesol nákazu vinou
svojej nezodpovednosti chlap, ktorý sa
napriek stanovenej povinnosti domácej
karantény po prekročení hraníc otočil
naspäť do Anglicka po zvyšok rodiny. Na
nezodpovedných navrátilcov sa v osadách hnevali. Ale boli aj takí, ktorí riziko
nákazy podcenili a považovali Covid-19
za akési „ochorenie bielych“.
„My sme tu všetci zdraví,“ dozvedela som sa v Bystranoch od muža za
policajnou páskou. Nenechal si vysvetliť dvojtýždňovú inkubačnú dobu ani
bezpríznakovosť niektorých prevádzačov. Poslanec národnej rady a bývalý
starosta Spišského Hrhova Vladimír

Ledecký skonštatoval, že komunikácia
s Rómami neprebehla úplne správne.
Má s ňou bohaté skúsenosti. Osada
v Spišskom Hrhove a jej obyvatelia sa počas jeho pôsobenia stali súčasťou spoločného sveta dediny. Keď úrady opáskovali
päť osád, nikto nemal domyslené, ako
budú ľudí zásobovať jedlom či drevom
na kúrenie, ani odkiaľ vezmú peniaze
na nákup, keď jedlo dovezú – bankomaty
v osadách nie sú.

PO VODU S VEDRAMI
Vo Vilčurni otestovali len pár ľudí.
Tých, ktorí sa vrátili z práce zo zahraničia. Testy im vyšli negatívne. Ale
keďže podmienky sú tam také, aké sú,
obyvatelia tohto geta v Spišskej Novej NOTA BENE
Vsi by privítali otestovanie viacerých.
05 2020
Sú tu ošarpané domy, chatrče a nieReportáž
koľko bytoviek. Za nimi je smetisko.
Časť obyvateľov hádže smeti len tak
za bytovky a druhú časť to rozčuľuje.
S vodou je to podobné. Časť obyvateľov platí, druhá časť nie. No už roky ju
majú vypnutú všetci.
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Naberajú si ju zo spoločnej studne
na ulici. Tečie zadarmo. Koľko treba vyniesť hore do bytu? „Denne aj sto litrov!“
skonštatuje Gejza. „Človek nerobí nič
iné, len celý deň behá s vedrami.“ Jeden z najstarších obyvateľov Vilčurne si
pritom skladá rúško, aby som mu lepšie
rozumela. Dvojmetrové odstupy medzi
ľuďmi? Zabudnite. Majú iné starosti.
Rúška si však obyvatelia nasadia vždy,
keď opustia územie osady.
Dobrou dušou Vilčurne je Ingrid
Horváthová. Má 36 rokov, vyrastala na
bežnom sídlisku. Tu žije polovicu svojho života. Hovorí, že si nejako zvykla.
Očividne to jednoduché nebolo. Ale
rada sa zapája do rôznych aktivít a pomáha. Aj keď sa jej nikdy nepodarilo
mať skutočné zamestnanie a pracovala
len cez verejnoprospešné práce.
Tu zorganizovala napríklad podporný klub pre ženy alebo s dvadsiatimi
deťmi nacvičila mikulášske vystúpenie
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pre škôlku a klientov charity. Posledné mesiace pracuje ako dobrovoľníčka
v projekte organizácie ACEC – Asociácie
pre kultúru, vzdelanie a komunikáciu.
Združuje miestne ženy z rómskych osád,
ktoré vo svojej komunite pomáhajú hlavne tehotným ženám a matkám s deťmi.
Preto ich volajú babice.
V nemocnici v Spišskej Novej Vsi
navštevujú rómske deti hospitalizované bez matiek. Sú tam často jediné,
kto sa vie s deťmi porozprávať a upokojiť ich, lebo tie, ktoré ešte nezačali
chodiť do školy, väčšinou nevedia po
slovensky. Teraz v čase pandémie koronavírusu babice vo svojich komunitách
zabezpečujú dezinfekciu a poskytujú
všetky dôležité informácie o hygiene
a o aktuálnej situácii.

PRÁCA AJ HRA
ACEC objavil v rómskych komunitách naozaj skvelé ženy. Obvykle sú

staršie, rešpektované, s potrebnými
skúsenosťami a zaujímavými životnými príbehmi. Aj ony, rovnako ako nové
domy v Bystranoch, popierajú predsudok, že Rómom sa nechce pracovať.
Napríklad Blanka Gabčová z Hrabušíc, ktorá má 55 rokov, vychovala
tri svoje deti a teraz sa stará o vnučku, ktorú jej nechala dcéra. Robila
celý život vo fabrikách a za prácou
odišla aj do Bratislavy. Hovorí, že
Rómovia tak hrozne schudobneli po
páde socializmu. Kým každý pracoval, rodiny sa mali lepšie.
V Hrabušiciach už chudoba nebije
až tak do očí. Osada splynula s dedinou a vyrástlo veľa nových domov. Aj
keď zostávajú aj tie s latrínou na dvore
a vodou zo spoločnej studne.
Ivana Kráľovičová (37) zo Smižian
zasa pracovala v reštaurácii, ktorú pre
koronu zatvorili. Hneď si našla inú

robotu vo fabrike, na denné a nočné
zmeny. Zaťa má v Anglicku. „Tu si
nemohol nájsť robotu, tam si našiel
hneď a robí mäsiara.“ Ivana sa smeje,
že v pomáhaní mladým mamičkám
je skúsená, má šestnásťročnú dcéru,
ktorá má desaťmesačného chlapčeka.

Ona má štyri deti. Dcéry majú šestnásť
a pätnásť rokov a synovia trinásť a dvanásť. „Nie som pripravená na to, aby
mali moje dcéry brucho v šestnástich.
Môžu chodiť von, ale vždy musím vedieť,
kde sú a s kým. A okolo ôsmej večer už
musia byť doma.“

Smižianska osada sa zmenila k lepšiemu, no myslenie obyvateľov nových
domov ešte nie. Mamy dnešných mladých mamičiek kedysi nevedeli, ako
sa s deťmi hrať a učiť. Dnešné mamy
podnetné hry vo svojej rodine nezažili.
Aj na to potrebujú babice, ktoré ich
navštevujú a učia, ako sa s deťmi dá
podnetne hrať.

Matky, ktoré si svoje dcéry až tak
nestrážia, sa v tejto komunite rýchlo
stávajú babičkami. A prináša to so sebou ďalší problém: ako nájsť gynekológa. Detská gynekológia je až v Košiciach.
Bežní gynekológovia si nie vždy vezmú
na zodpovednosť starostlivosť o tehotnú
ženu, ktorá je sama ešte dieťa.

ZMENILI BY SA
„Máme tu matky, ktoré majú len dvanásť, trinásť rokov. Treba im vysvetliť,
ako sa starať o dieťa. A dievčatám treba
aj vysvetľovať, aby nezostávali tak skoro v druhom stave,“ vysvetľuje Ingrid.

Teraz Ingrid spolu s miestnou občianskou poriadkovou službou dáva
pozor, aby vonku nebolo veľa ľudí, aby
medzi sebou dodržiavali rozostupy,
nosili rúška a umývali si ruky. Ale
často je to boj s veternými mlynmi.
Ľudia sú tu jednoducho príliš zvyknutí žiť spolu a tesne vedľa seba. Preto
by sa tu vírus šíril rýchlo...

Rozprávajú sa, púšťajú hudbu, hrajú karty. Aj mladí. Veľa možností tu
nie je, nemajú tu ani ihrisko pre deti.
Tie teraz nechodia do školy. Úlohy im
posielajú raz do týždňa, vytlačené na
pracovných listoch, a pozbierajú si
tie minulotýždňové. Vyučovanie cez
Najviac problémov rieši Ingrid internet v týchto podmienkach nie
s hygienou. „Voda zo studne nie je úpl- je možné. „Mladí sa tu nudia. Hlavne
ne v poriadku. My dospelí ju pijeme bez teraz, keď je korona,“ priznáva Ingrid.
problémov, ale bábätká už z nej ocho- „Ale musia rešpektovať nariadenia.“
reli,“ hovorí. „Malým deťom táto voda
škodí.“ Celkovo nosenie vody na pranie,
Odkedy sem Ingrid pred osemvarenie a umývanie zaberá obyvateľom nástimi rokmi prišla, situácia sa tu
Vilčurne veľkú časť dňa.
vraj nemení. A ak trochu áno, tak len

k horšiemu. Hygiena je stále veľký
problém. Pridáva sa alkohol a toluén, ktorým časť obyvateľov holduje.
Ingrid však verí, že keby miestni ľudia videli, že niekomu na nich záleží,
zmenili by sa.
1 (str. 17-18) Ingrid Horváthová drží na
rukách dievčatko zo susedstva pred domom,
v ktorom býva.
2 Záchranárka v ochrannom obleku prišla
do Bystrian po ženu, ktorú treba odviezť do
pôrodnice.
3 Vo Vilčurni netečie z kohútikov voda. Ľudia
celý deň behajú s vedrami hore–dole.
4 Ľudia sú na Vilčurni zvyknutí tráviť čas
spolu. Potrebu dodržiavania dvojmetrovej
vzdialenosti im nikto nevysvetlí.
5 Ingrid Horváthová rada komunikuje s ľuďmi.
Dobrovoľníčenie sa jej páči.
6 Pán Gejza vysvetľuje, akým problémom je
na Vilčurni voda.
7 Štefan Dunka zo Žehry nechápe, ako v osade
mohli zatvoriť spolu chorých so zdravými.
8 Blanka Gabčová, babica z Hrabušíc.

DOCENT Z OSADY
Jana Čavojská

Vyrastal v rómskej osade v Jarovniciach. Dnes má Martin Kaleja
titul PhD., docentúru a prednáša na univerzitách v Česku a Poľsku.
Pri označení docent z osady sa pousmeje. Vraj to nie je celkom tak. Lebo
v jarovnickej osade sa nenarodil. Do
siedmich rokov žil v Ostrave. Potom sa
rodičia presťahovali do rómskej osady
v Jarovniciach. A Martin Kaleja (38) je
dnes zrejme prvý jej obyvateľ s akademickým titulom docenta. Pracuje
ako vysokoškolský pedagóg, prednáša
v Česku a Poľsku a je členom českých
vládnych expertných platforiem pre
záležitosti menšín a vzdelávania.

SAMÉ JEDNOTKY
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Učiteľom chcel byť od prvej triedy
na základnej škole. Vtedy ešte býval
s rodičmi v Ostrave. Odtiaľ pochádzala
jeho mama. Otec bol z Jarovníc. „Ocitol sa v Ostrave a uniesol maminku,“
hovorí Martin Kaleja. „Uniesol ju v tom
zmysle, že bola plnoletá a sama sa rozhodla, ale rodičom nepovedala, že odchádza za svojím milým. Otec ju šiel
predstaviť rodičom do Jarovníc. Potom
sa vrátili do Ostravy a bývali tam.“
Martin Kaleja sa nakoniec narodil
v Prešove. Neplánovane, jeho mama
bola v siedmom mesiaci. Rodina ďalej
žila v Ostrave, Martin tam absolvoval
prvé dva ročníky základnej školy. „Na
vysvedčení som nemal jednotky, viem,
že tam boli aj nejaké štvorky. Potom
otcov otec našich zavolal do Jarovníc,
že im tam postavil barák. Tak sme sa
tam v apríli presunuli.“

NEUSTÁLA NEDÔVERA
Kalejovci bývali v osade. V Jarovniciach v 80. rokoch fungovali veci tak,
že po určitej hodine Rómovia z osady nesmeli vyjsť. Ak hranicu medzi
osadou a dedinou prekročili, zasiahli
policajti. „Odviezli ich do vyšetrovne
a zmlátili. Policajná stanica bola hneď
vedľa osady. Občas bolo odtiaľ počuť,
ako niekoho bijú a on kričí,“ spomína
Martin Kaleja.
Nedôveru bolo cítiť na každom
kroku. „Keď človek ráno opustil teritórium osady a vošiel do dediny z dôvodu, že ide do školy, už bol monitorovaný pohľadmi, ktoré automaticky
predikovali: budú sa diať zlé veci. Aj
to je dôvod, prečo niektorí tie zlé veci
naozaj začnú robiť. Hovoria si: čo tým
pokazím, aj tak si o mne všetci myslia,
že taký som.“
Martin Kaleja hovorí, že jeho dedko a babička patrili v osade k vyššej
vrstve. V iných domácnostiach bolo
bežné, že návšteva jednoducho vošla
dnu. No ak chcel niekto niečo vybaviť
u jeho starých rodičov, čakal pri bráne
na povolenie vstúpiť.
Keď Martin Kaleja v škole povedal,
že chce byť učiteľ, urobil dlhoročný
riaditeľ Jozef Bugna všetko preto, aby
to jeho ambiciózny žiak dosiahol. Absolvoval špeciálne hodiny doučovania
zo slovenského jazyka a matematiky
a prijímačky na gymnázium v Prešove
nakoniec urobil. Jarovnická základná
škola je dnes čisto rómska. Len dvaja
jej absolventi vyštudovali univerzitu.

Chlapec so štvorkami aj napriek
tomu, že nehovoril dobre po slovensky,
v triede čoskoro vynikal. Podržali ho aj
učitelia. „Páčilo sa mi, že vystupujem
v pozitívnom svetle. To som v Ostrave
so štvorkami nemohol. Učitelia využíBEZ SPRIAZNENEJ DUŠE
vali môj potenciál. Ak spolužiaci nerozumeli výkladu, otočil som sa a slová
Prvý deň na gympli s ním nikto
učiteľa som im sprostredkoval.“ Na nechcel hovoriť. Spolužiaci si odsadakoncoročnom vysvedčení mal samé li. „Prvé dni v škole, keď je všetko nové
jednotky. „Učitelia ma vnímali pozi- a ľudia hľadajú spriaznené duše, som
tívne. A ja som bol tým, kým ma oni zostal sám,“ spomína si Martin Kaleja.
videli,“ hovorí Martin Kaleja.
„Učitelia nevedeli čo s tým. Koľkokrát

sa na gymnáziu objaví Cigán z Jarovníc? Bola to pre nich nová skúsenosť.“
Zmenilo sa to až postupne. „Napríklad
sa presvedčili, že nekradnem, keď
som zostal v triede sám a nikomu
potom nič nechýbalo. Keď sme sa na
konci štvrtého ročníka lúčili, tak sme
všetci plakali. Už sme boli priatelia
a neriešili sme odlišnosti.“
Kým na gymnáziu spočiatku zažíval odmietanie, v osade mu štúdium
prinieslo úctu. Volali ho Prezident.
Starší upozorňovali deti, aby mu
uhli z cesty. Nevedeli presne, čo je to
gymnázium. Ale hovorili o ňom: „On
chodí na nejakú školu, kam chodia iba
gadžovia, ale len tí na vyššej úrovni.“
Keďže chcel byť učiteľ, zhromažďoval okolo seba deti z osady a dvakrát
týždenne sa im venoval. Učili sa, robili rôzne voľnočasové aktivity. Zakaždým prišlo tridsať – štyridsať detí. Medzi nimi aj Martinova sesternica Jana.
Videl, že má potenciál. Presviedčal ju
na gymnázium. „Načo jej bude škola?
Hádam nebude zarábať peniaze? Žena
sa má starať o deti. Pracovať bude jej
muž, on ju musí živiť,“ zareagovala
mama dievčaťa.
No Martin Kaleja bol razantný.
Jana si nakoniec dala prihlášku na
strednú zdravotnú školu, skončila ju
maturitou a vyštudovala aj bakalára.
Druhá Rómka z jarovnickej školy s vysokoškolským vzdelaním. „Naplnili sa
však slová jej mamy o tom, čo by si
pre svoju dcéru nepriala,“ podotýka
Martin Kaleja. „Jana žije v osade, jej
manžel má len základnú školu. On
sa stará o deti a ona chodí do práce.“

NEUSTÁLE POSUDZOVANÝ
Martina prijali na Prešovskú univerzitu, na odbor Učiteľstvo pre základné školy so špecializáciou Anglický
jazyk a literatúra. Po prvom semestri
školu nechal. „Cítil som, že potrebu-
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jem radikálnu zmenu. Nemohol som
viac zostať v izolácii osady. Limitovalo
ma to. Spomínal som na časy v Ostrave, keď nikto v mojom okolí neriešil,
či som problémový. V Jarovniciach
som také posudzovanie cítil neustále.“
Mal výhodu, v Ostrave žila rodina
jeho mamy. Nasťahoval sa k starej
mame. To mu uľahčilo štart. Myslí si,
že pre mladých je ťažké vymaniť sa
z osady aj preto, že život mimo osadu
je diametrálne odlišný od všetkého, čo
doteraz poznali. V cudzom „gadžovskom“ svete by boli úplne sami. „V tom
novom svete musia žiť úplne odlišný
formát života. Okolie ich predchádzajúci formát života nepozná, nevysiela
im impulzy, podporu, energiu, nič, čo
by im dodalo odvahu v tom novom
svete zotrvať.“

docentúru. Dnes prednáša v Česku aj
v Poľsku. Riadi projekty na podporu
inkluzívneho vzdelávania. Ako predseda pracovnej skupiny pre vzdelávanie Rómov pri Úrade vlády Českej
republiky sa venuje agende sociálnej
spravodlivosti.

BERÚ VÁS PO SVOJOM
Mama Martina Kaleju pritom absolvovala základnú školu. Otec má
výučný list z odboru obrábač kovov.
Martin má päť súrodencov. Všetci ostatní dosiahli iba základné vzdelanie.
Ako to, že Martin to ako jediný z rodiny dotiahol tak ďaleko? Zrejme je to
otázka nielen vrodenej inteligencie,
ale aj prostredia, z ktorého rómske
deti z vylúčených osád smerujú do
školy. Sociálne znevýhodnenia im
bránia využiť ich potenciál naplno.

Martin Kaleja si našiel miesto asistenta učiteľa na základnej škole. Stále
No podľa Martina vidno v jarovvšak túžil byť učiteľom, tak si po čase nickej osade zmenu. Viac ľudí študuje.
podal prihlášku na vysokú. Vyštudo- „No pri takých veľkých počtoch jej obyval dva odbory, sociálnu pedagogiku vateľov sa to stále zdá málo,“ hovorí.
a špeciálnu pedagogiku, získal PhD. aj „A aj keď zvládnu školu, je pre nich

veľmi ťažké žiť inak. Človek dospeje,
vyzrie, získa vzdelanie, skúsenosti, no
nie každý má dosť odvahy na to, aby
odišiel do cudzieho sveta, kde nemá
uznanie ani zázemie osady. Ja som to
mal jednoduchšie, mal som v Ostrave
rodinu mojej maminky. Rok som býval
u babičky, kým som sa osamostatnil.“
Martin Kaleja rovnocenne používa
označenie Róm a Cigán. Respektíve,
väčšinou ich vôbec nepoužíva. Nerozlišuje medzi Cigánmi, Rómami, gadžami či negadžami. Tieto výrazy využíva
cielene iba vo chvíľach, keď je nevyhnutné použiť ich na porozumenie
podstate veci. V jeho vlastnom svete
mu je ukradnuté, kto je aký. Nech je
každý tým, na koho sa cíti. „Ale ľudia
vás aj tak berú po svojom. Keď nastúpim do električky, koho vidí skinhed?
Toho, koho chce vidieť. Nebudem mu
vysvetľovať, že som docent a učím na
univerzite. Odpovedal by mi, že jasné,
a on je prezident zemegule.“
Martin Kaleja žil v jarovnickej osade, dnes je
docentom na univerzite.

Bez súhlasu
Jana Čavojská

Miliónom žien znižujú kvalitu života nemiestne poznámky, narážky a komentáre,
pričom takéto správanie môže prerásť až do násilia. Na naše otázky odpovedala
analytička a aktivistka VERONIKA VALKOVIČOVÁ.
Prečo sa venuješ práve téme sexuálneho násilia?
Počas štúdia politológie a analýzy konfliktov som začala pociťovať,
že sa príliš málo pozeráme do domáceho, intímneho prostredia. Reflektujeme skôr násilie v medzinárodných vzťahoch. Vtedy som sa začala
viac zaoberať témou sexuálneho
násilia a domáceho násilia. Venovala som sa jej aj na doktorandskom
štúdiu. Skúmala som, aké nástroje
štát využíva na riešenie situácií domáceho násilia a sexuálneho násilia.
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Domáce násilie je pojem, ktorý
sa u nás vžil, no z tvojho pohľadu
je presnejší pojem intímne partnerské násilie.
Áno. V intímnych partnerských
vzťahoch môže dochádzať k násiliu
psychickému, sociálnemu, ekonomickému aj sexuálnemu. Európske
štatistiky dokazujú, že sexuálne násilie sa ženám väčšinou deje od ľudí,
ktorých poznajú. Od cudzej osoby je
štatisticky veľmi zriedkavé. Oveľa
častejšie ide o partnerov, známych,
spolužiakov, kolegov.
Hovoríš o ženách. To znamená,
že takéto násilie na mužoch nie je
súčasťou tvojho výskumu? Alebo že
je štatisticky bezvýznamné?
Na Inštitúte pre výskum práce
a rodiny sa zaoberáme násilím, ktoré sa deje ženám aj mužom. Z dát
však vieme, že sexuálne násilie a obťažovanie sa v neproporčnej miere
deje viac ženám. To neznamená, že
mužom nie – a o to ťažšie je potom
pre mužov domáhať sa spravodlivosti, lebo je to také zriedkavé, že sa vo
svojej situácii môžu cítiť sami. Ale
sexuálne násilie a obťažovanie viac
ovplyvňuje kvalitu života žien.
Takéto násilie sa dlho považovalo za intímnu vec, ktorá zostávala
za dverami bytov a na verejnosti

nebola témou. Kedy sa o ňom začalo viac hovoriť?
Feministický aktivizmus priniesol tieto témy na verejnosť v 90.
rokoch. Na Slovensku prebehla v rokoch 2003 – 2004 známa kampaň
Piata žena, cieľom ktorej bolo urobiť
verejnosť v týchto témach citlivejšou. Téma sexuálneho obťažovania
na pracovisku prišla s politikami
Európskej únie v roku 2004 a 2008
a s antidiskriminačným zákonom.
Za socializmu to zákony vôbec
neriešili?
V bývalom režime pred rokom
1989 téma domáceho násilia vôbec
nebola súčasťou verejných politík.
Domáca sféra bola vtedy akoby nedotknuteľná štátom. Socialistický
aparát nijako neriešil situáciu obetí
domáceho násilia.
V západných štátoch to bolo
iné?
Tam sa v 60. a 70. rokoch hlavne v ženských feministických
hnutiach začalo o sexuálnom obťažovaní a násilí hovoriť ako o kolektívnom probléme. Predtým boli
vnímané ako individuálne problémy, s ktorými si žena musí poradiť sama. Bolo to niečo, čo patrí
k životu. Keď chce manžel sex, má
naň právo a ja mám tú povinnosť.
Obťažovanie na pracovisku musím
pretrpieť. V 70. rokoch začali aktivistky hovoriť o tom, že ide o niečo,
čo ovplyvňuje kvalitu života miliónov žien a malo by to byť súčasťou antidiskriminačnej legislatívy.
Z feministického hnutia to prešlo
do právnych noriem. Napríklad
americké ženy začali na súdoch
namietať, že nie je v poriadku, keď
ich vyhodili z práce, lebo sa ohradili proti sexuálnemu obťažovaniu,
alebo ho už nemohli zniesť, tak
zo zamestnania odišli. Právničky
a právnici definovali sexuálne ob-

ťažovanie ako niečo, čo ovplyvňuje
schopnosť žien pracovať.
Ako sa na Slovensku premietli
zákony proti sexuálnemu obťažovaniu do praxe?
Sexuálne obťažovanie je zahrnuté do antidiskriminačného zákona,
nie do trestného zákona. To v podstate znamená, že keď niekto zažíva
sexuálne obťažovanie na pracovisku
alebo v škole, musí ho sám namietať
a dožadovať sa spravodlivosti. Súčasťou antidiskriminačného zákona je
pravidlo, že problém sa musí riešiť
tam, kde vznikol. Teda priamo v organizácii, v ktorej sa človeku sexuálne obťažovanie deje. A to môže byť
veľký problém. V mnohých organizáciách sa nevedia vysporiadať s takouto situáciou. Vedenie alebo personálne oddelenie nevie, čo s tým.
Je to paradoxné, pretože antidiskriminačný zákon ukladá aj povinnosť
predchádzať sexuálnemu obťažovaniu. Firmy, organizácie a univerzity
by teda mali mať jednoduchý systém
nahlasovania takéhoto obťažovania.
No mnohé organizácie to nerobia,
alebo to robia veľmi formálne.
Je to aspoň v prostredí univerzít lepšie?
Niekedy býva sexuálne obťažovanie súčasťou etických kódexov,
ale to je na Slovensku zriedkavé
a stretávame sa s tým skôr v zahraničí. Bohužiaľ, prístup škôl je
často taký, že vyučujúci aj študenti
a študentky sú dospelí ľudia a majú
mať dostatočnú mieru autonómie
a možnosti namietať sexuálne obťažovanie priamo v škole alebo ho
riešiť v občianskoprávnom procese.
Nahlasovať sexuálne obťažovanie
zo strany vyučujúceho, od ktorého
študent alebo študentka osudom veľmi závisí a ktorý rozhoduje o ich
budúcnosti, je však veľmi náročné.
Ak sa niekomu deje obťažovanie
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a má to namietať priamo v inštitúcii, v ktorej sa to deje, vplývajú na to
dva faktory. Jedným z nich je strach
o budúcnosť. V škole sa bojí, či prejde do ďalšieho ročníka, či ho učiteľ
nevyhodí z predmetu. V zamestnaní má strach, či sa to neprejaví na
mzde. Mnohí ľudia sú od tej mzdy
závislí, musia platiť účty. Vtedy je
strach veľmi silný faktor. Nahlásenie obťažovania môže ovplyvniť to,
či budú mať z čoho zaplatiť nájomné.
Druhým faktorom, ktorý odrádza
ľudí dožadovať sa spravodlivosti, je,
že sa boja, že ich označia za problémových.
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Čo všetko vlastne môžeme označiť ako sexuálne obťažovanie?
Najčastejšie má dva prejavy. Jedným je „niečo za niečo“. Napríklad
nadriadený sa vyhráža, že keď teraz
toto neurobíš, tak sa ti stane niečo negatívne, alebo keď teraz toto
urobíš, tak ťa povýšim. Druhý prejav je znevažujúce a zastrašujúce
prostredie na pracovisku. Mnohé
ženy sa napríklad stretávajú s tým,
že na pracovisku každý deň niekto
komentuje ich vzhľad, rieši ich telo,
sexualitu, má sexuálne poznámky,
znevažuje ich osobu a profesionalitu. Takéto obťažovanie vytvára nerešpektujúce prostredie voči pracovníkom a pracovníčkam. Môže vyústiť
až do násilia.
Inštitút pre výskum práce a rodiny nedávno realizoval prieskum
o sexuálnom obťažovaní medzi študentmi a študentkami vysokých
škôl. Máte už k dispozícii výsledné
dáta?
Zatiaľ ich spracovávame. Ale výsledky sú podobné tým z výskumov,
ktoré robili pred desiatimi rokmi na
českých vysokých školách. Môžeme
potvrdiť, že veľmi malé percento
ľudí má skúsenosť s najzávažnejšími formami obťažovania, ktoré
prerastajú až do násilia. To je napríklad situácia, v ktorej sa človek
musí podriadiť sexuálnym návrhom,
pretože inak je ohrozená jeho budúcnosť. Ale až 20 – 40 percent študujúcich má skúsenosť s rodovo motivovaným obťažovaním: neustálymi
komentármi vzhľadu, pozývaním
na schôdzky, posielaním sexuálne
explicitných správ a obrázkov. Alebo
tým, že vyučujúci na hodine hovorí
o svojom sexuálnom živote alebo sa

Mgr. Veronika Valkovičová, PhD.

dopytuje na sexuálny život študentov a študentiek.

absolvovala Fakultu sociálnych
a ekonomických vied UK v Bratislave
a Fakultu sociálnych vied belgickej
univerzity v Antverpách. V doktorandskom výskume sa venovala verejným
politikám rodovej rovnosti a sexualít.
Je analytičkou Inštitútu pre výskum
práce a rodiny a skúma sexuálne obťažovanie. Spolupracuje s ľudskoprávnymi organizáciami v oblasti LGBTI práv,
reprodukčných práv a práv ľudí v sex
biznise. Práve vychádza kniha esejí
Bez súhlasu.txt o sexuálnom násilí
na Slovensku, ktorej je spoluautorkou.

Ako výskum prebiehal?
Oslovili sme všetky fakulty verejných vysokých škôl, ktorých je
109, s výzvou, že chceme medzi ich
študentmi a študentkami uskutočniť
prieskum o obťažujúcom a diskriminačnom správaní. Bolo na fakultách,
či sa nám ozvú naspäť a umožnia
nám prístup do školy. Viac ako polovica sa neozvala ani na opakované
výzvy alebo s prieskumom nesúhlasila. Niektoré fakulty mali problém
s tým, že by to narúšalo ich vyučovací proces. Pritom vyplnenie dotazníka trvá tridsať minút. Zopár fakúlt
povedalo, že túto tému majú dostatočne podchytenú, a preto nemusíme vôbec chodiť. Súhlasilo päťdesiat
fakúlt. Dotazník bol anonymný, zisťovali sme iba klasické biografické
údaje – pohlavie, región, v ktorom
má odpovedajúci trvalý pobyt, či sa
identifikuje ako minorita a podobne. Nepýtali sme sa, na akej fakulte študuje, len aký odbor a v akom
regióne, takže fakulty nie je možné
identifikovať. Nechceli sme ukazovať prstom, že tam a tam sa deje
niečo zlé. Chceli sme poukázať na
celospoločenské trendy a rôzne postoje študujúcich k tejto téme.
Pýtali ste sa, či a komu sa zverili so svojou skúsenosťou?
Áno, a aj či fakulta nejako konala.
Veľmi často odpovedali, že sa nezverili nikomu a vysporiadavali sa
s tými sami. Autority, či už vedenie
fakulty, alebo polícia boli najmenej
často kontaktované. To isté vychádza aj z celoeurópskych výskumov.
Ľudia sa najčastejšie zverujú svojim
blízkym. Zriedkavo orgánom verejnej moci.
Vinník by však mal byť potrestaný.
Z prieskumov a zo skúseností
organizácií, ktoré pomáhajú v situáciách sexuálneho alebo domáceho
násilia, vyplýva, že potreba riešiť
veci na polícii a súdnou cestou je
často úplne posledná. Keď človek
zažíva niečo nepríjemné až násilné,
najdôležitejšie preňho je porozumenie a posilnenie. Hlavnou potrebou
je odísť z tej situácie. Prvá reakcia
je únik. Nie so vztýčenou hlavou
rozprávať o tom, čo sa mi deje, nad-
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riadeným alebo polícii. Na vysokej
škole to môže viesť aj k tomu, že
študentka radšej prestane chodiť na
daný predmet, aj keď by bol veľmi
dôležitý pre jej budúcnosť. Ak chce
človek svoju situáciu riešiť s políciou, organizácia by ho alebo ju mala
posilniť. Ale určite nie nútiť. Často
sa stretávame s otázkou, prečo ten
človek niečo nespravil, nenahlásil
situáciu, nebil sa za svoje práva. Nezainteresovaní ľudia majú potrebu
hovoriť: ja by som urobil to a to. Ale
tie situácie sú často veľmi komplikované. Ten, kto ich zažíva, môže mať
obavy z niečoho, o čom ani netušíme. Keď je v hre budúcnosť alebo
platenie účtov, nie je jednoduché
postaviť sa obťažujúcemu.
V súvislosti so sexuálnym obťažovaním a násilím nepoužívaš
slovo obeť. Prečo?
Má pasívny nádych. Je to niekto,
kto trpí, komu sa stalo niečo veľmi
zlé. Často máme veľmi skreslené

predstavy o tom, ako má obeť vyzerať a ako sa má správať. Má byť
skromná, spolupracovať s autoritami, nezastávať sa násilníka. Takto
sa udržuje predstava pasívnej obete. Ale človek, ktorý zažíva násilie,
pasívny nie je. Hľadá stratégie, ako
sa mu vyhnúť. Veľmi často aj koná.
Odíde zo školy, prestane chodiť na
kurz, mlčí na mítingoch – ak predpokladá, že to je správna stratégia
prežitia. V aktivizme, službách a vedeckej sfére radšej hovoríme o mužoch a ženách, ktorí zažívajú násilie,
než o obetiach.
Prekvapilo vás na inštitúte niečo v oblasti sexuálneho násilia a
obťažovania?
Máme podozrenie, že veľmi problematický sektor, v ktorom dochádza
k sexuálnemu obťažovaniu, je doprava. V roku 2017 vyšla veľká štúdia
o trinástich európskych krajinách
– Slovensko do nej nebolo zaradené –
týkajúca sa sexuálneho obťažovania

vo verejnej doprave. Až dve tretiny mente vyšlo najavo, že tam stážistky
žien zamestnaných v tomto sektore zažívajú veľa obťažovania. V USA sa
malo skúsenosť s aktom sexuálneho hovorilo o obťažovaní v agrosektore
násilia. Desivé bolo, že až polovica – voči mexickým zberačkám ovocia.
týchto incidentov bola od cestujú- Obťažovanie reportovalo aj veľa žien
cich. Hovorím o fyzickom obťažo- v službách. Napríklad McDonald mal
vaní, dotýkaní sa, fyzických aktoch veľkú kauzu a zaviedol nové nástroje
násilia. Zvyšné incidenty boli od ko- na nahlásenie obťažovania. Je dôlegov a nadriadených. Tým chcem ležité hovoriť o tom, že práve ženy
zdôrazniť, že mnohé ženy v niekto- zamestnané v sektore služieb sú tie,
rých zamestnaniach zažívajú dvo- ktoré často zažívajú obťažovanie. Ich
jitú záťaž obťažovaním. Od kolegov životy totiž závisia od toho, či dostaa vedúcich, ale aj od klientov.
nú na konci mesiaca výplatu. Sú vo
veľmi zraniteľnej pozícii. Metoo nie
V pripravovanej knihe o sexuál- je žiadne hnutie bohatých paničiek,
nom násilí Bez súhlasu.txt hovoríte ako som si neraz pri verejných deaj o Metoo v slovenskom priestore. batách vypočula. Ohrozený je človek,
Túto knihu editujem spolu s ume- ktorý je na inom existenčne závislý.
leckou kurátorkou Zuzanou Jakalo- Teda aj na svojom šéfovi, ktorý rozvou. Chceli sme v nej priniesť hlasy hoduje o jeho mzde. Vieme, že na
žien a mužov, ktoré zostali zamlča- Slovensku sú najrizikovejšie sektory
né. Veľa ľudí na Slovensku má pocit, veľkoobchod, maloobchod a školstvo.
že hnutie Metoo bola akási vzbura Z Inšpektorátu práce máme totiž inamerických herečiek. Ale tieto hnu- formácie, že práve školstvo je oblasť,
tia prebehli v zahraničí v rôznych v ktorej najviac dochádza k porušosektoroch. Aj v Európskom parla- vaniu zákonníka práce.

Ubrániť si hranice
Petra Nagyová

a kopov, inštruktorka sebaobrany
vám vysvetlí, že na prvom mieste si
je treba uvedomiť, kde máte svoje
hranice.

Michaela Cásková

RÁZNA REČ TELA

Ako štrnásťročná zažila peklo. Skončila na drogách
a na ulici, aby sa opäť postavila na vlastné nohy.
Jasmína Houdek (33) vie, čo je to násilie. Aj preto učí
sebaobranu a nebojí sa hovoriť o znásilnení.
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„Žiadnu traumu nevyrieši čas.
Trauma zmizne až vtedy, keď sa
jej postavíte čelom a máte silu ju
prekonať,“ hovorí Jasmína Houdek,
ktorá učí ženy aj mužov obhájiť si
svoje hranice. Ako malá chcela byť
módnou návrhárkou, spisovateľkou
alebo novinárkou. Jej život sa však
vyvinul inak.

niečo neurobím, presne tak dopadnem a už nebude cesty späť. Skontaktovala som vtedy svoju kurátorku,
ktorej som dôverovala, a ona mi pomohla.“ V dobe, keď jej rovesníci už
končili strednú školu, Jasmína ešte
len začala študovať. Mala osemnásť
a začala sa začleňovať späť do spoločnosti.

Keď mala 14 rokov, znásilnil ju
dospelý muž, ktorého poznala ona
i jej rodina. „Manipuláciou a klamaním si zaistil, že som o tomto strašnom zážitku dlho nikomu nepovedala. Bola som mladé dievča, mala
som strach. Z toho, čo sa stalo, som
vinila samu seba,“ rozpráva Jasmína.

ZVÍŤAZIŤ NAD TRAUMOU

NA ULICI, NA DROGÁCH
Trauma zo znásilnenia v nej
spustila sériu strašných skúseností,
ktoré takmer neprežila. „Prvých pár
nocí po tej udalosti som nemohla
spávať. Pamätám si, že som si priala
zomrieť. Moje detstvo tým definitívne skončilo a trvalo mi ďalších
pätnásť rokov, kým som sa zbavila
nočných môr.“

„Pokiaľ máte vo svojom okolí niekoho, kto vaše hranice nerešpektuje,
je dobré poslať ho do hája. Dôležité
je, ako máte nastavenú hlavu. Keď
prejdete kvalitným kurzom, naučíte
sa, že drvivá väčšina konfliktov sa
dá vyriešiť správnou komunikáciou.“
Závisí teda od tónu hlasu, cez to, čo
hovoríme, až po reč nášho tela. „Na
našich kurzoch učíme, ako rýchlo a
tvrdo zneškodniť útočníka, ale predovšetkým dosiahnuť to, aby si na
nás nikto nedovoľoval.“

„Zrazu som sa učila veci, ktoré
boli pre väčšinu ľudí úplne samozrejmé. Vstať a niekam ísť, hovoriť
s rovesníkmi, riešiť každodenné bežné starosti násťročných. Pamätám
si, ako som sa chválila svojej bývalej
drogovej komunite, že mám školský
rozvrh a domáce úlohy. Bola som pre
nich hviezda.“
Aby sa zbavila traumy, musela sa
k nej opäť vrátiť a vyriešiť ju. Prvý
impulz k tomu prišiel, keď začala
pracovať ako inštruktorka v Modernej sebaobrane. „Na kurzoch učím
ľudí, aby si vo svojom živote urobili
poriadok. Napríklad aby sa zbavili
ľudí, ktorí im ubližujú, alebo aby
si nastavili hranice a naučili sa povedať nie. Cítila som však, že nie
som autentická, pretože vo vnútri
ma stále trápilo moje znásilnenie.“

Jasmína krátko po znásilnení
začala brať tvrdé drogy. „Bol to môj
spôsob, ako sa s tým vyrovnať, ako
zabudnúť. Fungovalo to. V šestnástich som do toho spadla takým spôJasmína vyhľadala pomoc orgasobom, že som sa ocitla na ulici.“ To nizácie ProFem, ktorá pomáha obebol začiatok toho, že na dlhú dobu tiam sexuálneho násilia. Začala choo všetko prišla. O kamarátov, o nor- diť na terapie a vďaka psychologičke
málny život, o svoje zdravie i povesť. Jane Hrázdilovej si traumu vyriešila.
„Dodnes ma veľa ľudí v mojom rod- „Pravdou je, že ma to dalo úplne dolu.
nom meste berie ako tú feťáčku.“
Všetko som prežívala znova, opäť
som bola tým štrnásťročným dievčaZlom nastal, keď začala mať po ťom, ktoré sa pozerá na svet a hovorí
predávkovaní drog halucinácie. „Vi- si: Čo teraz? Bolelo to a musela som
dela som v zrkadle svoj obraz. Bola sa vysporadúvať s tým, či dokážem
som stará, strhaná, vychrtlá žena, odpustiť.“ Potom to však odišlo a ona
bez vlasov a zubov. Strašne ma to sa cítila silnejšia. Uvedomila si, že tá
vydesilo. Vedela som, že ak okamžite spomienka jej už neublíži.

PRÁVO ODMIETNUŤ
No jedna vec je vysporiadať sa
s traumou, druhá získať dostatočnú
silu a sebavedomie povedať čomukoľvek, čo sa človeku nepáči – NIE.
Po divokom živote s drogami sa Jasmína začala venovať bojovým športom, no ani tie ju to nenaučili. „Až
Moderná sebaobrana, v ktorej učím,
ma naučila zapnúť alarm, ak niekto
prekračuje moje hranice.“
Inštruktorka sebaobrany dnes
hovorí, že od prírody sme všetci veľmi dobre vybavení k tomu, aby sme
dokázali čítať zámery iných ľudí. Aj
keď ich skrývajú. „Takmer všetky
obete násilia vám spätne povedia
niečo v štýle: Mne sa ten chlap nejako nezdal. Bol nejaký zvláštny. Potom príde slovo ale.“ Ale bol dobre
oblečený. Ale choval sa slušne. Ale
bol milý. A nasleduje: Tak som s ním
do toho výťahu nastúpila, nechala

som sa odprevadiť domov, a keď sa
dvere od chodby alebo výťahu zavreli, tak sa začali diať divné veci.

Na kurzoch učím ľudí, ako hovoriť
nie a ako si hájiť svoje hranice. To
je základ.“

„Problém je v tom, že akokoľvek
dobre dokážeme odhaliť zlé zámery
iných ľudí, často sa svojou intuíciou
neriadime. Keď máme z niekoho zlý
pocit a keď nám šiesty zmysel hovorí, že je niečo zle, potom je naozaj
zle. My to však často ignorujeme,
pretože na niekoho nechceme byť
len tak zlí. Ak je však niečo už za
našou hranicou, máme na to plné
právo. Môžeme odmietnuť slušne,
ale rázne,“ upozorňuje Jasmína.

Podľa Jasmíny sa každá žena dokáže ubrániť. „Jeden z najväčších
a najškodlivejších mýtov o sebaobrane ženy je, že sa pred mužom
nedokáže ubrániť. Sebaobrana však
nie je o tom mať fyzickú silu, lebo
musí fungovať aj ženám, ktoré nie
sú v kondícii. Práve ony sa totiž ďaleko pravdepodobnejšie stanú terčom
útoku, pretože násilníci si vyberajú
ľahké terče,“ vysvetľuje Jasmína.

SILA JE AJ V HLAVE
Ubližuje vám váš životný partner? Pohádate sa počas každého rodinného stretnutia s vašimi blízkymi? Ponižuje vás šéf? Potom je s tým
načase niečo urobiť. „Nikto nemá
právo, aby sa k nám takto správal.

„Pokiaľ by teda bola sebaobrana
založená len na sile, bola by proti
väčšiemu a silnejšiemu útočníkovi
nanič.“ A tak je postavená najmä na
tom, že sa útočí na najzraniteľnejšie miesta spôsobom, ktorý si nevyžaduje veľkú silu či koordináciu.
Ak by ste si mysleli, že ide v prvom
rade o ovládnutie rôznych úderov

Útočník neposudzuje človeka len
podľa konštitúcie postavy, pohlavia
a oblečenia. Sleduje tiež, ako celkovo pôsobí. Niekto je sebavedomý
a rázny. Niekto zasa ustrašený a
utiahnutý. „Toto sú rozhodujúce
faktory, či si nás niekto na ulici
vyberie ako korisť, alebo či nás oblúkom obíde. Nejde o to, aby sme
chodili so vztýčenou hlavou a tvárili sa drsne, ale ak nás niekto osloví
a nám sa to nepozdáva, je dobré
vedieť, ako poslať takého človeka
preč. Stačí k tomu prísny pohľad
a dôrazná a nekompromisná veta:
Bežte preč. Alebo: Nechajte ma,“ vysvetľuje Jasmína.
Drvivej väčšine napadnutí predchádza niečo, čo by sme mohli popísať ako testovanie obete, ktoré môže
byť veľmi rýchle. „Môže to byť dialóg,
ale napríklad aj to, že vám niekto
v tlačenici siahne na zadok alebo
vám bude do ucha šepkať oplzlé slová. Taký človek skúša, čo si môže
dovoliť a čo mu u vás prejde. Ak sa
neohradíte, logicky si bude myslieť,
že mu prejde aj niečo ďalšie. Pokiaľ
poviete nie už vo fáze testovania, je
veľmi pravdepodobné, že sa násilník
stiahne.“
V žiadnom prípade netreba ignorovať ľudí, ktorí sa nám javia divní
alebo nebezpeční. „Ak sa napríklad
začnete pozerať do mobilu alebo
predstierať telefónny hovor, vysielate tým signál, že nedávate pozor
alebo že ste vystrašená korisť. Toto
presne násilníkov priťahuje.“
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AKO SPRÁVNE REAGOVAŤ
Niekto vás pozoruje
Vtedy je namieste pozorovať toho
človeka tiež a vedieť, čo robí. Najlepšie je, ak z tejto situácie môžete odísť.
Neodchádzajte však v rýchlosti alebo
ustrašene. Stále pri tom po očku sledujte, či nejde za vami.

Naučte sa obrániť

V situácii ohrozenia
Ak už je na vás niekto agresívny,
narovnajte sa a rozkročte tak, aby ste
mali dobrú stabilitu. Dajte ruky dlaňami pred seba ako štít. To pôsobí neohrozene a odhodlane. Potom dôrazne
použite niektorú z nekompromisných
viet: Nechajte ma! Choďte preč!
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Nevyprovokujem ho tým?
Ak ide naozaj o agresora a dovoľuje
si na vás, už sa rozhodol, chce vám
ublížiť a vytvára si podmienky. Nemôžete ho už vyprovokovať viac, pretože
sa to už deje. Ale môžete ho zastrašiť.
Každý agresor, a je jedno, aký má motív – či sexuálny, lúpežný alebo násilie
z nenávisti – chce od svojej obete tri
veci: aby sa nebránila (pretože nechce skončiť zbitý alebo poškriabaný),
aby nekričala (pretože nechce, aby jej
niekto prišiel na pomoc) a aby bola
taká vydesená, že to nepôjde nikam
nahlásiť (potom je isté, že vyviazne
bez trestu). Pokiaľ sa odhodlane postavíte a budete dôrazne hovoriť, jasne
tým poviete, že ste pripravení sa za
seba postaviť, že budete robiť hurhaj
a pôjdete to ohlásiť.
Pomôcť inému človeku
Najprv musíte mať istotu, že obťažovaný človek o vašu pomoc stojí.
Preto sa najprv opýtajte, či je všetko
v poriadku, aby ste sa nezaplietli do
niečoho, do čoho sa zapliesť nechcete. Pokiaľ človek o pomoc požiada, je
fajn poskytnúť mu ju. Ale pozor, majte stále oči na agresorovi. Nemusí sa
mu páčiť, že jeho obeti pomáhate a
z obťažovania sa rýchlo stane fyzická
agresia. Nielen voči pôvodnej obeti,
ale aj vy sa môžete stať náhradným
terčom. Ako prvé treba zavolať políciu, nespoliehajte sa na to, že to
už niekto urobil. Na agresora môžete začať z väčšej vzdialenosti kričať, a tým ho rozptýliť, alebo začať
do niečoho búchať a upútavať tak
pozornosť – napríklad do kovového
kontajnera alebo do auta, kým sa
nespustí alarm.

Lapeno.cz

Helena Szmigielová

Helena Szmigielová

1 V nohách máme väčšiu silu než v rukách.
Agresora môžeme kopnúť do rozkroku alebo
slabín.
2 Útok do očí je vždy istota.
3 Na krátku vzdialenosť možno použiť aj úder
lakťom. Lakťom môžete útočníka udrieť aj
odzadu, ak vás napríklad chytí za vlasy.
4 Ak chcete agresora udržať od seba, použite
kop do výšky kolien. Kop na snímke si vyžaduje
dlhší tréning.

Helena Szmigielová
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Z Nepálu na poslednú chvíľu
Zuzana Límová

Zuzana Límová, Jozef Magát

Do Káthmandu sme odlietali v čase, keď Slovensko o pandémii ešte nechyrovalo
a Nepál registroval jedného vyliečeného na 28 miliónovú populáciu.
Nie, nie, nič nám nehrozí, hovorili sme si podobne ako zvyšok sveta.
Znepokojovať sa v Káthmandu zakaždým, keď pri vás niekto zakašle,
nemá žiaden zmysel. Chrchle a pľuje
tu každý, a to celoročne. Hlavné mesto
Nepálu je jednou z najrýchlejšie rastúcich metropol na planéte. Tam, kde
boli donedávna ryžové polia, sa dnes
týčia stavby. K prašnosti prispieva aj
hustá premávka a nedostatok zelene.
Podľa celosvetového indexu vplyvu
na životné prostredie má Nepál najznečistenejšie ovzdušie spomedzi 180
hodnotených krajín. Mimochodom,
Slovensko je až na 133. mieste.

Vo veľkomeste budeme len niekoľko dní, kým sa vydáme do hôr. Na
prvý pohľad je všetko po starom. Ubytujeme sa v budhistickom kláštore
pod posvätnou horou Swayambhu.
Ako vždy. Na recepcii nás upozornia,
že majú plno na niekoľko týždňov dopredu, hoci krajina už dlhšie neprijíma turistov z Číny, Južnej Kórey či
Talianska. Treba si rozmyslieť, dokedy
ostaneme.
O pár dní sa presúvame do Pokhary, mesta na úpätí Himalájí. Až tu si

uvedomíme, že niečo nehrá. Zmizli
davy čínskych turistov a po nábreží jazera Fewa korzuje len zopár zabudnutých bielych tvárí. Naopak, pribudlo
miestnych. Všetko zlacnelo a zdá sa,
že možnosť dovolenkovať v Nepále sa
stáva prístupnejšou aj pre nepálske
rodiny.
Reštaurácie, obchody s turistickými
potrebami a suvenírmi, cestovné agentúry, zmenárne a kaviarne – prevádzky
všetkých veľkostí zívajú prázdnotou,
no zatiaľ sú otvorené. Všetci dúfajú, že

turisti sa vrátia. Neistota sa vznáša vo
vzduchu, ťažká ako búrkové mračná.

HORE V HORE
V horách nám bude dobre, myslíme si, a vyberáme novootvorenú trasu
popri chránenej zóne pod Anapurnou. Vtedy ešte netušíme, že vyberať
si menej ľudnaté treky nemá zmysel.
Prázdne sú všetky.
Počas celého dňa putovania nestretneme okrem pastierky kôz nikoho.
Do Pulvari, odkiaľ chceme pokračovať
ďalej, dorazíme v podvečer. Všade je
ticho. Dve turistické ubytovne a pár
fóliovníkov, nič viac. Po chvíli z budovy vyjde Jukbahadur Telija a srdečne
nás privíta. Trávi celé dni sám, hostia
nechodia. Len nedávno otvoril, a kým
všetko dokončí, začnú sa monzúny.
Postaviť chatu na mieste, kde
vyrastal, je Jukbahadurov splnený
sen. Drel naň niekoľko rokov. Ako

mnohí iní Nepálci aj on si nasporil
v zahraničí. Štyri roky robil strážcu
v africkom Kongu. Mladšia sestra
Maya, ktorá tu bude variť, zase pracovala v Južnej Kórei.
Odísť za lepším životom nie je
v Nepále nič nezvyčajné. Len za minulý fiškálny rok vydala nepálska vláda
viac ako štvrť milióna pracovných
povolení do viac ako 153 krajín sveta.
Medzinárodná organizácia pre migráciu však upozorňuje, že mnohí sa v zahraničí stávajú obeťami priekupníkov
alebo neférových zamestnávateľov.

2 800 NAD MOROM
Jakbahadur sa vrátil domov po
tom, čo jeho nový šéf odmietol zamestnávať Nepálcov. Z úspor začal
stavať na lúke, kde jeho otec kedysi pásaval kravy. Vybudovať jedenásťizbovú
ubytovňu mu pomohla celá rodina.
Na nosenie kameňov si od sestry požičal stádo oslov. Do výšky 2 800 metrov

nad morom treba vyniesť všetko, vrátane jedla. Pod fóliovníkmi tu vyrastie
len zopár smutných kapustných hláv,
zvyšok musí priviezť z najbližšieho
mestečka Beni. Trvá to štyri-päť hodín
džípom a ďalšie dve peši.
„Pre turistické jedlo chodím až
do Pokhary,“ posťažuje si náš hostiteľ. Myslí tým cestoviny či pizzu,
ktoré sú pridrahé, a úprimne, nechutia ani zďaleka tak dobre ako domáci dal bhat. Šošovicovú polievku
s ryžou, karí a kvasenou zeleninou
zvyčajne večerajú miestni. Objednáme si ho aj my, nech pre nás nemusí
variť zvlášť.
Jedinou výhodou dvojdňovej výpravy za špagetami je, že môže navštíviť manželku so synmi. „V meste mi
peniaze hneď vyletia z vrecka,“ skonštatuje. „Radšej som tu a zarábam na
školné.“ Čoskoro sa začnú prázdniny
a rodina príde za ním. Ešte netuší,
že nadlho.
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MESTO DUCHOV
Keď sa o niekoľko dní vrátime do
Pokhary, mesto je ako po vymretí.
V mejly si nájdeme správu, že India
zatvorila hranice. Naše ďalšie plány sa rušia. Vzápätí Nepál zastaví
vydávanie turistických víz pri prílete a ruší povolenia na všetky jarné
horolezecké expedície, vrátane tých
na Everest.
Už niet pochýb, že je po sezóne.
Pre krajinu závislú od príjmov z cestovného ruchu, je to po ničivom zemetrasení ďalšia rana. Na to, aby domáci zarobili a našetrili si na zvyšok
roka, majú zhruba päť mesiacov, kým
je počasie v horách najstabilnejšie.
„Odhadujeme, že živobytie asi jedného miliónu ľudí v horských oblastiach závisí od zahraničných turistov
a horolezcov,“ hovorí Nabin Trital
z Nepálskej asociácie trekových
agentúr pre denník Kathmandu Post.

Podľa štatistík nepálskej vlády navštívilo v roku 2018 Nepál viac ako 1,1 milióna turistov, ktorí v krajine minuli 643
miliónov eur. Peniaze, ktoré tu minú,
živia viac ako 20-tisíc turistických
a horských sprievodcov a vyše 6-tisíc
agentúr. Príjmy z cestovného ruchu
tvoria až 8 percent HDP, uvádza to
Svetová rada pre cestovanie a turizmus.

ÍSŤ ČI OSTAŤ?
Hoci komunikujeme s konzulátom
aj ambasádou, no otázku, či je bezpečnejšie ostať, alebo cestovať plnými
lietadlami cez pol sveta, si musí každý
zodpovedať sám. Rozhodneme sa predĺžiť si víza a počkať. Na imigračnom
úrade stretávame zopár cudzincov,
ktorí tu neplánovane uviazli rovnako
ako my. „Určite ostávam, aj tak niet
kam odísť,“ hovorí Španiel v rade za
nami. V jeho krajine už vírus prepukol naplno, každý deň hlásia stovky
mŕtvych.

Turistické víza si možno predĺžiť
maximálne na päť mesiacov, zatiaľ
sme vyčerpali jeden. A čo potom? – pýtame sa úradníka. „Dovtedy sa to určite vyrieši,“ odpovedá so smiechom.
Ak niekde platí, že plány sú od slova
planý, tak je to v Nepále.
„Som rád, že ste si predĺžili víza
a ostávate v Pokhare, je tam omnoho lepšia klíma,“ píše nám konzul.
O niekoľko dní nie je pokojný už ani
on. Telefonuje, aby nás upozornil,
že podľa neoficiálnych informácií
čoskoro zatvoria letisko. V panike
kupujeme posledné (a drahé) miesta v lietadle do Prahy a narýchlo sa
balíme. V autobuse do Káthmandu
máme rúško iba my, ostatní turisti
nechránia nás ani seba.

KDE SÚ LEKÁRI?
Do kláštora, kde chceme prespať,
nás vezie taxikár Raj Kumar Shrestha.
Na tvári má dve rúška – jedno látkové,

ktorým sa miestni bežne chránia proti prachu, a pod ním jednorazové. Keď
sa opýtame, ako sa mu darí, spustí:
„Nevieme, či máme v Nepále vírus, iba
dúfam, že nie. Vláda iba rozpráva, ale
nič pre nás neurobí. Kde sú lekári?
Kde sú masky? Na čiernom trhu stoja
päťnásobok!“ sťažuje sa.
Nie je jediný, komu chýbajú informácie. V krajine sa takmer netestuje
a je jasné, že nemá zdravotnícku infraštruktúru, aby pandémiu zvládla.
„Máme si zachrániť životy sami,“ konštatuje Raj. Benzín, plynové bomby či
potraviny – to všetko sa dováža z Indie.
Ľudia sa obávajú, či vôbec bude čo jesť.

povzdychne si a ani peniaze za našu
jazdu mu nezdvihnú náladu. „Tvoja rodina, moja rodina, sme na tom
rovnako. Ostávajte zdraví, priatelia!“
rozlúči sa s nami.

POSLEDNÁ VEČERA
Máme smolu. Izby v budhistickom
kláštore pod Swayambhu sú síce prázdne, ale dnu nikoho nepúšťajú. Zúfalí
hľadáme ubytovanie, prázdny žalúdok
nám na optimizme nepridáva.

Mukti Shrestha Tamang má vývarovňu priamo naproti kláštoru, poznáme sa už roky. Väčšinu jej klientely
tvoria turisti a návštevníci neďalekej
Starosti má aj Raj. Auto, v ktorom nemocnice. Mukti si zatiaľ starosti
nás vezie, si prenajíma. Majiteľovi nerobí, hoci jej malý biznis živí šesťdenne platí 1 500 rupií. V prepočte člennú rodinu. Hostí očividne ubudlo.
asi 12 eur má v Nepále hodnotu pät- „Pre koronu sa ľudia boja chodiť do
nástich teplých večerí. Zaplatiť však reštaurácií,“ myslí si.
nemá z čoho. Čoskoro mu neostane
nič iné, len sa vrátiť na dedinu k žene
Ako vždy sa Mukti snaží udržať
a dvom deťom. „Náš život je zničený,“ svoju prevádzku v čistote. Každý večer

poriadne poumýva kuchyňu aj podlahy. Či to stačí, ťažko povedať. Mukti sa
však choroby nebojí: „Keď príde čas
umrieť, nezabránime tomu,“ zasmeje
sa. Krutá pravda v krajine, kde nemajú prístup k zdravotnej starostlivosti
státisíce ľudí.

ŽIVOT CHUDOBNÝCH
Posledný deň v Nepále. Máme
letenky, rúška, dezinfekciu a odhodlanie. Aby sme nenechali nič na náhodu, obídeme ešte pred odletom stúpu Swayambhu, jedno z najstarších
pútnických miest v Káthmandskom
údolí.
Kamenár Phurpa Lhundup má
svoju „dielňu“ priamo pod modlitebnými mlynčekmi, ktoré lemujú
chodník pod svetoznámym Opičím
chrámom. Do kamenných dosiek
tesá mantry aj mandaly, kupujú
ich najmä turisti. Kamenárskemu
umeniu sa naučil od Tibeťanov,

Odkukali to od koní?
Elena Akácsová

Shutterstock

Bulhari na znak nesúhlasu a súhlasu kývajú hlavou opačne ako my.
Prikyvujú, keď myslia nie, vrtia hlavou, keď myslia áno.
Ibaže by tým mysleli niečo iné.
Je to taký obľúbený turistický mýtus o Bulharsku s tým
opačným prikyvovaním. Niektoré cestovateľské bedekre
k tomu pridávajú aj historku z čias osmanskej ríše. Podľa
legendy Osmani zajali pravoslávneho Bulhara a s dýkou
pod krkom sa ho spýtali: „Prestúpiš na islamskú vieru?“
Zajatec musel súhlasiť kývnutím hlavy, inak by ho podrezali.
V duchu však konvertovanie na islam odmietol. Na
znak úcty voči tomuto človeku Bulhari vraj dodnes
vrtia hlavou opačne.
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a keďže v horách mu podnikanie
príliš nešlo, presťahovali sa s celou rodinou do Káthmandu. Keď sa
opýtame, koľko má rokov, Phurpa
sa len usmeje. Vraj asi päťdesiat.
Keď jeho mama utekala z Tibetu
pred čínskou inváziou, nebol čas
pamätať si také detaily.

Pätnásťročné dievča sníva, že sa stane lekárkou. „Chcem rodičom pomôcť, ale bez vzdelania nemôžem,“
povzdychne si. „Neviem, či sa mi to
podarí. Sme chudobná rodina,“ dodá.
Pri rozlúčke si poprajeme hlavne
veľa zdravia.

SLADKÝ DOMOV

Ani vo veľkom meste život nie
je ľahký, na dal bhat si treba zaroDo poslednej chvíle nie je jasné,
biť každý deň. Práve ľudia závislí či sa nám podarí odletieť. Priduseod každodenného príjmu, sú počas ní rúškami sa hádame s pracovníkoronakrízy mimoriadne ohrození kom aeroliniek, že Česko nám určichudobou. Patria k nim aj robotní- te umožní tranzit. Mávame listom
ci a robotníčky na stavbách, rikšia- z ambasády aj konzulom na telefóne.
ri, nosiči, nádenníci na farmách či „Pokoj, nechceme si vás tu nechať,“
v tehelniach.
zahriakne nás a zavolá nadriadeného. O niekoľko hodín sa vznesieme
Obživa celej rodiny je na Phur- do vzduchu. Letíme domov. Pretože
pových pleciach. Jeho manželka – na rozdiel od našich nepálskych
je chorá, mladšia dcéra vyrastá priateľov – máme možnosť voľby.
v kláštore a stane sa mníškou. Staršia Dolma, ktorá nám ochotne preDva dni po našom odchode vykladá celý rozhovor, študuje. „Vďaka hlási nepálska vláda celoštátny zárodičom mám skvelý život,“ hovorí. kaz vychádzania.

1 (str. 32 – 33) Jedenásťizbová ubytovňa na
lúke 2 800 metrov nad morom.
2 (str. 34) Postaviť chatu na mieste, kde
vyrastal, bol Jukbahadurov sen. Drel naň
niekoľko rokov v zahraničí.
3 (str. 35) Mukti Shrestha Tamang má
vývarovňu priamo naproti kláštoru. Každý
večer ju poriadne vyumýva, či to však v čase
epidémie stačí, ťažko povedať.
4 Kamenár Phurpa Lhundup tesá do kamenných dosiek mantry aj mandaly, kupujú ich
najmä turisti.

k jednému a druhému plecu. Trošku hlúpo sa to opisuje, ale je to v podstate podobný pohyb, ako používame
aj my, keď váhame, nie sme si istí. Zdvihneme rameno
a nakloníme k nemu ucho. No a Bulhari to opakujú na
obe strany. Niekedy Bulhari používajú aj „naše“ kývanie
hlavy zo strany na stranu na znak nesúhlasu, ale je to
skôr také veľmi rýchle zatrasenie, akoby vyjadrovali:
nemôžem tomu uveriť.
Ak ste sa v tom v tejto
chvíli úplne stratili, nie ste
v tom sami. Pred pár rokmi
kolovali internetmi vtipné
indické videá, ktoré sa sna- NOTA BENE
žili vysvetliť jemné odtien05 2020
ky významov pritakávania
Proti
srsti
a nesúhlasu v Indii nielen
podľa smeru pohybu hlavy,
ale aj rýchlosti trasenia, či
podľa pohybu ďalších častí
tváre a tela. Je to také komplikované, že dokonca ani
sami Indovia tie pohyby
nevedia presne urobiť, keď
ich o to požiadate. Robia
ich totiž úplne podvedome.

Menej krvavá verzia
tvrdí, že Bulhari začali
kývať opačne hlavou preto, aby zmiatli okupantov.
Pekné legendy, akurát to
nevysvetľuje, prečo to tak
robia aj v Indii alebo v Iráne. Navyše Bulhari nekývajú hlavou opačne, ale odlišne. A mne to môžete veriť,
moja mama je Bulharka,
a keď sa ako dieťa s rodičmi prisťahovala na Slovensko, užila si s tým svoje.
Takže takto to je. Bulhari na znak nesúhlasu
neprikyvujú ako my, teda
tak, že opakovane spustia
bradu dole. Naopak, zdvihnú bradu nahor. Akoby
sa odťahovali. Vzpierali.
(Jedna z vysvetľujúcich
teórií tvrdí, že ten pohyb
proto-bulhari odkukali od
koní.) Takýto pohyb s odklonením hlavy mierne do
strany niekedy robíme aj
my – keď myslíme: nieeee, to nemôže byť pravda. Keď potom Bulhari vrátia hlavu do pôvodnej polohy a prípadne to
urobia opakovanie, pôsobí to na našinca ako prikyvovanie.
Pritom „naše“ prikývnutie bradou nadol Bulhari používajú
tiež, keď chcú niečo potvrdiť: tak je.
Bežne však na znak súhlasu Bulhari naozaj vrtia hlavou. Ale nie tak ako my pri nesúhlase, teda otáčajúc bradou
v jednej rovine zo strany na stranu, ale prikláňajúc uši
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Vedci z Ohijskej štátnej
univerzity v roku 2003 zistili, že pohyby hlavou nie
sú len dôležitým signálom
pre naše okolie, ale aj pre
nás samotných. A to nemusíme ani nič hovoriť, iba si
niečo myslieť. Keď pri tom
prikyvujeme, tak si potvrdzujeme vlastné myšlienky,
keď vrtíme hlavou, tak ich
spochybňujeme. Funguje
to aj v prípade, že ten pohyb máme pri vytváraní úsudku
nanútený zvonku.
Vo vlastnom záujme by sme teda mali čo najčastejšie
kývať hlavou na znak súhlasu. Budeme svojím myšlienkam
viac dôverovať. Len teraz fakt neviem, aký pohyb poradiť
Bulharom či Indom.
Autorka je editorka v SME.

Lukášov sľub
Lucia Bucheňová

Alan Hyža

Z prvej operácie sa zotavil, no musí absolvovať ďalšiu.
„Nebojte sa, bude to dobré, zoperujú ma a vrátim sa domov,“
sľubuje Lukáš manželke Majke aj deťom.
Majú spolu osemročnú Timejku, on má z prvého
vzťahu syna Lukáša, ona 17-ročného Erika. Pred štyrmi rokmi Lukášovi staršiemu diagnostikovali nádor
na mozgu, 5 x 4 cm. Bol to šok, všetko sa to zomlelo
strašne rýchlo a v poslednom období do toho vhupol
aj Covid-19, karanténa, ochromená krajina. „Celé je to
také poprepletané, ja s deťmi nosím vonku rúško, Lukáš má respirátor FFP3. Hygienu a sterilitu sme ešte
zvýšili, no poviem to na rovinu – čo by som dala za to,
chrániť sa len pred covidom,“ utrápene hovorí Majka
(36), manželka statočného Lukáša (38).
Zázraky sa asi dejú, to priznali aj v nemocnici, keď
nechápali, ako Lukáš doslova vstával z mŕtvych. Trvalo
to dlho, ale Lukáš bojoval. Následky ostali, nádor sa
nepodarilo odstrániť celý, no ostal ohraničený. Rodina
si vydýchla. S vervou sa pustili do rehabilitácií, začali si
opatrne plánovať budúcnosť. Luky bol paralyzovaný na
polovicu tela, nevedel rozprávať, bol stopercentne odkázaný na druhých. Dnes? Vozík používa iba po vonku,
doma sa presunie kam treba po svojich. Kostrbatejšie,
ale sám! Aj reč sa výrazne obnovila.
Majka je s ním na opatrovateľskom, ale podarilo
sa jej aj zamestnať, tak ako to dovoľuje zákon. „Bez
tých pár eur, ktoré zarobím, by sme totiž nevyžili. Po
zaplatení šekov a úverov nám ostane 150 eur na živobytie. Žiadna sláva.“
Pred pár týždňami sa im však život opäť obrátil
hore nohami. Kontrolná magnetická rezonancia ukázala progresiu. Pôvodný nádor je síce nemenný, stále
vo veľkosti 1,6 cm, ale hneď vedľa neho vyrástol nový.
„Mal 3,6 cm. Plakala som ako malé decko. My sme žiadne
zmeny totiž nespozorovali, nechápali sme...“ Aj Lukáš
bol v šoku. Tým, že od prvej operácie nemá časť lebečnej kosti, nový nádor ho nikde „netlačil“. „Nemal som
ani tušenie, že sa čosi deje. No nebojte sa, bude to dobré,
zoperujú ma a vrátim sa domov,“ sľubuje.
Majka cíti aj hnev. „Kontroly mal každé tri mesiace,
poisťovni sa to však zdalo pričasto, tak teraz sme to mali až
po pol roku. Keby to bolo po troch mesiacoch, nález by bol
menší a Luky by už bol po operácii a bez korona stresov.“
Napriek núdzovým opatreniam bol jeho stav urgentný
a tak sa príjem sa neurológiu naplánoval na 1. apríla. Pri
predoperačných vyšetreniach mu však zistili baktériu
klebsiella pneumonie a dostal antibiotiká. Ak bude teraz
všetko v norme, snáď dostane čoskoro nový termín.

„Tak veľmi sa bojím,“ hovorí Majka, no pred deťmi
sa drží. „Ale keď to na mňa príde, idem sa zblázniť od
zúfalstva.“ Na jednej strane chce operáciu, na druhej
aby bol s nimi Lukáš doma čo najdlhšie. „Veď neviem,
či sa nevrátime do času, keď sa učil všetko odznova.
Teraz sa smejeme, rozprávame, sem-tam sa aj pohádame – veď o tom to je! Lukáš sa učí s Timejkou, hrá sa
s ňou, s Erikom sa veľa bavia, také je to teraz super, že
by som ho najradšej na nijakú operáciu nepustila. Ale
musí ju podstúpiť čo najskôr, to je jasné...“ utiera si slzy.
Zvláda to? „Musíš, život je jedno veľké divadlo, navonok sa smeješ, vo vnútri sa rozpadáš. Lukáš je ten
najúžasnejší človek, ktorý mi vstúpil do života. On –
vážne chorý – upokojuje mňa, relatívne zdravú. Bojuje
zo všetkých síl, má pre koho a prečo. Presviedča ma,
nech nie som smutná, vráti sa a budeme v nastavenom
živote pokračovať. Sľúbil nám to. Tak veľmi ho ľúbim!
Najviac obdivujem jeho optimizmus!“
Majku trápia aj sekundárne veci ovplyvnené pandémiou Covid-19. Nebude môcť Lukáša v hlavnom meste
navštevovať, z východu bude len telefonovať lekárom
a sestričkám. „Predstava, že za ním neprídem, nestisnem mu ruku, nepovzbudím ho...“ rozplače sa. Vie, že
do práce bude po Lukyho návrate chodiť menej, ak vôbec. Finančne to bude katastrofa, z invalidného a opatrovateľského sa usporiť nedá. Majka sa bojí, že dlhy im
budú narastať. Skúsme im pomôcť aspoň s úhradou
nájmu v byte na pár mesiacov. A držme Lukášovi palce!

Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby
pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým
členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej
situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Lukáša osloví. Aj
váš príspevok sa použije ako príspevok na úhradu nájomného.
Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85 3100
0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte poznámku – Lukáš.
Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240
389 (medzinami@zoznam.sk).
Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.
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Sloboda
povedať nie
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Pri téme aktuálneho čísla NOTA BENE
mi zišiel na um práve tento chlapík, ktorý
nikdy nenechal teoretizujúcu filozofiu
zvíťaziť nad skutočnosťou. Mám rád jeho
eseje aj denníky, oboje písal po celý život,
a práve tam nechal zaznieť výrok, že jedinou a poslednou ľudskou slobodou je sloboda povedať nie. Stojí zoči-voči toľkým
aktom bezprávia, neľudskosti a krutosti, ktoré sa diali pod týmto nevšímavým
slnkom a pri ktorých davy skláňali hlavy
v mĺkvom súhlase. Považujem to za veľmi
podnetný obsah slovíčka, ktoré je také
kratučké vari vo všetkých jazykoch sveta.

Dorota Nvotová

Keď sa prebudí Pan

Metóda áno

Sloboda je otvorenosť. Rušíme hranice, aby všetko mohlo slobodne vstúpiť dnu. Nech si každý robí,
čo chce. V mene slobody sme sa naučili hovoriť áno.
V mene slobody by sme sa však mali naučiť hovoriť
i nie. Často stojím pred dvojicou, ktorá sa rozhodla
povedať áno celoživotnej vernosti láske. Počúvam ich a chvejem sa. Viem,
že to ich áno neobstojí, ak sa nebude opierať o jasné vnútorné nie. Povedať
áno vernosti znamená povedať nie nevere.

Minule som na tomto mieste písal o literárnych dielach, v ktorých
sa zjavila téma epidémie. Nie som si celkom
istý, či som vtedy zdôraznil, že v dobrých
knihách ide vždy o čosi podstatne viac než
v hollywoodskych katastrofických filmoch.
Epidémia ako každá hraničná situácia dostane z ľudí to, akí naozaj sú.
Písal som vtedy aj o francúzskom
spisovateľovi Albertovi Camusovi a jeho
románe Mor. Isteže, Camus v ňom neopisoval iba konkrétnu nákazu, ktorú nechal šarapatiť v alžírskom meste Oran.
S pedantnosťou zaznamenal reakcie ľudí,
rozmanité ako farby na palete, niektoré
jasné, iné tmavé či pomiešané. O alegórii
svedčí aj to, že knihu písal počas vojny a
vo chvíli, keď sa nacisti vylodili pri brehoch jeho rodnej Afriky, si do denníka
napísal: „Ako krysy!“

Daniel Pastirčák

Neodporuje však sexuálna zdržanlivosť étosu slobody? Podľa sexuológa
Radima Uzla mať milenku dnes v istých vyšších kruhoch patrí k bontónu. Filozof Giles Lipovetsky v knihe Tretia žena oceňuje rastúci záujem
žien o pornografiu. Vidí v ňom novú fázu emancipácie. Martin Fendrych
v recenzii filmu Nynfomanka nazval našu kultúru pornografickou kultúrou.

Prekonať temnú rieku
Zuzana Mojžišová

Řeka v temnotě Masadžiho Išikawu je
o šokujúcom živote v diktátorskej krajine,
ale aj o nezlomnej vôli a dôstojnosti človeka.
Autobiografické rozprávanie Masadži Išikawu prechádza od jeho
detstva až po rok 2000, kedy je už mužom v plnom strednom veku.
A presne vtedy aj kniha Řeka v temnotě v pôvodnom vydaní vyšla. Autor
sa narodil v roku 1947 v Kawasaki jemnej japonskej matke a prudkému
kórejskému otcovi. Jeho detstvo bolo v zlých povojnových podmienkach a čudných spoločensko-politických pohyboch neveselé, rodinná
situácia neutešená.

To dopomohlo k otcovmu rozhodnutiu nechať sa s manželkou a troma deťmi repatriovať do Kórey, tej severnej, komunistickej, zúboženej,
spravovanej Kim Ir-senom a silovými zložkami. Sľubovaný raj na zemi
sa však nekonal, nastalo nepredstaviteľné peklo. Nepredstaviteľné dokonca aj po tom, čo si Išikawove pamäti prečítate: „V té době už jsme
se ostatně celá léta zoufale pídili po čemkoliv, co by se dalo sníst, takže
jsme sbírali žaludy a černobýl nebo seškrabávali kůru z borovice; z té
„Otrok, ktorý dostával príkazy, odra- se dal připravit pokrm mlhavě připomínající rýžový bochánek, i když
zu usúdi, že ďalší rozkaz je neprijateľný,“ – chutnalo to strašně.“
píše v eseji Vzbúrený človek. „Vzdor má aj
spätnú pôsobnosť. V okamihu nesúhlasu
Chudoba a hlad však možno nie sú to najhoršie. Všadeprítomný
s ponižujúcim stavom, do akého otroka teror rozvracia v človeku ľudskosť, etika je na príťaž, akékoľvek vzťahy
uvrhol jeho nadriadený, súčasne odmiet- smrteľne ohrozené. Masadži Išikawa je v popise bolestných peripetií
ne aj svoje ponižujúce otroctvo.“
života strohý a informatívny. Nebeletrizuje, všetkými tými strašnosťami sa prehrýza s uvzatosťou ťažného koňa – aj preto je jeho výpoveď
A ďalej rozvádza ono „nie“, ktoré nesmierne silná. A smutná.
nám náleží ako bytostiam so svedomím,
No keď sa cez to všetko občas prederie hrejivý lúč, má veľkú moc.
aby napokon dospel ku konštatovaniu,
že v živote predsa musí ísť o viac než Ako keď po detstve v Japonsku a dospelosti v KĽDR prichádza tretia časť
o zatvorené obchoďáky a náš hyperego- knižky: Útek jedného muža zo Severnej Kórey. Ak na svojej ceste zlyhá,
izmus – to, čo skúšali stvoriť ľudia ako zastrelia ho a celá jeho rodina skončí v koncentračnom tábore. Ale:
Shakespeare, Cervantes či Tolstoj: „Svet „Dorazil jsem devatenáctého dubna, tedy o čtyři dny později. Přivítal mě
kedykoľvek ochotný nasýtiť svoj smäd švagr a pak už jsem stál u postele, ve které ležela manželka a náš novopo slobode a dôstojnosti, skrytý v srdci rozený syn. Oba spali, ale když se žena probudila, měla takovou radost,
každého človeka.“
že mě vidí, až se z toho rozplakala. Myslela jsem, že nepřijdeš, řekla.“

Pornopriemysel má ľahký prístup i do detskej izby. Do kín prichádza
hlboko znepokojujúci film V síti. Odhaľuje sexuálnych predátorov, čo
striehnu v kalných vodách internetu na naše deti. Dvanásťročné dievčatá
sú vystavené perverzným gestám sebaukájania, zvrhlým návrhom a citovému vydieraniu. Jedným z predátorov je muž, čo sa roky venuje práci
s deťmi. V závere ho filmári konfrontujú. Je rozhorčený. Akým právom
sa pletú do jeho súkromia? „Prečo správcovia sociálnych sietí nenastavia
hranice?“ Pýta sa vo filme právnik. „Prišli by o zisk.“ Odpovedá.
K slobode nepatrí iba áno, ale i nie. Ak bezuzdnosti nepostavíme
hranice, nezostanú nám napokon ani dvere, ktoré by sme mohli otvoriť.

Zuzana Uličianska

Nie prišelcom!
Aj vy ste sa pobavili na množstve aktuálnych vtipov
o Slovákoch, o našom vrodenom zápecníctve? Konečne môžeme zostať doma a ešte nás za to chvália! Náš
štát je šťastný ako obsesívna mamička, že má svoje
roztratené deti zasa všetky pohromade. Že sa nestihol
vrátiť každý? Ups, problém! Sorry, guys, stali ste sa „prišelcami“... Len
pripomínam, že podľa slovníka ide o pejoratívne pomenovanie, ktoré sa
obvykle týka „neobľúbeného cudzinca“. A sme doma!
„Nechápem, ako mohol ešte niekto zostať v zahraničí!“ napísal ktosi na
Facebooku. Tak neviem... Napríklad opatrovateľky, čo zostali so svojimi
klientmi, keďže pri nemožnosti striedania služieb bolo alternatívou len
to, že by rodiny dali svojich seniorov do ústavov, ktoré sú všade na svete
najviac ohrozené? Napríklad... Napríklad...
Tieto vety nepíšem v snahe ohroziť nutné karanténne opatrenia, ide
mi o prístup. Tí, čo z nejakých dôvodov zaostali na ceste domov, nie sú
predsa bioteroristi! Rozumiem reči kapacít, reálnych možností, dobrej
snahy, ktorá nemusí vždy vyjsť. Ale bolo by hrozné, keby sme si z kohokoľvek nebadane vyrobili občanov druhej kategórie. Vieme, akú silu majú
slová, preto hovorím: Nie prišelcom! Nie tomuto konceptu.
Ale možno nie sme takí krutí, len sme pozerali preveľa disneyoviek.
Tam sú tie odmietnutia odrodilcov také emocionálne! Keď ešte aj pštrosy
odháňajú mladého leva a zebry spolu s nosorožcami a žirafami tak krásne
spievajú, že nepatrí medzi nás: „He is not one of us, he has never been
one of us, he is not part of us, not our kind.“

Staré dobré klišé
zo „self help“ literatúry
znie: „Naučte sa povedať NIE!“ V hlave sa mi
hneď vynára množstvo
spojení s mojím životom. Aj vám? Ale viete, prečo táto fráza
nefunguje? Prečo stále znova a znova nevieme odmietnuť? Lebo sa zaoberáme slovom
NIE. Uvedomila som si to pred pár rokmi,
keď toto slovo objavil môj malý synček. Od
momentu, keď pochopil jeho silu, opakoval
ho stále. Nie papať, nie na prechádzku, nie
spinkať, nie obliekať sa, nie umývať, nie,
nie nie nie a nie.
Myslela som, že zošaliem. Postupne som
vďaka nemu a jeho nie objavila metódu áno.
To je taká, keď si zámerne nevšímame nesúhlas toho druhého, iba vysvetľujeme,
prečo je niečo super. Bavíme sa len o tom,
čo sa dá, čo je sranda, čo by asi tak chcel...
Funguje to, aj keď je človek na konci dňa
z vysvetľovania vyčerpaný viac, ako keby
mu decko od rána verklíkovalo svoje NIE.
Nie nemôže fungovať, lebo má zápornú hodnotu. Áno fungovať môže. Prestala
som sa zaoberať tým, že mám preplnený
kalendár a nedokážem nikomu povedať „nie,
nestretneme sa v najbližšej dobe,“ alebo „nie,
nemôžem k tomuto zložiť hudbu, nepáči sa
mi ten projekt“... Namiesto toho som si do
kalendára napísala, že si mám každý deň
o tretej poobede spraviť v pokoji zelený japonský čaj. A že mám ráno v pokoji päť minút
rozjímať, kým vystrelím do sveta ako raketa.
Po čase sa začal môj kalendár aj stresový level zlepšovať. Lebo áno vytlačilo
nie. Nie už nebolo treba hovoriť. Samo sa
znegovalo. A teraz, v tejto dobe prapodivnej, keď počujem „povedzme NIE vírusu“
alebo „porazme vírus!“, mi napadá len:
„Naučme sa s vírusom žiť.“ Lebo nikde nie
je napísané, že zmizne. Ani že sa nevráti.
Namiesto lamentovania a odpočítavania
dní do nejasného konca karantény, by sme
mohli začať hovoriť áno našim každodenným radostiam. Sústrediť sa nie na to, čo
nemôžeme, ale na to, čo máme.
Možno, keď si skutočne zaľúbime to, čo
máme a čo nám nik neberie, zistíme, že je
nám jedno, čo nemôžeme, lebo už nič nepotrebujeme. Je to vysoká škola odriekania
a uvedomenia, ale každý z nás má všetky
nástroje na to, aby ju doštudoval. Lebo ÁNO.
Nie lebo NIE.
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Dobrá kniha,
ktorú nenájdete
v žiadnom
kníhkupectve.

Nová kniha
DANIELA PASTIRČÁKA

Kúpite
len od
predajcov
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Ovládať ostatných je znakom sily, [...]. LAO TZU
Vylúštenie z minulého týždňa: Vždy to vyzerá ako nemožné, až pokým to niekto nespraví. NELSON MANDELA
Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na krizovka@notabene.sk, odmeníme knihou.

Hlavní podporovatelia projektu NOTA BENE

Nefinanční podporovatelia projektu

Toto vydanie Nota bene podporili

Kódex predajcu
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 kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky

1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom 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 nerozhodnete.
5. Zoberte si svoj zaplatený časopis.
6. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte tak,
aby sa nedal znova predať.

Pouličný časopis Nota bene začal vychádzať v septembri 2001. Vydáva ho občianske združenie Proti prúdu
ako svoj hlavný projekt na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli
bez domova alebo im hrozí strata ubytovania z finančných dôvodov. Cieľom je aktivizovať ľudí bez domova,
pomôcť im získať sebaúctu, dôstojný príjem, pracovné
návyky a sociálne kontakty. Úlohou Nota bene je tiež
kampaň na pomoc ľuďom bez domova.
Predajca časopisu musí byť registrovaný v OZ Proti
prúdu alebo partnerskej organizácii mimo Bratislavy. Pri regi-strácii dostane 3 kusy časopisov zdarma,
všetky ostatné si kupuje za 0,70 € a predáva za plnú

sumu 1,40 €. Je povinný nosiť preukaz, v Bratislave aj
oficiálnu vestu a dodržiavať kódex predajcu (pozri str.
42). Ak zistíte, že niektorý predajca porušuje pravidlá,
prosím informujte nás alebo partnerskú organizáciu.

lieky, internet, PC a telefón zadarmo pre vybavovanie
práce, bývania a úradných záležitostí,úschovu peňazí
a úradných listín a možnosť využívať korešpondenčnú
adresu o. z. na zasielanie osobnej pošty.

OZ Proti prúdu v rámci integračného projektu Nota
bene poskytuje predajcom ďalšie služby: základné
a špecializované sociálne poradenstvo, pomoc pri
uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, podporu streetworkera na predajnom mieste, právne poradenstvo partnerskej advokátskej kancelárie, tréningy,
skupinové stretnutia a workshopy, prístup do kupónového motivačného sociálneho obchodu, príspevky na

OZ Proti prúdu od roku 2001 realizuje pilotné projekty v oblasti riešenia bezdomovectva, iniciuje
systematické  a legislatívne zmeny na národnej
úrovni, vydáva knihy z pera ľudí  bez domova, organizuje odborné  konferencie a vydáva odborné 
publikácie. Je členom siete pouličných časopisov
INSP, organizácie FEANTSA a Slovenskej siete proti
chudobe. Viac na www.notabene.sk.
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