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Je to moja práca
Teraz už nemusí vymýšľať, ako si zahaliť tvár. 
S kapelou, v ktorej v začiatkoch notabeňáckej 
kariéry hrával, sa rozišiel. Hovorí, že za tým 
nebol kapelníkov nesúhlas s jeho prácou, ale 

rozdielne názory na hudbu. S predsudkami 
sa však stretáva ďalej. Spred niektorých ob-
chodov vraj predajcov vyháňajú. „Nechápem, 
prečo to robia. Ak by bol problém, majú predsa 
SBS-károv, aby riešili obťažovanie a žobranie. 
Žobrákov sa aj tak nezbavia. A ak mi nedôve-
rujú, mohli by mi dať kľudne aj fúkať.“
Časopis v ruke preverí aj kvality známych. 
Bývajú zarazení, pýtajú sa, či má kde bývať. 
Občas sa stane, že sa k Vladovi nepriznajú. 

„Beriem to tak, že to oni sa vyfarbili. Niektorí 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciálna cena časopisu.
13. Predajca nesmie predávať 

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

kódex
PredAjcu

ROZhOvOR8 12PRÁCA 
S KOMUnITOU 

OSADníCIAKO NEPÁCHAŤ DOBRO

S Marekom roháčkom z neziskovej organizácie 
Návrat o tom, prečo nemá rád slovo pomoc, pre-
čo nenosiť hračky do detských domovov a ako 
dlho „horieť a nevyhorieť“ v práci, kde je pomá-
hanie hlavnou náplňou.

Také opovážlivé nápady to boli. chceli sme ich 
„polepšiť“ a „vzdelávať“. Našťastie, nič z tohto 
sa nám nepodarilo. dnes sa nad tým len hlasno 
smejem. 

RETRO18 26DO TUCTA

nA CESTENECH ŽIJE PRVÝ MÁJ

Petra Sara Pavlacová pásla kozy na Golanských 
výšinách, sama sa túlala po Guatemale,  
s mačetou sa predierala džungľou ostrova St. 
Vincent. Aby si ujasnila, či má žiť v prírode alebo 
osem hodín denne stráviť v kancelárii, rozhodla 
sa na čas pokusne žiť tak, ako je pre väčšinu  
z nás bežné.

Prvého mája sa dnes nemusíte ponáhľať do 
sprievodu, aby ste zdravili pohlavárov na tribúne. 
Okná už nezdobia papierové vlajky a deti sa 
nešvácajú mávatkami. Sviatok práce si každý  
z nás môže užiť po svojom.

PRíBEh28 30PúTnIK

MAKAČIMínUS JEDnA

Obyčajná rodinka  z dedinky pri Komárne. 
Prím hrá maďarčina, ale dohovoríme sa aj po 
slovensky. debatu však nie raz premôže ticho 
a more sĺz. Všetko je stále čerstvé, smutné a 
náročné. Kuchyňa je doslova obsiata fotkami 
malej princeznej. Okatej a veselej.

jeden z nosičov v čínskom prístave ji-čchang má 
stopy po popálení na zdeformovanej tvári a na 
ľavej ruke len kýpte namiesto prstov. Napriek 
tomu si na chrbát nakladá ťažké kamenné 
dlaždice.

z obsahuŠPIÓN

VLADA ŽIVÍ HUDBA A NOTA BENE

v kukLe sa uŽ neskrýva
Hudobník Vlado sa ocitol na mizine a riešil to predajom Nota bene. Kapele,  
v ktorej vtedy hral, sa nepozdávalo, že jej člena by mohli radiť k bezdomovcom. 
K zákazu predávať sa Vlado postavil po svojom – časopis ponúkal maskovaný 
v lyžiarskej kukle.

text: dagmar gurová | foto: pavol funtál

Hudobník, ktorý sa len nerád odlučuje od svojej 
mandolíny, skladateľ a textár, zanietený cho-
dec, vegán – to všetko platí o Vladovi, ktorý 
po dlhšej prestávke znova predáva Nota bene. 
Môžete ho stretnúť napríklad pred Billou na 
ulici 29. augusta. Nie je však isté, či by ste  
v ňom spoznali bývalého predajcu z dolných 
honov. Približne pred dvoma rokmi tam 
ponúkal časopis zamaskovaný na nepoznanie, 
obvykle v lyžiarskej kukle. Ak predpokladáte, 
že Vlado má zmysel pre humor a nebojí sa 
utiahnuť si sám so seba, nemýlite sa, ale pravý 
dôvod kamufláže bol iný.
Zbehlo sa to takto: stratil podnájom a mu-
sel sa dočasne uchýliť do nocľahárne, kde sa 
zoznámil s predajcom Nota bene. „Hovoril, 
že celkom slušne zarába, tak som to chcel 
vyskúšať.“ V tom čase Vlado hrával s pomerne 
známou country kapelou. „Niekto ma videl 
s Nota bene a žaloval kapelníkovi,“ spomína. 

„Nepáčilo sa mu to. dal mi na výber – buď ka-
pela alebo časopis. Nechcel, aby nás s ním 
ľudia spájali.“ Výhrady k Vladovej novej práci 
mala aj jeho (teraz už bývalá) manželka. 

nespoznateľný
„Potreboval som si zarobiť, tak som sa rozhodol 
maskovať. Najskôr som si nasadil parochňu, ale 
vyzeralo to divne. jeden deň som predával aj 
v obrovskej falošnej brade.“ Nakoniec si kúpil 
lyžiarsku kuklu, ktorú doplnil okuliarmi. „A bol 
som totálne nespoznateľný.“ Nevšedná pra-
covná výstroj uspokojila požiadavky kapelníka 
a Vladovi získala úspech u zákazníkov. „Zistil 
som, že s trochou zábavy ide obchod lepšie.“ 
Navyše mu aspoň nebola zima. Predajom 
časopisu chcel totiž preklenúť len obdobie do 
leta, kedy si zarába hraním na ulici. 
O návrate medzi predajcov rozhodla tak trochu 
náhoda. „Všimol som si Nota bene položené na 
novinovom stánku a začal som rozmýšľať, že 
to znova skúsim. Zobral som ho, ale premohli 
ma pochybnosti a vrátil som ho späť. Nakoniec 
som si povedal, že ak tento časopis dokážem 
predať, dám sa na to.“
Podarilo sa. Opäť sa zaregistroval, prešiel 
výcvikom nových predajcov. dostal miesto opro-
ti Ondrejskému cintorínu, ale narazíte na neho 
aj inde. Pracuje hlavne večer a sem-tam využije 
aj iný plac, ak ho neobsadí „domáci“ predajca.

„niekto robí v stánku, ja 
stojím na ulici a predávam 
nota bene alebo hrám.“

kedysi musel vlado tajiť, že predáva nota bene a maskoval sa v kukle.

ľudia nás vnímajú skreslene, že len postávame 
a prečo nejdeme naozaj robiť,“ hovorí. „Kamará-
ti to berú rovnako ako ja – ako zamestnanie. 
Ponúkam produkt, časopis, ktorý musí najskôr 
niekto napísať a vytlačiť.“
rozpočet dopĺňa brigádami, v lete hraním na 
ulici. Má už aj novú kapelu, s ktorou hráva 
v podnikoch. Pesničky skladá na dlhých pre-
chádzkach. „Keď chcem chytiť myšlienku, 
zašijem sa do samoty.“ Má už dosť skladieb 
na vlastné cd. chcel by presadiť country so 
slovenskými textami.
Hudba je jednou z hlavných vecí vo Vlado-
vom živote. Od svojej mandolíny sa väčšinou 
neodlučuje ani pre predaji časopisu. S maskou 
alebo bez – ponúkať Nota bene nie je úplne 
jednoduchá záležitosť. Vlado hovorí, že aj 
keď desať rokov robil na trhu, od predajcov 
časopisu sa má stále čo učiť. „Nežobrem, 
predávam,“ odkazuje ľuďom, ktorí ho stre-
távajú. „Niekto robí v stánku, ja stojím na ulici 
a predávam Nota bene alebo hrám.“
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Na základnej škole 
sme mali nakresliť, 
čím chceme byť. 
Medzi dievčatami 
víťazili učiteľky, zdra-
votné sestričky a 
zverolekárky. chalani 

chceli byť kozmonauti, policajti a hasiči. Zdalo 
sa, že iné povolania neexistujú. jedinou výnim-
kou, ktorú som vtedy poznala, bola moja sestra. 
chcela sa stať opravárkou alebo mechaničkou. 
ja som sa za jej túžbu trochu hanbila. Pre 
dievča sa mi asi nezdala dosť dôstojná.
Neskôr, keď sme si so spolužiakmi dávali 
prihlášky na vysoké školy, sa história opako-
vala. Ibaže tentokrát sa ťažko našiel niekto, 
kto nechcel byť doktor, právnik alebo manažér. 
Naše predstavy o budúcom zamestnaní 
neveľmi presahovali počet svetiel na semafore. 
Našťastie sa všetko pekne premiešalo a máme 
aj fyzikov, predavačov v zelovoci, spisovateľov 
a umývačov okien. Aj keď ľudia v mojom okolí 

SMS PRE PREDAJCOv

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

07. 04. 2010 10:57
Každé číslo NB si kupujem od predajcu pred 
Tempom v Žiline na Bulvári. Stále prekypuje 
pozitívnou energiou a jeho vďaka za každú 
kúpu Nota bene je úžasná. Človek nestretáva 
takého Človeka každý deň. Želám mu len to 
najlepšie v živote.

07. 04. 2010 16:39
Práve obraciam stranu za stranou z nového 
Nota bene. Vždy si ho kupujem od milého, us-
mievavého pána predávajúceho pre Billou na 
dlhých dieloch v Bratislave. A keďže som sa 
dočítala, že mu prialo šťastie a vyhral víken-
dový pobyt v penzióne, tak mu zo srdca pra-
jem príjemné chvíle a krásne počasie. A vám 
ďakujem, že dávate všetkým toľko nádeje.

07. 04. 2010 19:33
dnes som si NB kúpil prvýkrát od milej pani 
na Mariánskom námestí v Žiline. Oslovilo ma 
a držím palce, nech sa vám s tým darí!

08. 04. 2010 06:15
Včera večer som neodolala a od pána, čo pred 

pozor! Billou na Bajkalskej večne usmiaty predáva 
veselým tónom, som si to Nota bene už len za 
zlepšenie nálady kúpila. Bodaj by sme sa všetci 
takto usmievali. Ďakujem. Simona

09. 04. 2010 16:32
dobrý deň. chcel by som veľmi pekne 
pozdraviť predajcu s číslom 1186, popriať mu 
všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a strašne 
veľa úspechov. Ďakujem. Marek

09. 04. 2010 17:07
dnes som si kúpila Nota bene od pána kúsok 
nad Michalskou bránou. Bol veľmi milý a us-
mievavý. chcela by som ho pozdraviť a popriať 
veľa šťastia do života.

09. 04. 2010 19:07
Prajem Katke, čo predáva Nota bene na 
Zlatých pieskoch, nech sa na ňu šťastie usmeje. 
držím jej palce. Teším sa, keď si od nej môžem 
časopis kúpiť. Marianna.

12. 04. 2010 07:46
Srdečne pozdravujem pána predajcu NB z Ni-
try. Predáva pred tržnicou a je milý a slušný. 
Prajem mu veľa Božieho požehnania. Terézia

13. 04. 2010 14:00
Občas stretnem pred Tescom v Leviciach 
slušne vyzerajúceho pána. Kúpim si časopis, 

lebo je čistý, nepáchne ani tabakom, ani alko-
holom a nie je dotieravý. Stretla som na pešej 
zóne dvoch mladých rómov. Skákali ľuďom do 
cesty a boli dotieraví. u mňa nemajú šancu, že 
si kúpim časopis. Marta

13. 04. 2010 16:52
Okolo 11:00 som išla po Špitálskej ulici v Nitre 
a oproti mne kráčala predajkyňa s vaším 
časopisom. Videla som ju z diaľky, podvedome 
som išla k nej, pretože s predajcami mám len 
dobré skúsenosti. A „milá“ pani nemala vydať, 
nepovedala ani bú ani mú, len vzala peniaze 
a odišla. Želám jej všetko dobré a 
o niečo prívetivejšiu tvár, než mala dnes. Každý 
má občas zlý deň, ale „ďakujem“ by malo byť 
súčasťou slovníka aj podráždeného človeka. 
Zuzana

14. 04. 2010 09:42
Každý mesiac pravidelne stretávam mladíka 
stále usmievavého na pošte vo Vranove nad 
Topľou, od ktorého kupujem Nota bene. chcela 
by som mu popriať všetko dobré a hlavne 
nech mu tá slušnosť a nevtieravosť vydrží aj 
naďalej. Viera

14. 04. 2010 18:49
Pozdravujem pohodového predajcu 
z račianskeho mýta v Bratislave a prajem mu 
všetko dobré. Michal
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0915 779 746

práca ako zábava

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

W W W . D O M A I N S . S K www.chaty-penziony.sk 

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

chaty, priváty, apartmánové domy, 

kempy)

chaty-penziony@chaty-penziony.sk 

0905157985 

0907 / 733 388
Volajte, ak vidíte bezdomovca, ktorý potrebuje akútnu 
pomoc.  Volajte/emailujte 

(peterkadlecik@notabene.sk) 
tipy na bezdomovcov, ktorí žijú vo vašom okolí – my ich 
navštívime. 

program streetwork, o. z. proti prúdu

Linka na pomoc 
bezdomovcom 
v bratisLave

kontakty kontakty

inzercia

robia všeličo, väčšina z nich má čosi spoločné: 
do práce sa veľmi netešia. Sú nespokojní s tým, 
kde napriek svojim snom skončili. Nadávajú 
na šéfov, kolegov, aj na tých, pre ktorých robia. 
Mnohí  pritom v práci trávia podstatnú časť 
dňa a nosia si ju aj domov.
Na otázku, prečo neskúsia niečo iné, mnohí 
povedia, že už skúsili a všade je to rovnaké. 
Navyše, čo ak by v dnešnej neistej dobe prácu 
vôbec nenašli. Niektorých táto obava ovládla 
natoľko, že roky drepia na rovnakom mieste 
a viac či menej potichu sa užierajú. Spokojný 
pracovník, ktorého robota baví, je pre nich buď 
blázon bez nárokov alebo si hovoria, že „on sa 
ešte poučí, dôjde aj na neho“. 
Pracovať veľa je už asi normálne, ale prečo 
by sme sa mali zmieriť s tým, že sa pri tom 
musíme nudiť, trápiť alebo rozčuľovať? Objaviť 
prácu, ktorá vám sedí, určite znamená odvážiť 
sa riskovať a skúšať. Možno sa zo začiatku 
budete musieť aj uskromniť, ale zoberte 
si, aký bude váš deň, keď sa práca stane aj 

zábavou. Namiesto toho, aby ste do roboty už 
ráno vyrážali zachmúrení, nedočkavo sa tam 
pohrniete celí zvedaví, čo sa vám zase prihodí.
Ako inšpiráciu odporúčam knihu G. K. chester-
tona – Klub podivných živností. Otázka práce 
a zábavy zrejme bola aktuálna už v roku 1905, 
keď kniha vyšla. dočítate sa o zvláštnom klube, 
ktorého členom sa mohol stať len ten, kto si 
vymyslel výstredné a dovtedy neexistujúce 
zamestnanie. Podmienkou bolo, aby ho aj 
uživilo. K mojim obľúbeným patrí kancelária, 
v ktorej si zákazníci objednávali dobrodružstvo 
a romantiku, aby oživili svoje šedivé životy. 
Alebo pán, ktorý miloval prírodu, a tak si otvo-
ril realitku so špeciálnou ponukou – predával 
domy na stromoch. A určite musím spomenúť 
profesionálnych zdržovačov. Najímali si ich 
ľudia, ktorí potrebovali, aby k nim nestihla prísť 
nepohodlná návšteva.
Želám vám teda dobrý nápad a zábavnú robotu.

dagmar Gurová, redaktorka Nota bene

kupujte, prosÍm, Časopis nota bene Len od 
predajcov:
1. ktorí majú na viditeľnom mieste preukaz 
predajcu

2. dodržiavajú pravidlá predaja (uvedené 
v kódexe predajcu, str. 3) 

3. v bratislave majú registrovaní predajco-
via titulnú stranu predávaného časopisu 
označenú číslom, ktoré je totožné s číslom 
preukazu predajcu. 

Falošní predajcovia – pytliaci odrádzajú de-
siatky kupujúcich. pod vplyvom alkoholu 
obťažujú okoloidúcich alebo žobrú s jedným 
kusom časopisu. sú to zväčša predajcovia 
vylúčení z dôvodu porušovania pravidiel. ka-
zia dobré meno slušným predajcom nota bene.

pomôžte nám zachovať dobré meno 
nota bene. povedzte pytliakom 
svoje nie.

PARTnERI PROJEKTU

ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny, john F. monhardt

pondelok až sobota od 17.00 do 
22.00 hod.

Klienti a zamestnanci charitného  
domu pre mládež vo Vranove nad 
Topľou, Lúčna 812, vás srdečne 
pozývajú na deň otvorených dverí 
dňa 19. 5. 2010 od 10:00 hod. Zariade-
nie je kombinované: Útulok + Zariade-
nie podporovaného bývania pre chlap-
cov vo veku od 18 do 27 rokov. Tešíme 
sa na vás!  Kontakt: chdmvranov@
zoznam.sk, 057 44 315 78

pozvánka

Zvieratá sveta
Kartová vzdelávacia hra

Akým spôsobom bojuje klokan?
Prečo spí koala až 20 hodín denne?
Prečo urson kanadský obhrýza pneumatiky?

V tejto hre sa to dozviete!

200 obrázkových kariet s otázkami

Zaujímavé doplňujúce informácie

www.albi.sk
Vyhrajte spoločenskú hru od ALBI podľa vlastného výberu!
Stačí poslať do 30.5.2010 na jaro@notabene.sk správnu odpoveď 
na otázku: "Aké sú ciele
občianskeho združenia Proti Prúdu?"

stop pytLiakom

Zberné centrum
LEVICE
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blázna na bicykli s ruksakom s nápisom Švihaj 
Šuhaj. Manželka mi neskôr povedala, že to je 
kuriérska služba.“
jeho zásielku odovzdáme na Hviezdoslavovom 
námestí, ale po ceste sa ešte zastavíme po ďalšiu 
znova v Auparku. Má ísť do Karlovej Vsi a mne je 
jasné, že na to už nestačím. Na Hviezdku ju preto 
Ferenc posunie kolegovi Petrovi. upozorňuje 
ho, že na trase je úsek, ktorý rýchlejšie prekoná  
s bicyklom na chrbte. Som šťastná, že tento 
zážitok prenechávam zdatnejšiemu. S Feren-
com sa vraciame na Hodžovo námestie, kde si 
v podchode doprajeme bagetu a moja úloha 
švihajúcej devy sa končí.

radi bicyklujete? Až tak, že by ste sedenie  
v kancelárii aspoň občas vymenili za šľapanie 
do pedálov? Nezúfajte a o bicyklovaní v pra-
covnom čase si aspoň prečítajte. Vyskúšala som 
pre vás, ako vyzerá deň človeka, ktorý sa tým 
živí. Niekoľko hodín a asi 18 kilometrov som na 
bicykli sprevádzala Ferenca Violu z cyklokuriér-
skej služby bratislavský Švihaj Šuhaj.
Nie som zdatný cyklista a keď som neveľmi 
elegantne vysadala na požičaný bicykel, moji 
kolegovia od strachu zatvárali oči. Zdalo sa mi, 
že počujem akési zaklínadlá pre šťastie, ale už 
som uháňala smerom na Hodžovo námestie, 
kde sme sa mali s Ferencom – konateľom firmy 
stretnúť. Trochu som pre tú funkciu očakávala 
vážneho pána v obleku. Povie pár základných 
vecí a odovzdá ma kolegovi na kolesách, ktorého 
uvediem do rozpakov roztrasenou jazdou. Zjavil 
sa však vysmiaty mladý chalan v cyklistickom 
úbore doplnenom oranžovým ruksakom s logom 
Švihaj Šuhaj. Priniesol mi helmu a uistil ma, že 
nemusím lámať rýchlostné rekordy. Kým nás 
dispečerka povolala do služby, mali sme čas na 
krátky rozhovor.

„Firmu sme založili s kamarátom Gáborom. chceli 
sme, aby aj v Bratislave bola takáto ekologická 
expresná kuriérska služba, ktorá funguje vo 
veľkých európskych mestách,“ hovorí Ferenc. 

„Stačí dobrý imidž, bezpečný bicykel, ruksak a 
nadšenie.“ 
Troch stálych cyklokuriérov totiž spája, že robia, 
čo ich baví. Firma sa rozbieha, a tak majú zatiaľ 
všetci aj večernú prácu pri počítači. 

ako adrenalínový šport
Ak je veľa práce, pomôžu im ochotní kamaráti. 

„Pred Vianocami sme robili piati. Za tri dni sme  
v mínus ôsmich stupňoch rozniesli 150 fliaš vína 
a samozrejme sme ani jednu nerozbili.“ 
Za deň každý najazdí aj 65 kilometrov a doručí 
okolo osem zásielok. V centre aj viac. Vonku sú 
za každého počasia, a keby bicyklovanie nebolo 
ich záľubou, v silnom daždi či mraze by asi dlho 
nevydržali. Zatiaľ nikto z nich neochorel. „Máme 
dobrú kondíciu a posilnil sa nám aj imunitný 
systém.“ Šuhaji jazdia väčšinou medzi autami, ale 
zraneniam sa doteraz vyhli. Nemajú strach ani  
z výfukových plynov. Tvrdia, že sa ich nadýchajú 
menej ako chodci či šoféri. Na bicykli sú vraj 
vyššie, ako sa držia splodiny.

„Kto je športový typ a má rád výzvy, nemá problém 
robiť šuhaja.“ Ferenc hovorí, že pri výbere nového 

zamestnanca dá na prvý dojem. „rozhodujúce 
sú sympatie. Snažím sa na neho pozerať očami 
klienta. Ak chce niekto s nami robiť, už asi má 
skúsenosť s bicyklovaním v Bratislave. Pár dní 
jazdíme spolu a potom sa môže rozhodnúť, či 
sa k nám pridá a my vieme posúdiť, či to zvládne.“
Preruší nás telefón a dispečerka hlási prvého 
zákazníka. Zásielku z Auparku treba doručiť 
na Námestie 1. mája. Ferenc ma povzbudí, že 
začíname jednoduchou trasou len s krátkym 
úsekom na ceste. Sledujem oranžový ruksak pred 
sebou. Po chvíli zabúdam na obavy z premávky 
aj vlastnej grambľavosti, a keď sa dostaneme na 
chodník, vyzvedám sa ďalej. Zisťujem, že šuhaji 
doručujú v celom meste. Vyrážajú z centra a 
neodradí ich ani vzdialenosť do dúbravky či Po-
dunajských Biskupíc. „Vlani sme na celom území 
Bratislavy potrebovali na doručenie priemerne 43 
minút,“ hovorí Ferenc. „Čas sa ráta od telefonickej 
objednávky do odovzdania zásielky. V širšom cen-
tre sme rýchlejší ako autá a v okrajových častiach 
porovnateľne rýchli.“ Zdá sa vám to neuveriteľné? 
Trik je v tom, že autá v centre spomaľujú zápchy 
a zdrží ich aj parkovanie. „Navyše každú zásielku 
doručujeme hneď po vyzdvihnutí, nekrúži po 
meste.“ Tak sa vyrovnajú motorizovanej službe 
aj na dlhšej trase. Predtým, ako šuhaji začali 
účinkovať, robili prieskum ako doručujú iné firmy.

12 kíl do kopca
„Ak chce byť niekto ekologický a raz nás vyskúša, 
použije nás znova,“ hovorí Ferenc. Približne za rok 
fungovania získal Švihaj Šuhaj skupinu stálych 
zákazníkov. „Niektorí nás využijú trikrát za deň, 
iní dvakrát za týždeň. ceny sa môžu zdať trochu 
vysoké, ale v skutočnosti je to lacnejšie, ako keď 
asistentka musí prerušiť prácu a cestovať MHd 
alebo autom, aby niečo odovzdala. V porovnaní 
s inými kuriérmi máme najlepší pomer cena/ 
rýchlosť.“ Väčšinou cyklokuriéri doručujú rôzne 
administratívne zásielky – originály dokumentov 
na potvrdenie notárom, zásielky pre advokátske 
kancelárie, tlmočnícke agentúry či mesačné výka-
zy firiem do poisťovní, zmluvy, pozvánky.
V priestornom ruksaku odnesú aj kytice a darčeky. 
K najkurióznejším patrila objednávka mladíka, 
ktorý šuhaja poveril nakresliť kvet s odkazom 

„Ľúbim ťa“ na chodník pod oknami svojej milej. 
Ferenc spomína, že do svojho ruksaka už naložil 
aj 12-kilovú krabicu, s ktorou v jedno mrazivé ráno 
uháňal do kopca na Kolibu. doručoval však už aj 
výpoveď alebo darček zamilovaného chalana.

dôvera a diskrétnosť
Ani sa nenazdám a sme v Auparku. dievčina na 
recepcii sa na nás z diaľky usmieva a podobne 
budú úsmevy naskakovať všade, kam cez deň 

prídeme. Ferenc si myslí, že šuhaji šíria dobrú 
náladu preto, že sami sa dobre cítia. „je to iné, 
ako keby prišiel niekto otrávený.“ Vezmeme 
obálku a o chvíľu sme na Námestí 1. mája. Slečien, 
ktoré ju preberajú, sa pýtam, ako sú so službou 
spokojné. „Pravdu? Sme spokojní, svedčí o tom 
aj fakt, že sme podpísali zmluvu,“ odpovedajú. Fe-
renc mi neskôr objasňuje, že stáli zákazníci platia 
elektronickými faktúrami, čím sa šetrí čas a je 
to ekologické. Majú aj rôzne výhody – napríklad 
24-hodinové doručovanie. Ak si to ešte v pra-
covnom čase (8.00 až 17.00) dohodnú, ich zásielku 
šuhaj doručí aj po skončení svojej pracovnej doby. 
Počas jazdy sme dostali ďalšiu objednávku. 
Smerujeme na račianske mýto, kde prevezmeme 
výkazy do zdravotnej a sociálnej poisťovne. Pani, 
ktorá nám ich odovzdáva, prezrádza, že s Feren-
com a jeho kolegami sa kamaráti a pozná ich už 
dlho. Práca, ktorú im zveruje, vyžaduje dôveru a 
diskrétnosť. Inej kuriérskej službe by sa nezverila. 
Po úspešnom doručení dokumentov do ružovej 
doliny, na Záhradnícku, cintorínsku a Lazaretskú 
si doprajeme krátky oddych pri kofole. ja ho už 
celkom potrebujem. Začínam cítiť únavu a môj 
netrénovaný zadok trpí otlačením z tvrdého 
sedla bicykla. 

na džeme by nevydržali
Ferenc hovorí, že aj skúsení cyklisti si na záťaž 
museli zvyknúť. Prispôsobili sa však rýchlo, 
rovnako ako sa naučili triky v premávke. V lete 
jazdia hlavne na cestách. V zime si vyberajú, či je 
výhodnejšie vyjsť na chodník. 

„dve-tri jazdy po tej istej trase a zistíš, ako fungujú 
semafory – kde rýchlejšie prejdeš s autami, a kde 
cez priechod. Zorientuješ sa, ako sa najlepšie 
dostať cez miesta s viacerými jazdnými pruhmi. 
Zapamätáš si diery na ceste a nebezpečné miesta.“ 
Aj na defekt sú cyklokuriéri pripravení. V ruksaku 
majú náradie potrebné na opravy, za chvíľu vy-
menia dušu a švihajú ďalej. dozvedám sa, že by 
nevystačili len s dobrou kondíciou a výstrojom. 
dôležité je aj jedlo. „Treba využiť možnosť na 
obed, lebo nikdy nevieš, kedy príde nová objed-
návka.“ Zaujíma vás, čo na ich jedálnom lístku 
nesmie chýbať? Mäso. Aj na raňajky. „Potrebu-
jeme mužské jedlo – slaninku, vajcia. S džemom 
by sme nevydržali,“ smeje sa Ferenc. 
Nám sa v tej chvíli nepodarilo o jedle viac ako len 
hovoriť. Zavolali nás znova do práce. Zásielku sme 
mali vyzdvihnúť na Krasovského. Ferenc sa ten-
tokrát poradil s navigáciou v telefóne. „doteraz 
som všade trafil.“

Živá reklama
ukáže sa, že náš cieľ je v novej budove pri Sade 
janka Kráľa. Oproti nám prichádza mladý muž, 
nový zákazník. „Nemáme ešte zavedený inter-
net, tak som musel všelijako zháňať vaše číslo,“ 
hovorí. Na otázku, ako sa o šuhajoch dozvedel, 
rozpovedal zaujímavú príhodu. „V zime, vo veľmi 
zlom počasí som sedel v aute a tešil som sa, že 
ho mám. Zrazu som pred sebou zbadal nejakého 

reportáŽ

REDAKTORKA DADA SKúSIlA PRÁCU CYKlOKURIÉRKY

ako deva mestom ŠvihaLa
Cyklokuriéri služby bratislavský Švihaj Šuhaj doručia obálku s dokumentami 
aj kyticu. Vedia, ako rýchlo na semaforoch po celom meste naskočí zelená, 
aj kde sa oplatí vziať bicykel na chrbát. V zápche víťazia nad autami. Tvrdia, 
že v okrajových častiach mesta sa im vyrovnajú.

reportáŽ text: dagmar gurová | foto: peter pavol

„Stačí dobrý imidž, 
bezpečný bicykel, ruksak  
a nadšenie.“

1. Na ceste máte tie isté práva ako autá, zároveň 
ste najzraniteľnejší. Nebojte sa. jazdite sebave-
dome, ale sledujte situáciu okolo seba.

2. Pozor na telefonujúcich vodičov.

3. Nebezpečne sa často správajú malé autá s 
mimobratislavskými značkami.

4. Skôr ako vyjdete na cestu, naučte sa 
bicyklovať pomaly.

5. V zime sa bezpečnejšie jazdí so zníženým 
sedlom a menej nafúkanými pneumatikami.

(Zdroj: Švihaj Šuhaj) 

na bicykli medzi autami 

bez kondície sa bicykluje ťažko. začínajte pomaly.

Nechajte si poradiť od profesionálnych cyk-
lokuriérov.
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dávať, ale aj vedieť prijímať je umenie. Tú vetu 
by sme mohli doplniť: „Čo ma nič nestojí a nič 
mi nedáva, za nič nestojí.“ Myslím si, že ľudstvo 
sa delí na dve skupiny. jednej je bližšie dávanie 
a druhej časti je bližšie prijímanie. Pre každú  
z týchto skupín je výzvou programovo sa naučiť 
tú druhú vec. ja sa musím naučiť prijímať a 
tiež to nejde bez námahy. Momentálne mám 
nefunkčné rameno a hnevá ma byť odkázaný na 
iných. Aj minule som prišiel rozčúlený z kontroly 
u lekára, že s nimi vôbec musím jednať. Mu-
sím si vedome hovoriť, že musím prijať službu 
manželky, kamarátov, rehabilitačnej sestry... 

zaujal ma tvoj iný koncept pomoci. keď nie 
pomáhať, tak čo iné máme robiť? 
Alternatívu k pomáhaniu som si pracovne naz-
val „život v komunite“. Myslím tým budovanie 
rovnocenných vzťahov, ktoré sú postavené na 
partnerstve a tímovosti. Kde každý má svoje 
miesto a vzájomne sa dopĺňajú schopnosti 
a silné stránky všetkých členov tímu. Má to 
obojsmerný charakter. Ako človek realizujem 
dary, ktoré som dostal a svoje schopnosti sa 
snažím využívať pre iných. Niečo dávam, ale 
zároveň som tým obohacovaný. 

v návrate už sedemnásty rok podporujete 
návrat opustených detí z detských domo-
vov do rodín. intenzívne pracujete s tisíckou 
rodín po celom slovensku. Čo dáva táto práca 
tebe a v čom vidíš jej úskalia? 
Som vďačný za to, že sa mi relatívne v mla-
dom veku podarilo nájsť oblasť, v ktorej sa 
doteraz cítim dobre. Považujem to za vzácny 
dar. Veľmi si cením, že som to mohol začínať 
v čase demokratických zmien a slobodne 
realizovať svoju víziu a víziu svojich kolegov. 
Moji rodičia túto možnosť nemali. Zažil som 
veľmi zaujímavé vzťahy s náhradnými rodinami 
a deťmi, ktorými sa cítim obohatený. Takisto 
ako kolegami a tímom, v ktorom pracujem dlhé 
roky. Niektorí ľudia to vnímajú tak, že Návrat 
okrem toho, že pomohol stovkám detí, „odro-
mantizoval“ detské domovy. Teší ma tá zmena 
rozmýšľania, ku ktorej sme prispeli, zmena 
systému z inštitucionálneho k pro-rodinnému. 
Úskalie mojej práce je možno v tom, že som 
veľa s ľuďmi. Z dlhodobého hľadiska, keď si 
človek nedá pozor, mu hrozí únava a vyhorenie. 

aký máš recept na to, ako v práci dlhodobo 
„horieť a nevyhorieť“? 
Zažil som prvé roky, kedy ma to bavilo šialene. 
Každé ráno som vstával s úplným nadšením. 
dnes to tak nie je. Práca ma baví, ale nie každé 
ráno. Aby človek nevyhorel, treba robiť rad 
vecí, a každý ich má iné. je to pre každého 
individuálny proces nájsť protiváhy a zdroje 
podpory. Ak veľa dávam, potrebujem niekde 
prijímať. Napríklad ja som v roli, že musím 
rozhodovať a viesť iných. Nie je mi to blízke, 
ale očakáva sa to odo mňa. Preto potrebujem 
niekoho, od koho môžem načerpať energiu 

a nechám sa ním viesť. Hovorím napríklad 
o supervízii, ktorá je v mojej profesii veľmi 
podstatná. 

Čo ti pomáha okrem supervízie?
Snažil som sa nájsť si systém, aby som žil  
v rovnováhe. Keďže robím dlho do večera, mať 
aspoň ráno pre seba. Takisto sa snažím mať 
jeden deň v týždni pre seba, občas vypadnúť 
s manželkou na pár dní mimo Bratislavy a 
niekoľkokrát do roka ísť mimo civilizáciu a 
byť sám. 

dobrý úmysel vždy nestačí na to, aby sme 
niekomu pomohli. Čo pre teba znamená 

„páchanie dobra“? 
Kľúč je v počúvaní a porozumení človeka, 
voči komu chcem namieriť to svoje dobro. 
Páchanie dobra pre mňa znamená, že viac 
napĺňam svoju predstavu pomoci ako skutočné 
potreby tých, ktorým pomáham. Z dobra sa 
stane násilie alebo invázia. Síce dobre mienená, 
ale v konečnom dôsledku trpená. Nato máme  
v ľudovej slovesnosti pomenovania ako „med-
vedia služba“ a „danajský dar“. Na to, aby dobro 
nebolo páchané, musí byť spojené s veľkou 
mierou počúvania a vnímania potrieb druhých 
okolo seba. S tým súvisí ticho a kladenie 
otázok a možno menej rozprávania. Aby sa to 
neotočilo tak, že prijímatelia pomoci nakoniec 
slúžia tomu, kto si myslí, že pomáha. 

kde všade sa to podľa teba deje? 
dodnes žije veľká skupina opustených detí 
v detskom domove. Zvykom sa stalo, že  
v dobrom úmysle im odnesieme do detského 
domova hračky, domáce dobré koláče alebo 
im prídeme urobiť Mikuláša. Možno práve 
toto by som nazval páchaním dobra. Toto tie 
deti nepotrebujú. Nielen, že im to nepomáha, 
ale doslova im to škodí. Oni potrebujú vzťah. 
Potrebujú odtiaľ odísť.

ako im môže uškodiť prinesenie koláčika, či 
zábavný program?
Štandardný život sa odvíja v rodine a odvíja 
sa v dlhodobých vzťahoch. V dlhodobých 
vzťahoch sú príjemné chvíle, ale aj ťažké chví-
le konfliktov. Musím sa ich naučiť zvládnuť 
tak, aby sa vzťah, či už s rodičmi, so súroden-
cami, zachoval v dobrom aj v zlom. Ak žijem  
v detskom domove, tak som v prostredí, kde sa 
strieda množstvo ľudí. jednak vychovávatelia, 
ktorí menia prácu, prichádzajú a odchádzajú a 
každodenne sa striedajú cez deň a v noci, lebo 
to je ich zamestnanie. do toho sa miešajú rôzni 
návštevníci, zabávači a darcovia. Tieto deti sa 

tým pádom môžu pohybovať pomedzi vzťahy a 
nie vo vzťahoch. Napriek tomu, že po vzťahoch 
bytostne, priam živočíšne túžia, nakoniec táto 
základná potreba ochladne. 

Čo sa s ňou stane?
Naučia sa využívať alebo používať tieto krát-
kodobé „požívatiny“, či už je to čokoláda alebo 
zážitok. Ale keď s nejakým človekom prídu do 
napätia, tak sa dokážu vyhnúť vzťahu, lebo 
sa s ním už nemusia stretnúť. Tým pádom 
tieto decká odchádzajú do života s výbavou, 
že všetko dostanem bez toho, aby som si to 
musel zaslúžiť a vo vzťahoch neviem fungovať, 
lebo ma to nikto nenaučil. Strácajú schopnosť 
vernosti a dôslednosti, a to ich vzďaľuje od 
toho, aby boli zodpovední v práci, priateľstve, 
manželstve, rodičovstve. 

hm... takže toto všetko sa stane, ak niekto 
zanesie koláčik do decáku.
(Marek sa zasmeje a prikyvuje.) 

podľa čoho vieš posúdiť, že práve nepáchaš 
dobro, ale skutočne pomáhaš?
Touto cestou vyzývam všetkých, ktorým som 
spáchal dobro, aby mi to povedali (smiech). 
Človek nie vždy vie, kedy sa mu darí dobro 
šíriť a naopak dobro „páchať“. Mne sa zdá, že 
najväčšia pomoc je jednoducho s niekým byť, 
hoci aj bez slov. To je možno významnejšie 
ako všetky dobré rady. A tie naozaj dobré rady 
sa často zrodia vďaka tomu tichu a možno aj 
bezradnosti. A samozrejme spolužitiu bežných 
a zložitých situácií predtým. Keď sa s niekým 
stretnem na káve alebo doma v obývačke, 
tak ho môžem proste „zabiť“ svojimi dobrými 
radami alebo ho vypočuť. Profesor Matejček 
mal schopnosť krátko vystihnúť podstatu 
veci. Niekde povedal, že „pomáhať znamená 
rozumieť“. Na sklonku života to otočil a vyhlásil: 

„rozumieť znamená pomáhať.“ Možno že stačí 
snažiť sa druhému porozumieť, a to samotné 
už je pomocou.

rozhovor rozhovor
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POMÁHAŤ zNAMENÁ ROzUMIEŤ 

ako nepáchať dobro
S Markom Roháčkom z neziskovej organizácie Návrat o tom, prečo nemá rád 
slovo pomoc, prečo nenosiť hračky do detských domovov a ako dlho „horieť a 
nevyhorieť“ v práci, kde je pomáhanie hlavnou náplňou.

text: sandra tordová | foto: alan hyža

nezisková organizácia 
návrat „odromantizovala“ 
detské domovy.

pomoc je už 17 rokov tvojou pracov-
nou náplňou. Ľudí, ktorí pracujú  
v pomáhajúcich profesiách majú ostatní 
tendenciu glorifikovať. nerozčuľuje ťa to 
trochu? 
Niekedy áno. Práca v sociálnej oblasti 
je vnímaná ako mimoriadne záslužná a 
výnimočná. ja si to vôbec nemyslím. Nejde 
o to, akú prácu človek robí, ale ako ju robí. 
dá sa robiť výnimočne dobre alebo veľmi 
zle. To, či je nejaká práca pomocou iným, 
alebo len zúfalstvom zarábania peňazí, sa 
deje individuálne v každom človeku. Psy-
chológ a sociálny pracovník sú samozrejme 
pomáhajúce role. Z hľadiska spoločnosti sú 
ale oveľa významnejšie neformálne role po-
moci, ktoré sa týkajú každého z nás. Pani za 
rohom, ktorá má opravovňu topánok, robí 
svoju prácu dobre a milo sa správa k  , robí 
rovnako záslužnú prácu ako ja. 

ako môže pomáhať taký šofér alebo 
pokladníčka? 
Ľudia väčšinou ako pomoc vnímajú veľké činy. 
Netreba sa hromadne rozbehnúť do detských 
domovov adoptovať si dieťa, či letieť do Afriky 
pomáhať hladujúcim. Každý má svoju úlohu, 
ktorá sa mení v jednotlivých etapách života. 
Nie je vždy jednoduché svoje úlohy rozpoznať, 
je ale dôležité, aby sa v nich človek osobne cítil 
dobre. u mňa to istý čas bola priama práca 
so samotnými opustenými deťmi. V inej fáze 
života to boli náhradní rodičia, viac som bol 
nastavený vnímať ich potreby. V tomto mo-
mente sú to pre mňa viac profesionáli, ktorí 
pôsobia v tzv. pomáhajúcich profesiách. je 
pre mňa výzvou a veľmi ma baví napríklad 
napomáhať tímovému fungovaniu. Pomocou 
ale môžeme byť aj kdekoľvek na ulici, keď 
dám niekomu prednosť, alebo sa na niekoho 
usmejem, keď mu ako predavač v obchode 

podám to, čo hľadá. Malá každodenná pomoc 
má veľkú hodnotu. 

hovoril si o tom, že slovo „pomáhať“ ti pres-
táva byť sympatické. 
Súvisí to s momentálnym obdobím, kedy 
som viac rozmýšľal o tom, čo to znamená 
pomáhať. Vnímanie pomoci je podľa mňa  
v našej kresťanskej kultúre veľmi jednosmerné. 
V dávaní chýba druhá polovica. Tou je rozmer 
prijímania a napĺňania svojho poslania v živote. 
Keď niekomu pomáhame, vždy napĺňame aj 
svoj dobrý pocit. jednoducho to hrá v našom 
živote rolu a je zbytočné to skrývať. 

pomoc sa často vníma ako obeta. hovorí sa: 
„Čo nič nestojí, za nič nestojí.“ musí pomoc 
bolieť?
Pomáhať niekedy bolí a naozajstné hodnoty 
vznikajú cez bolesť alebo stratu. Ale nielen 

marek roháček
je najlepší poslucháč, akého poznám, hoci sám 
o sebe hovorí, že najčastejšie je ticho z prostej 
bezradnosti. Vyštudoval špeciálnu pedagogiku 
a sociálnu prácu, v roku 1993 spolu s Vladom 
Matejom založili združenie Návrat, ktoré „nedá-
va opusteným deťom hračky“, ale rodinu. Okrem 
šéfovania tridsiatim pracovníkom Návratu po 
celom Slovensku pracuje ako supervízor a men-
tor v občianskom združení d3 a učí na Katedre 
sociálnej práce univerzity Komenského. Venuje 
sa podpore náhradných rodičov, ktorí prijali do 
rodiny dieťa a profesionálom. Koordinuje nefor-
málnu skupinu pre profesionálov aj amatérov  
v pomáhajúcich profesiách. Má jednu manželku, 
štyri deti a jedného vnuka.



Ani potom, ako u nás neskôr rozhodovanie 
zdanlivo prevzal pracujúci ľud, sa násilie 
a donucovanie nekončí. Nedostavil sa ani 
sľubovaný blahobyt. 
Za skrachovaním komunistického režimu 
neboli len medzinárodné politické faktory, 
útlak slobody viery a prejavu či neustále 
ideovo-politické školenia. Kusá vysvetľuje, že 
jeho pád spôsobilo aj direktívne centrálne 
štátne plánovanie. „Nedokázalo zladiť potreby 
a požiadavky výrobného cyklu – stále niečo 
chýbalo a naopak iných vecí bol prebytok. Čo 
nebolo plánované, nemohlo sa robiť. celé to 
viedlo k šedivej fádnosti obchodov a trochu 
aj života.“

posun k diplomacii
Mohli by sme povedať, že časom sa hrubá 
sila v našom pracovnom románe mení na viac 
diplomatickú. Nastupuje éra, v ktorej je tlak 
skôr psychologický a diplomatický. Priemysel-
níci, finančníci a ich nadnárodné organizácie 
globálne vo svete prestali mať od 80. rokov 
chuť správať sa k zamestnancom priveľmi so-
ciálne. Začali presviedčať vlády, že bez rôznych 
obmedzení ako sú stanovené nadčasy či pod-
mienky zamestnávania sa ekonomike bude 

dariť lepšie. K tomu sa pridala hrozba, že „príliš 
nároční“ pracovníci o svoju robotu prídu úplne. 
Firmám totiž ide o čo najväčšiu produktivitu a 
zisk, logicky sa preto snažia znižovať náklady. 

„Zamestnanci sa nahradzujú sčasti novými 
technológiami a sčasti rozdelením práce 
medzi druhých, ktorí sú vyzývaní pracovať 
efektívnejšie, prípadne dlhšie, s tým, že 
samozrejme dostanú o čosi vyššiu odmenu,“ 
vysvetľuje Kusá.  „Výsledkom je, že vo všetkých 
spoločnostiach od 80. rokoch narástol podiel 
ľudí bez práce a zároveň stúpla preťaženosť 
pracujúcich.“

Možno aj vy odrobíte osem hodín podľa zmlu-
vy a ďalšie k nim pridáte doma, cez víkend 
alebo na dovolenke. Samozrejme, pracujete 
aj za volantom. Netrpíte samomluvou, ako si 
pri pohľade do spätného zrkadla myslí šofér 

pred vami. Iba sa zapájate do konferenčného 
hovoru. A ak ste chorí, cítite sa zvýhodnení, 
keď vám povolia pracovať z domu. S podobne 
preťaženými kolegami si vymieňate nervózne 
dialógy a sem-tam sa vo vašom výkone objaví 
aj chyba.

Luxusná robota 
doteraz dosť pochmúrna história dospela 
do bodu, kedy sa už nemusíte pýtať iba, či 
vás práca uživí, ale či vás aj teší a má pre vás 
význam. je niečo také luxus alebo v súčasnej 
ekonomickej situácii musí byť každý vďačný 
aj za nudnú robotu a nepríjemných kolegov?   
Odpoveďou je hierarchia hodnôt a ochota 
každého z nás. Ten, kto nemá prácu, túži po 
nej a ten, kto ju má, chce mať ešte lepšiu  
s lepším príjmom a možnosťou rastu. Ak si 
pred vypuknutím hospodárskej krízy mohli 
niektorí zamestnanci diktovať podmienky, 
teraz je to naopak. V regiónoch s vysokou 
nezamestnanosťou majú ľudia veľké obavy 
zo straty zamestnania. Krach jednej fabriky 
znamená katastrofu pre celé rodiny. Pre nich 
je mať prácu luxus.
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„Vzbury v neslobodných 
spoločnostiach sa nekončili 
vyjednávaním o lepších 
pracovných podmienkach, 
ale popravou.“

téma

KTO Z KOhO

práca ako krvavý román
S prácou sa dlhé obdobie spájal útlak a donucovanie. Dnes naše zamestnanie 
môžu ohroziť hospodárske krízy. Zároveň už máme možnosť položiť si otázku, 
či chceme robiť len pre peniaze alebo hľadať robotu, ktorá nás baví.

text: dagmar gurová | foto: reuters

Mať zamestnanie dnes obvykle znamená, 
že ste v práci väčšinu dňa. Často sa od nej 
nemôžete alebo nechcete odtrhnúť, ani keď by 
ste už mali mať voľno. Práca vám nedá spávať, 
prekĺzne do vašich myšlienok a rozhovorov. je 
jedno, či ste so svojou robotou spokojní, nudí 
vás alebo trápi, nejakým spôsobom ste s ňou 
prepojení skoro stále. 
Zatiaľ hovoríme len o činnosti, ktorá sa za 
prácu považuje oficiálne – niekto vám za 
ňu platí mzdu. Ako však k tomu prídu ženy  
v domácnosti, rodičia na rodičovskej dovole-
nke, dobrovoľníci? Narobia sa síce poriadne, 
ale nedostanú ani fuka. Navyše im „pracujúci“ 
nezriedka naznačujú, že sa len povaľujú. 

„redukcia práce na platenú činnosť má svoje 
analytické výhody, ale hrubo skresľuje vide-
nie sveta okolo nás a navyše toto skreslenie 
získava veľmi nevhodný moralistický kontext,“ 
myslí si sociologička Zuzana Kusá.
Ak by sme súhlasili s puristami, ktorí prácu 
definujú plácou (hoci by to bol len chlieb a 
voda), pradávni lovci a zberači by potom pôso-

bili ako veselá skupinka na dlhom výlete. Kedy 
a prečo teda ľudia začali pracovať za odmenu? 

hrubá sila
„do rozdeľovania, do vzniku prebytkov, ktoré sa 
môžu vymieňať alebo predávať za iné určite 
od počiatku vstupovala hrubá sila: aj medzi 
zvieratami dokážu silní samci donútiť slabších, 
aby im  prenechali ulovenú korisť, teda de 
facto pracovali za nich,“ hovorí  Kusá. „Vďaka 
sile aj v ľudských spoločenstvách bolo možné 
donútiť časť ľudí, aby viac spracovali a menej 
spotrebúvali, a tak vytvárať nadprodukt, ktorý 
sa dá ďalej vymieňať.“    
ekonomický a spoločenský pokrok, ktorý náš 
život doviedol do súčasnej podoby úzko súvisí 
s deľbou práce a postupnou špecializáciou jed-
notlivých činností. „Tam, kde každý robí všetko 
sa sotva veci pohnú dopredu,“ dodáva Kusá. 
História práce však pripomína krvavý román 
plný krutého nátlaku, vzbúr a obetí. Zoberte si 
len, koľko otrokov zahynulo, aby pre faraóna 
vybudovali dôstojné posledné útočisko. Pyra-

mídy pretrvali, ale otroci ostali bezmennou 
masou. To isté platí aj o poddaných na feudál-
nych panstvách, z ktorých si pamätáme iba pár 
vzbúrencov – jánošíka či robina Hooda. Vzbu-
ry v neslobodných spoločnostiach sa pritom 
nekončili vyjednávaním o lepších pracovných 
podmienkach, ale popravou.

kolektívny úspech
„Až koncom 19. storočia sa postupne prestáva 
kriminalizovať združovanie pracujúcich a ich 
kolektívne akcie. V tom čase už aj vďaka spo-
lupráci s intelektuálmi robotnícke hnutie jasne 
chápalo, že proti sile tých, čo kontrolujú pod-
mienky práce, zaváži len kolektívne konanie,“ 
hovorí Kusá. Štrajky a demonštrácie sa však 
neobišli bez uväznených a mŕtvych. 

„Kolektívne vyjednávanie a postupne aj vznik 
sociálno-demokratických politických strán, 
ktoré vyrástli z robotníckeho hnutia, umožnili 
časom presadiť požiadavky pracujúcich aj par-
lamentnou cestou,“ hovorí Kusá.

moderná doba
Ak si chcete pripomenúť, ako to vtedy vyzeralo, 
nemusíte listovať učebnicami dejepisu. Stačí 
si pozrieť film charlieho chaplina moderná 
doba: riaditeľ fabriky si kráti čas skladačkou 
a cez veľkú obrazovku sleduje zamestnancov 
aj na záchode. Otročiaci robotníci pripomínajú 
stroje a hrozí, že stroj ich bude aj kŕmiť, len aby 
sa mohli rýchlejšie vrátiť k práci. 

charlie pracuje za stále rýchlejšie bežiacim 
pásom, na ktorom musí stíhať zaťahovať 
skrutky. Z monotónneho pohybu sa nervovo 
zrúti. Len čo vyjde z nemocnice, nevedomky sa 
stane vodcom demonštrujúcich robotníkov. 
Vynoria sa za ním totiž práve v momente, 
keď zo zeme zdvihne červenú zástavu a ako 
pokračuje v chôdzi, nič netušiac ňou máva. 

Polícia demonštrantov rozoženie a charlieho 
zatkne. Hoci ho nakoniec pustia a znova sa 
zamestná v továrni, dlho tam nevydrží. robot-
níci totiž štrajkujú. Nechýba streľba do davu, 
obrazy hladu a obrovskej nezamestnanosti. 
je to však charlie chaplin, takže nebojte sa. 
dokáže rozosmiať aj popri toľkom nešťastí.

súčasné trendy
zamestnávatelia ešte donedávna bojovali 
o priazeň zamestnancov aj rôznymi benefitmi, 
no pre krízu mnohé zrušili. Preč sú časy, kedy ste 
sa kade-tade vyvážali na služobnom aute a bez 
milosti robili účet na firemnom telefóne. Šetrí sa 
aj na vzdelávaní zamestnancov. trendom sa stali 
možnosti, pri ktorých sa pracovník niečo naučí a 
firma to na výdavkoch nepocíti. 
Taký „job rotating“ u nás funguje dlho a bude aj 
ďalej. Ide o obmenu alebo rotáciu zamestnan-
cov na pracovných miestach v rámci spoločnosti. 
Zamestanec získa viac zručností a firma zase 
flexibilného človeka schopného ihneď nahradiť 
iného zamestnanca. Vo výrobných spoločnostiach 
zaháňa nudu zo stereotypnej práce – pracovníci 
kolujú po viacerých pozíciách vo výrobnom pro-
cese. rotovanie sa ujalo aj mimo výroby. nový 
riaditeľ firmy prejde prácou na kľúčových odd-
eleniach, aby lepšie spoznal spoločnosť, prípadne 

odhalil slabé miesta. dostane sa tak aj bližšie 
k svojim podriadeným,  skôr pochopí problémy, 
s ktorými sa denne stretávajú.
Vo svete sa využíva aj zdieľanie jedného pra-
covného miesta napríklad dvoma matkami na 
materskej dovolenke. na slovensku je zatiaľ 
malá šanca získať prácu na skrátený úväzok. 
O niečo sa však delíme aj tu. Niektoré veľké po-
radenské firmy majú menej pracovných stolov 
ako zamestnancov. Tí trávia veľa času u klientov 
a nemusia mať preto stály stôl. Ak ho potrebujú, 
ráno sa zaregistrujú a miesto im pridelia. Nestane 
sa, že by nemali kde sedieť, ale zamestnávateľ 
ušetrí výdavky za nábytok a peniaze môže použiť 
inde.
Na článku spolupracovala Monika Voláková 
a Mariana Bednáriková. Viac ako desať rokov 
pôsobia ako konzultantky pre personálno-po-
radenskú agentúru Lugera & Maklér.

od 80-tych rokov narástol podiel ľudí bez práce a stúpla preťaženosť pracujúcich.



brokovnica pri uchu
rozletia sa dvere.  Vpadne kolega Marek a lapá po 
dychu. Farbu jeho tváre ani neviem identifikovať. 
chlapci, ktorí s ním prišli, boli v podobnom stave 

– vystrašení na smrť. 
„Čo sa deje?“ pýtam sa ho, ale on má evidentný 
problém sa vôbec ozvať. 
Tajne dúfam, že s deťmi je všetko v poriadku. Boli 
v dedine na ihrisku hrať futbal.  Po chvíli začne 
koktavo rozprávať.

„Vracali sme sa nazad. jeden chalan prekopol loptu 
nejakej pani do záhrady. Zvonili sme dlho, ale nikto 
neotváral. Povedal som mu, nech chytro prelezie 
plot a prinesie loptu. Nechcel som ju tam nechať, 
bola drahá...“
Ten plot bol vysoký, murovaný, ale aspoň bez ost-
natého drôtu, narozdiel od väčšiny plotov v „bielej“ 
časti dediny. chlapec preskočil plot, vykopol loptu 
von a ponáhľal sa preč. Vtom vyletela von stará 
pani s brokovnicou v ruke a namierila ju Marekovi 
na hlavu. chalani sa zhŕkli za neho a on habkavo 
vysvetľoval situáciu. Potom vzali nohy na plecia a 
utekali až k osade...
O chvíľu začínajú herne. Slnko praží a my sa 
vlečieme k osade. V diaľke vidíme dve naše 
dievčatká hrať sa pri ceste v prachu. Objaví sa pri 
nich jeden pán a kričí tak veľmi, že by mohol každú 
chvíľu dostať infarkt. Ak odfiltrujem nadávky, tak 
mu podľa všetkého niekto niečo spravil so stenou 
na dome, alebo sa niečo zomlelo v jeho záhrade. 

jedna zo sestier Matky Terezy mi lámanou 
slovenčinou oznámila: 

„Zajtra pojdeš s nami do kolónia. Buď ranó osem 
na Patrónka, my ideme autom tadiaľ. Zoberiem 
ťa!“ Otváram  ústa na protest, ale ako naschvál 
mi žiadna výhovorka nenapadne. Sestra Fabiana 
už bola preč. 
je nedeľa. chcem spať. chcem robiť „nič“! Na 
kieho čerta tam musím ísť? Vysúkam sa ale  
z postele a obliekam si veci prehodené cez 
stoličku, ktoré som mala na sebe včera. Čierne 
kapsáče, čiernu vetrovku, baganče... Sakriš, 
vyzerám ako skinhead! Nevadí, už je to jedno, 
nemám čas na prezlečenie. 

kakao a Graciela
Stepujem na zastávke. Sestry zas meškajú. Ako vždy. 
Ale budú sa usmievať a nebude sa chumeliť. celú 
cestu niečo odriekali... nejakú modlitbu. Bolo to hyp-
notizujúce. Šoférovi sa zatvárali oči. Ak sa modlia 
preto, aby sme nehavarovali, mali by rýchlo prestať...
Posledná zákruta a v diaľke vidím obchod. dedin-
ské potraviny, relikvia z predošlej éry. Pred nimi 
postáva niekoľko cigánov a vôkol  behajú decká. 
Otvorím dvere, a hneď tri deťúrence mi blokujú 
cestu. Ich prekvapenie trvá asi dve sekundy, po-
tom dostávam haldu otázok: „Ako sa voláš?“„Máš 
frajíra?“„Koľko máš rokú?“ „Kde bývaš?“ „A Ty si 
sestra?“ „A si aj skinhead?“ „Zatočíš ma?“ 
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MAREČEK A NARODENINOVÁ PÁRTy

osadnÍci
Také opovážlivé nápady to boli. Chceli sme ich „polepšiť“ a „vzdelávať“. 
Našťastie, nič z tohto sa nám nepodarilo. Dnes sa nad tým len hlasno smejem. 
Zuzana Pálošová, terénna pracovníčka opisuje svoj prvý deň medzi Rómami  
v osade v Plaveckom Štvrtku.

práca s komunitou text a foto: zuzana pálošová práca s komunitou

Fabiana ku mne podíde 
a pošepne mi: „neveriaci 
skinhead ťahá Cigánov do 
kostola...“

Zdvihnem dievčatko pod pazuchy a točím ho. 
„Aj mňa, aj mňa!“ 
Zhrnie sa okolo niekoľko kandidátov na „točenie“ 
a ja len točím a točím. už mi je zle. Skladám po-
sledné dieťa a nechám sa ťahať do osady. Trpe-
zlivo odpovedám na otázky a aj ja sa pýtam. Toľko 
mien si však naraz neviem zapamätať. Poznám len 
mená mojich dvoch „ťahúňov“. Pravú ruku mi drží 
Kakao a ľavú Graciela. 

my sme cigáni
Vynára sa predo mnou kolónia. Vyzerá ako rybár-
ska osada z rozprávky. Na zemi piesok, chatrče 
vyzerajúce všelijako a množstvo ľudí. Sestra Fabi-

v nás asi bude aj trochu gadžovskej krvi... kuka a jej najlepšia kamarátka. 

naše hostiteľky. narozdiel od detí sa pred fotoaparátom hanbia. vpredu helenka s malou kristínkou a 
mišelka. v pozadí vo dverách bára – mama malého marečka a jeden z oslávencov.

ana ma vyslobodí a ťahá do jednej chalupy. Vošli 
sme do útulnej kuchyne, s nízkym stropom, pra-
vouhlými stenami a linoleom na zemi. V rohu pec 
na drevo, pri okne stôl s rohovou lavicou, vedľa 
zas malá kuchynská linka. Všetko krásne čisté, 
vyvoňané. To som nečakala. Vo vnútri je úplne 
iný svet než vonku. Posadali sme si a rýchlo sa vy-
zliekam. je tam veľmi teplo. Útla cigánka viditeľne 
potešená, že sme tam, sa pýta, či si prosíme čaj, 
kávu alebo malinovku.  Pokrútim hlavou. Nemám 
odvahu si pýtať, veď som tam po prvý raz. Moju 
odpoveď samozrejme neakceptujú a za pár minút 
sa objavia na stole hrnčeky s voňavým čajom, 
veľký tanier s koláčmi a ešte niečo slané. Sestra 
trkoce s domácou pani, ja si zatiaľ obzerám naše 
hostiteľky. Všetky sú nápadne pekné a veľmi milé... 
Bohumka, Bára, Alica, Helenka... Úplne všetky. je to 
šokujúce. doteraz som mala úplne inú predstavu o 
tejto skupine ľudí. Keď sa zmôžem na slovo, sypú 
sa zo mňa slová obdivu a vďaky. cigánky sa len 
smejú. Ospravedlňujem sa, keď mi vykĺzne slovo 

„cigán“. Néé, my nejsme rómovia, my sme cigáni, 
kľudne nás volaj tak!“
O chvíľu vybehne malý Mareček. Niečo mi usi-
lovne vysvetľuje, ale žiaľ, znakovej reči nerozumiem. 
Na jeho malej tváričke však vidím, že je to veľmi 
dôležité.

neveriaci skinhead 
Na námestí je kríž s nápisom „Misie 2002“. Sestry 
a ostatní dobrovoľníci už pozháňali deti. Pochy-
táme sa za ruky a hajde do kostola. rehoľníčky 
sa usmievajú pod fúzy. Fabiana ku mne podíde 
a pošepne mi: „Neveriaci skinhead ťahá cigánov 
do kostola...“ rozosmeje sa na plné kolo a nechá 
sa strhnúť deckami niekam preč.
Počas omše napadal čerstvý sneh. Bol mäkký, 
bolo ho málo a dali sa z neho robiť úžasne tvrdé 
snehové gule. Vo viacerých skupinkách sa vra-
ciame späť do osady. deti sa rozšantia, zjavne 
potešené prvým snehom ako aj koncom omše. 
Vyrábajú gule pomiešané s blatom a vojna sa 
začína. Ani sestry nie sú ušetrené. dvaja verbisti 
to nezvládajú a sypú sa z nich nadávky. Všímam si, 
že prepadávané sú hlavne skupinky. Idem radšej 
sama. Vojto je akčný, nemá zľutovanie. Trochu 
sa bojím. Počula som, že je ťažko zvládnuteľný. 
Prásk! Schytám od neho guľu do ucha. Hlavou mi 
prejde ostrá bolesť, vyhŕknu mi slzy a z ušného 
boltca sa pustí krv. Nenadávam. Viem, že by som 
len schytala spŕšku ďalších. Bolesť pomaly utícha. 
už len kúsok a sme v osade. Vojto má na sebe 
sedem pulóvrov, je mu teplo. Berie si sneh do 
rúk a zhltne ho.

„Nejedz to! dostaneš zápal pľúc!“ snažím sa ho 
presvedčiť.

„Neboj, Zuzka, nedostanem.“ odvetí a hlce sneh ďalej. 
Niekto ma trafí do chrbta. Vojto mi čistí vetrovku 
rukávom. Vraj som celá od blata. O chvíľku dostá-
vam ďalšiu salvu.

„Nehádž do nej! Kto jí bude zase čiscic? My jsme už 
doma, ale ona mosí ísc ešte do Bratislavy,“ oborí 
sa Vojto na môjho útočníka. 

jedno z dievčat chytí palicu a šmarí ju po pánovi. 
Netrafí. Blížime sa.

„A načo sem chodíte, keď ich neviete naučiť 
slušného správania?“ oborí sa aj na nás.

„Pane, ak by ste na mňa takto vyleteli, úplne bez 
dôvodu, hodila by som po vás tehlu, nie palicu. A 
ja by som vás bola trafila!“ snažím sa odpovedať 
pokojným hlasom, i keď mnou lomcuje hnev...

moje je tvoje
Vo vlaku stretnem Báru. Bola pre malého Marečka 
v špeciálnej škôlke pre sluchovo postihnuté deti 
na drotárskej ceste. Sadneme si oproti sebe a roz-
právame sa o nedávnom incidente, keď Mareček 
zdúchol zo škôlky a cigáni z osady ho našli sa-
mého na Hlavnej stanici, keď sa vracali z trhoviska. 
cez uličku beží chlapec. Zbadá Báru a vráti sa.

„Nemáš päťdesiatku?“ pýta sa jej.
Bára vytiahne peňaženku a podáva mu modrú 
bankovku, jedinú, čo v peňaženke má. chalan si 
peniaze vezme a odchádza.

„je to tvoja rodina? Poznáš ho?“ prekvapuje ma 
jej chovanie.

„je to jeden taký. Z kolónie.“ odvetí.
„Hmm. Ani si sa ho nepýtala, kedy ti ich vráti.“
„Nevráti ich. Nevadí. raz mám ja, inokedy on.“
V hlave sa mi skladá obraz. Na dverách v osade 
nie sú zámky. Ľudia často bez klopania chodia 
jeden k druhému, i keď nie sú rodina a berú si veci. 
A majitelia to znášajú bez najmenšieho odporu, 
jedinej otázky či komentára. dnes mám ja, zajtra 
máš ty. Nie sú striktné hranice medzi mojím a 
susedovým majetkom. Preto nevedia pochopiť, 
ak gadžo (označenie pre každého ne-róma) má 
viac, než koľko nutne k životu potrebuje a nedá  
z toho automaticky inému. u nich je takéto ko-
nanie úplne nepredstaviteľné a neprijateľné... 
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zabávajte sa a zarábajte

nezamestnanosť ako Šanca

ako sme sLáviLi prvý máj

práca, matka pokroku

prÍLoha

MALAČANIA A BUČANIA 

história „buniek“
Príbeh vzniku voľnočasového centra 
v osade v Plaveckom Štvrtku.

Osada v Plaveckom Štvrtku je rozdelená na 
dve časti: na bučánskych a malačánskych. 
Malačania sú v osade pôvodní.  Bučania sa 
pripojili neskôr, keď ušli z Bučian po tom, čo 
im tam v polovici päťdesiatych rokov zrovnali 
osadu. Od začiatku boli medzi nimi hádky. Vraj 
si ešte aj zápalné fľaše hádzali do domov a 
prepadávali sa sekerami. Kukláči tam chodili 
týždenne  niekoľkokrát. raz ich zavolali kvôli 
nejakej bitke, ale oni neprišli. Práve šli maj-
strovstvá sveta vo futbale... 

mierotvorné sestry
V tom čase prišli sestry matky Terezy a začali 
s evanjelizáciou. chodili do osady, do rodín, 
k deťom. Situácia sa postupne zlepšovala, 
boje ustali. Hneď pri osade postavili prena-
jaté unimobunky, do 
ktorých sme cho-
dili s dobrovoľníkmi a 
rehoľníkmi a hrali sa s 
deťmi. Bolo nutné ich 
rozdeliť podľa pohlavia 
a príslušnosti k malačánskym či bučánskym, 
aby sa nám tam nebili.  Žiaľ, nemohli sme čerpať 
financie zo žiadnych fondov alebo grantov, 
lebo unimobunky nevyhovovali hygienickým 
požiadavkám a nemohli byť oficiálne otvorené. 
Boli sme dobrovoľníci. Tých najskalnejších nás 
bolo päť. Tomáš Florián, redemptorista Tomáš 
regeš, Patrik Pajan a Katarína Krajčíriková. 
chodili sme tam na vlastnú päsť. Sestry platili 
benzín a nejaké pomôcky. Mali sme stolový 
futbal, stolný tenis, gitaru, farbičky, výkresy... 
a to bolo asi všetko. 
Okolo buniek bol drevený plot. Za veľmi krátky 
čas zmizol. Po čase si taký istý postavil jeden 
pán v osade. Ak z neho len klinček trčal, už 
bežal po kladivo a zatĺkal ho. Bol to jeho plot. 
Sám si ho postavil, musel byť dokonalý. Vtedy 
som začala rozumieť tomu, aký je rozdiel medzi 
plotom, ktorý si postaví sám a plotom, ktorý by 
mu postavil niekto cudzí zadarmo...

kto koho polepší
Mali sme všelijaké ciele a vízie. chceli sme 
ich „polepšiť“ a „zmeniť ich životy k lepšiemu“ 

práca s komunitou

ilustračné foto, autor: attila molnár

"Boli to cigánske herne s ich 
pravidlami. My sme tam boli 
len smiešni strašiaci." 

narodeninová párty
Traja páni v osade oslavujú päťdesiatku. ja 
a kolega sme pozvaní ako jediní gadžovia. 
Považujem to za veľkú poctu. Sú štyri hodiny. 
Prichádzame do dvora, kde sa oslava koná.  
V strede je stôl s taniermi plnými chlebíčkov, 
zákusky, pestrofarebná torta v tvare knihy a 
veľa nápojov, alkoholických aj nealkoholick-
ých. Obďaleč je plechová vaňa plná vody a 
fľaškového piva. Čakali už len na nás, oslava 
sa mohla začať. Posadili nás k stolu. Tam se-
deli len muži a „čestní hostia“, t.j. my dvaja. 
Ženy stáli obďaleč a pozorovali mužov, ako 
sa zabávajú. 
Neustále máme plné ruky jedla či pitia. Ani na 
chvíľu nás nenechajú oddýchnuť si, neustále 
sa niektorá starala o naše pohodlie a žalúdky, 
muži zas o hladinu alkoholu v krvi. ja fotím a 
fotím a cítim sa ako v siedmom nebi. Neboli to 
len „ľudia z osady“. Bola to jedna veľká rodina, 
v ktorej mal každý každého rád. Po nejakom 
čase sa spustí hudba a tanec.
Kolega nefajčiar už má v krvi a fajčí. ja už len 
s ťažkosťami držím fotoaparát v ruke. Pritom 
je len šesť hodín. O pol ôsmej odchádzame na 
vlak. Na cestu nám napriek nášmu protestu 
balia chlebíčky, koláče a štyri fľaše piva. do-
tackáme sa na stanicu, naskakujeme na vlak 
a pozeráme na seba, akoby sme práve opustili 
Alicinu krajinu zázrakov. Najlepšiu narodeni-
novú oslavu v živote mám čerstvo za sebou. 
Takto vyzeral môj prvý deň medzi rómami 
v Plaveckom Štvrtku v novembri v roku 2004. 

dnes
Nemôžem tomu uveriť. Čítam články v no-
vinách a v časopise, plné klamstiev a urážok. 
Nie, to, čo píšu nemá nič spoločné s mojimi 
cigánmi! Z myšlienok ma vytrhne búchanie 
na dvere. Vyjdem von, tam ma čakajú dievčatá 

– malačánky, ktoré ale nemôžem pustiť dnu, 
lebo majú herne v iný deň. Ale keď som už tam, 
absolvujem obvyklú salvu otázok. 

„Zuzka, a ty si s Marekem nebyla šťastná?“
„A kedy ste sa rozvédli?“ („rozísť“ a „rozviesť“ je 
u nich synonymum)

„Však mi ti najdeme inýho. Akého kceš?“
cítim sa ako hrdinka v telenovele a trpezlivo 
na všetko odpovedám. Kuka už podrástla, je 
z nej krásna mladá dáma. Keď som ju fotila 
na onej narodeninovej párty, bola ešte malé 
dievčatko. 
Odpovedám už mechanicky, veď túto sériu 
otázok som už absolvovala aspoň stokrát. 
Mysľou som úplne inde. Z tvárí týchto detí 
čítam bezstarostnosť a šťastie. 
Netušia, že onedlho sa možno stanú bezdo-
movcami, alebo ich odtrhnú od rodín. do očí 
sa mi tlačia slzy a rýchlo odchádzam.

a „vzdelávať“. dnes sa už nad tým len hlasno 
smejem. Tak naivné a opovážlivé nápady 
to boli. Našťastie, nič z tohto sa nám nepo-
darilo. Pokus zaviesť akési „pravidlá“, ako 
zákaz fajčiť a piť alkohol, zákaz nadávať, biť 
sa, neuposlúchnuť rozkaz, tiež vo väčšine 
prípadov stroskotal. Bolo tam veľmi veľa 
detí, bunky praskali vo švíkoch. Boli to cigán-
ske herne – „bunky“, ako ich neskôr nazvali,  
s ich pravidlami. My sme tam boli len smiešni 
strašiaci. 

domov sme sa vracali unavení, strapatí, špinaví 
a niekde šťastní, že sme to prežili a zažili.
Sestry odišli. Svoju misiu považovali za 
skončenú. Otvorili cestu iným reholiam, osa-
du z najhoršieho vytiahli. Po nich nás v roku 
2005 zastrešilo o. z. Ad Patrem. Pán juríček 
nám prenajal časť škôlky, ktorá bola tiež hneď 
pri osade. Po rekonštrukcii a kolaudácii sme 

mohli začať činnosť 
v nových priestoroch. 
doobeda viedli sestry 
Saleziánky škôlku pre 
najmenších, poobede 
bolo doučovanie a po-

tom herne. Otvorili sa nové krúžky: výtvarný, 
tanečný, gitara, bubny, zdravotnícky, potom 
aj krajčírske, kuchárske a hrnčiarske dielne, 
počítače a teraz už aj angličtina. Bolo viac 
peňazí, viac pomôcok, hračiek, výletov... 

Všetko má svoju daň.  už to neboli cigánske 
herne, ale „biele“. deti museli dodržiavať naše 
pravidlá, inak dostali na nejaký čas zákaz 
chodiť do herní. chodilo stále menej detí a 
tie, čo ostali, postupne „bledli“. Kedysi som 
denne niekoho vyhodila a dostal zákaz, teraz 
som bola nútená to spraviť len niekoľkokrát 
do roka. už ani zďaleka neboli tak divokí, ako 
na začiatku. Zároveň sa postupne strácal ten 
živočíšny lesk v ich očiach. A teraz mi chýba... 
Toľko o histórii „buniek“. 

Projekt „BUNKY“ s oficiálnym názvom „Súk-
romné centrum voľného času“ dodnes fun-
guje pod hlavičkou občianskeho združenia Ad 
Patrem. Zuzana tam už šiesty rok pracuje ako 
dobrovoľná terénna pracovníčka. (poznámka 
redakcie)
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prÍLoha text: katarína gatialová prÍLoha

ROBOTníK nA KOMUnISTICKOM nEBI

buď práci Česť
Motív práce v obrazoch totalitnej propagandy predstavuje 
kurátorka a teoretička umenia Katarína Gatialová.

Ako presvedčiť pracujúci ľud, že je to on, kto 
vládne? Toto bola jedna zo základných otázok 
propagandy po nástupe komunistov k moci  
v rusku na konci druhého desaťročia 20. storočia. 
Starý svet bol definitívne zničený. Spoločnosť 
mala mať zrazu celkom iný poriadok, 
spoločenské vrstvy sa vystriedali pri moci. 
Bolo potrebné od základov vytvoriť novú 
kultúru, musela byť vytvorená nová mytoló-
gia, nové božstvá a noví hrdinovia. Vedúcou 
spoločenskou silou sa mala stať práve robot-
nícka trieda, ktorá sa na dlhú dobu dostala do 
centra pozornosti všetkých nových rituálov a 
vyobrazení. 

robotnícke idoly
Hrdinom bol zrazu obyčajný robotník s kladi-

vom v ruke. Ideálom ženy prestala byť uprave-
ná dáma z vyšších spoločenských vrstiev, ale 
bola ňou kolchozníčka so šatkou na hlave a 

„vykasanými“ rukávmi na svalnatých predlak-
tiach. Anonymný robotník bol monumentálne 
zobrazovaný pri práci, ako buduje svetlejšie 
zajtrajšky, prípadne ako hľadí do diaľky tvárou 
v tvár šťastnej budúcnosti. 
Ak sa pracujúca trieda stala základom nového 
spoločenského usporiadania, bola to práca, 
ktorá znamenala vstup do sveta vyvolených. 
Práca nebola len prostriedkom k získavaniu 
prostriedkov na živobytie. V propagandistickej 
rétorike sa z nej stal akýsi nový spoločenský 
rituál, radostná činnosť, ktorou si každý robot-
ník s nadšením plní svoju povinnosť voči celej 
spoločnosti a celému ľudstvu. Práca znamenala 

budovanie nového sveta, a budovanie bolo 
prísľubom budúceho raja na zemi.  

plagátová biblia
Komunistická propaganda využívala celú 
škálu prostriedkov, ako presvedčiť široké masy  
o tom, že táto rozprávková predstava sveta je 
pravdou. Obyvateľstvo nového Sovietskeho 
zväzu bolo z veľkej časti nevzdelané a ne-
gramotné. Nové myšlienky preto museli byť 
ľuďom tlmočené názorne, prostredníctvom 
zrozumiteľných a strhujúcich obrazov. jed-
ným z najdostupnejších prostriedkov, ktoré 
začala využívať propaganda hneď vo svojich 
začiatkoch, boli plagáty. umožňovali vyrábať 
obrazy tohto nového robotníckeho ideálu  
v obrovských nákladoch a šíriť ich aj do tých 

„Pracujúci ľud nielenže 
nevládol, ale často už ani 
nepracoval.“

igor meluzín

Štefan Štefka

Štefan bednár

najvzdialenejších a najzaostalejších častí kra-
jiny. Najmä v tridsiatych rokoch sa z plagátu sta-
lo dielo, ktoré slúžilo takmer ako biblia pre toto 
nové politické „náboženstvo“ s robotníkom  
v jeho centre. Fotografie šťastných zástupov 
roľníkov alebo robotníkov v továrňach dopĺňali 
vo fotokolážach dynamické konštrukcie tovární 
a strojov, pričom nad týmto pracovným rajom 
na zemi bdel vodca – Lenin alebo Stalin. Komu-
nistické plagáty zažívali svoj zlatý vek, a spolu 
s nimi bujnel aj príbeh o pracovnom nadšení 
a šťastnom pracujúcom ľude.

samopal za zbíjačku
Propagandistické obrazy, ktoré boli im-
portované zo Sovietskeho zväzu k nám, do 
Československa, na konci štyridsiatych ro-

kov a najmä v päťdesiatych rokoch, však už 
vyzerali trochu inak. Ideál práce a robotníka 
bol stále jedným z hlavných motívov umenia, 
no jeho vyobrazenie zľudovelo a ešte viac sa 

priblížilo k akejsi politickej rozprávke. Bojov-
níci Slovenského národného povstania sa 
zmenili na verných pracovníkov, ktorí slúžia 
krajine svojou prácou aj v mierových časoch, 
stačilo vymeniť samopal za zbíjačku. Historické 
odkazy SNP alebo Februárového víťazstva si 

vyžadovali dôkaz vernosti, ktorým bolo plnenie 
pracovných záväzkov. Aj u nás sa tlačili plagáty 
s motívmi práce v obrovských nákladoch. 
Postupom času sa však spolu s predchádza-
júcim povojnovým budovateľským nadšením 
vytrácala aj účinnosť propagandistických 
obrazov. Z robotníka, stroja alebo továrne sa 
stávali len povinné odkazy na ideológiu, ktoré 
už nikto nebral vážne. Ku koncu obdobia so-
cializmu v Československu sa stal motív práce 
len vyprázdneným sloganom, ktorý zničilo jeho 
nekonečné opakovanie. 

realita bola celkom iná, utópia diktatúry prole-
tariátu sa nikdy nenaplnila. Pracujúci ľud nielenže 
nevládol, ale často už ani nepracoval.
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KEĎ SA PRÁCA OSLAVOVALA POVINNE...

nech Žije prvý máj
Prvého mája sa dnes nemusíte ponáhľať do sprievodu, aby ste zdravili pohlavárov na tribúne. 
Okná už nezdobia papierové vlajky a deti sa nešvácajú mávatkami. Sviatok práce si každý  
z nás môže užiť po svojom.

prÍLoha text: dagmar gurová | foto: ivan ladziansky st.

Na prvého mája je možno vašou najväčšou 
starosťou nájsť rozkvitnutú čerešňu, pod kto-
rou vybozkávate objekt svojej lásky. Alebo sa 
naopak nikam neženiete a užívate si radosti 
leňošenia. dnes nemusíte s údesom pozerať 
na hodinky a stresovať sa, že zase meškáte do 
práce. dnes sa nerobí. Voľno máte práve preto, 
aby ste prácu oslávili. Teda aspoň podľa kalen-
dára, ktorý prvý máj označuje za Sviatok práce.

Asi len málokto si ho teraz spája s obeťami 
robotníckych nepokojov známych ako Haymar-
ketský masaker. celé sa to totiž zbehlo ešte 
v roku 1886 počas demonštrácií chicagských 
robotníkov za osemhodinový pracovný čas (na 
prvého mája sa vtedy do generálneho štrajku 
zapojili robotníci v celých Spojených štátoch).  
V chicagu policajti nezvládli niekoľkodňový pro-
test proti ťažkým pracovným podmienkam a 
spustili paľbu do davu. Následné zhromaždenie 
na Haymarketskom námestí sa skončilo bom-
bovým útokom, smrťou a zranením niekoľkých 

policajtov aj demonštrantov. došlo k veľkému 
zatýkaniu. Štyroch anarchistov odsúdili na po-
pravu obesením, hoci chýbali dôkazy o ich účasti 
na odpálení bomby. uznesenie o oslavách na 
pamiatku týchto udalostí padlo o tri roky neskôr 
na kongrese druhej Internacionály v Paríži. Svia-
tok sa ujal takmer na celom svete.

nadšenie na príkaz
u nás mal zlatú éru (alebo skôr červenú a zlatú) 
za bývalého režimu. Ak máte niečo nad 30, určite 
si spomeniete na balóniky plnené héliom, jačavý 
zvuk píšťalky, ktorá trčala zo zadku papierového 
kohúta či ako dobre sa šermovalo šušťavými má-
vatkami v trikolórnych farbách. A že z každého 
okna namiesto kvetináčov v bratskej zhode 

vykúkali papierové zástavky – naša a sovietska  
s kosákom a kladivom. Neodmysliteľnou súčasťou 
osláv boli obrie hlavy Lenina, Marxa, engelsa či 
Gottwalda, vlajky a transparenty s rôznymi povz-
budzujúcimi nápismi a alegorické vozy.
To všetko bola výzbroj, ktorá mala zvýrazniť 
jasanie, hoci aj fingované, na prvomájovom 
sprievode. Ľudí malo do ulíc hnať nadšenie pre 
socialistickú vlasť a prácu aj túžba pozdraviť 
významných pohlavárov strany na tribúne.  
V skutočnosti však bola účasť povinná. Zamest-
nancov kontrolovali šéfovia, žiakov a študentov 
ich učitelia. uniknúť si mohol dovoliť málok-
to. Väčšinou sa dalo potichúčky ubziknúť až  
v priebehu sprievodu. Najdôležitejšia časť pre-
biehala pod tribúnou. Tu ste museli freneticky 
máchať mávatkom či vlajočkou a skandovať 
známe heslá: „Nech žije prvý máj, nech žije 
KSČ!“ Kúsok za tribúnou sa už sprievod roztrá-
cal. Všetci uháňali obsadiť miesta v krčmách, 
reštauráciách a hoteloch, aby sa posilnili 
vhodne ostrým nápojom a zakrepčili si.

prvý máj vo svete
medzinárodný deň pracujúcich si možno 
mnohí dávajú do súvislosti s prvomájovými 
sprievodmi, ktoré mali ukázať úspechy ko-
munistického režimu u nás aj v bratských 
krajinách Východného bloku a ich verné nasle-
dovanie zväzu sovietskych socialistických 
republík. 
Pravdou však je, že Prvý máj sa dodnes oslavu-
je po celom svete. do ulíc vychádzajú milióny 
ľudí – organizovaní v odborových združeniach, 

anarchisti aj socialistické skupiny. Objavujú 
sa aj politické demonštrácie.
Pri veľkých protestoch, ktoré v anglicku pred 
desiatimi rokmi organizovalo antikapita-
listické hnutie, došlo k nepokojom, ktoré 
si v Londýne odniesla napríklad socha Win-
stona churchilla – prirobili jej trávnaté číro.  
v Španielsku sa prvý máj slávi až od skončenia 
Frankovho režimu. Prvá oslava tam bola 
v roku 1977, keď sa zlegalizovala španielska 

komunistická strana. Inak to vyzeralo aj v roz-
delenom Nemecku. vo východnom berlíne sa 
povinné sprievody v uliciach podobali našim. 
v západnej časti mesta sa koncom 80. rokov 
prevracali policajné autá a stavali barikády. 
verná tradícii ostala komunistická Čína, ale aj 
tu došlo k zmenám. Namiesto troch dní voľna 
ostal pracovníkom od roku 2008 už len jeden.

Prečítajte si viac na: en.wikipedia.org

výhovorky a triky 
Najhoršie na tom boli nosiči transparentov. Moh-
lo sa stať, že túto česť ste si vyslúžili ako odplatu 
od nevraživého kolegu. Transparentom vás „ob-
daril“ napríklad za to, že ste dostali služobný byt 
skôr ako on. Nebojácnejší ich po skončení sprie-
vodu hodili kamsi za plot. Menej odvážni o to 
požiadali spoľahlivého známeho. Takto odľahčení 
sa pripojili k všeobecnej zábave. Smolu mali tí, 
ktorých pracovisko považovalo myšlienky na 
transparentoch za pravdy použiteľné každý rok 
a kontrolovalo ich návratnosť. 
Ďalším trikom, ktorý vás uvoľnil z osláv, bolo 
zapojiť sa do ich príprav. Príkladom je rodina, 
v ktorej otec pracoval v telefónnej ústredni 
a zabezpečoval ozvučenie. Mama maľovala 
heslá na plagáty a dcéra stála pod tribúnou 
a hrala na husliach. do sprievodu tak musel 
ísť len syn, zhodou okolností najväčší rebel a 
odporca pravidiel v rodine. 

Šancu vyhnúť sa siahodlhému prejavu  
o úspechoch komunistickej strany či zhodno-
teniu päťročnice a mávaniu hodnostárom dáva-
lo aj zlé počasie. Vyhovoriť sa z pochodu v daždi 
mohli matky s malými deťmi. Iným muselo ako 
bolestné stačiť pivo a teplé párky. Samozrejme 
len ak neboli oddaní myšlienke a mávatkami 
nešvihali s pravým zanietením.
Najtvrdšie sa kontrolovala účasť v sprievodoch 
v 50. rokoch, keď ešte ulice zdobili aj portréty 
úderníkov – zdatných pracovníkov, ktorí odro-
bili viac ako kázala norma. Okrem toho, že 
spomedzi portrétov významných dejateľov sa 
vytratil Stalin, sa ani neskôr veľa nezmenilo.

ako sme nacvičovali
Na školách sa vo veľkom nacvičovali živé ob-
razy, napríklad holubica mieru a rôzne zos-
tavy so šatkami či stuhami. Študenti jedného 
žilinského gymnázia si možno ešte pamätajú 

ako začiatkom 70. rokov pochodovali doo-
kola malého dvorčeka v mestskom divadle, 
kde vtedy škola sídlila. Z recesie tam čo 
najhlasnejšie jačali predpísané heslá. Prvého 
mája však pod tribúnou, kde sedela akási 
významná návšteva, len mlčky zdvihli ruky 
so stuhami. Kolegyňa zase spomína, ako so 
spolužiakmi zo základnej školy predvádzali 
výstup so šatkami. Mala veľkú trému a pred 
tribúnou zistila, že jej šatka sa kamsi stratila. 
chvíľu teda predvádzala nacvičené gestá s 
prázdnymi rukami, a keď už jej stres vrcho-
lil, vytrhla šatku kamarátke a predstavenie 
úspešne dokončila.
Komu sa málilo sledovať domáce oslavy či 
nebodaj ochorel a nemohol sa zúčastniť, se-
del doma pri televízore a sledoval prenos 
Prvého mája priamo z Červeného námestia 
v Moskve.

prÍLoha

„Po skončení sprievodu 
nebojácnejší zahodili 
transparenty kamsi za plot.“
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PARTIzÁNČINA BEz JEDINéHO VÝSTRELU

zabávajte sa
a zarábajte!
Kto chce úspešne podnikať, musí veľa pracovať. Ak podniká 
na novom, neprebádanom trhu, musí aj veľa riskovať a občas 
sa pohybovať na hrane zákona. Nikde však nie je napísané, 
že sa pri tom nemôže dobre zabávať.

prÍLoha text: elena akácsová | foto: istockphoto 

rozhodne tu nikoho nechcem navádzať na ne-
zodpovedné hazardovanie, na šedú až čiernu eko-
nomiku, neplatenie daní a odvodov, nelegálne 
zamestnávanie či zneužívanie sociálneho systému. 
rozhodne nechcem navádzať na porušovanie 
platných zákonov. chcem vám len ponúknuť jarnú 
inšpiráciu od prvolezcov na neprebádaných územ-
iach, kde je dopyt, ale nie je ponuka, lebo tá je 
zväčša zošnurovaná starým myslením. 

Nie všetky nápady sú vyslovene na hrane zákona, 
ale snaživý úradník si všade niečo nájde. Ak niečo 
nasledujúce podnikateľské nápady spája, tak je 
to môj neodbytný pocit, že ľudia, ktorí to vymýšľali, 
sa pri tom kráľovsky bavili. Keď im to vydrží, môžu 
sa baviť aj pri každodennej realizácii a možno 
časom aj pri pohľade na svoje bankové konto!

cestovka pre plyšáky
Nedávno sa v českej televízii objavili šikovní 
chlapci, ktorí si založili cestovnú kanceláriu pre 
plyšové hračky. Za základnú cenu 90 euro sa 
váš macko dostane na výlet do Prahy, naspäť 
sa vráti so sadou fotografií pred známymi 
pamätihodnosťami a s ďalšími prekvapivými 
zážitkami. Osobne vám o nich neporozpráva, ale 
za príplatok vám z Prahy bude posielať maily a 
sms-ky. Nápad bol inšpirovaný Améliou z Mont-
martre, ktorá takto nechala po svete cestovať 

záhradného trpaslíka. Český investor očakáva 
návratnosť investície do dvoch mesiacov, už te-
raz je to však najmedializovanejší český nápad 
vo svete. V tomto prípade žiadna kontroverzia 
so zákonom nehrozí, teda pokiaľ sa náhodou 
neukáže, že plyšáky cestujú po Prahe len vo 
Photoshope. To by sa do toho mohla zastarieť aj 
organizácia na ochranu práv hračiek. 

Únos na objednávku
Inšpiráciu v ďalšom filme, v Hre s Michaelom 
douglasom, nezaprie francúzska firma ultime 
réalité, ktorá vás za 900 euro unesie, teda pre-
padne, zviaže a uväzní na štyri hodiny. Za prípla-
tok sú bonusy ako vyslobodenie helikoptérou 
či pobyt v márnici. Účastníci prejdú lekárskou 
prehliadkou a ich platby sú riadne zdanené a 
dokonca i polícia nič nenamieta, pokiaľ sa akcia 
vopred ohlási. je však asi len otázkou času, keď 
nejako nepredvídane zareaguje náhodný divák 
a táto forma podnikania bude musieť byť prísne 
regulovaná podobne, ako sú dnes zošnurované 
predpismi staré adrenalínové zábavky. 

ďalšie partizánčiny
partizánsky marketing (Guerilla marketing)
je nekonvenčná forma reklamy s cieľom vzbudiť maximálny záujem za minimálne náklady. 
Namiesto vysokého rozpočtu to chce vtipný nápad, o ktorom ľudia budú radi hovoriť a médiá 
písať. A ak to umiestnite na internet, môže sa vaša reklamná partizánčina šíriť ako vírus. 

partizánske záhradkárčenie (Guerilla gardening)
Ak sa vám nepáči životné prostredie, môžete demonštrovať, spisovať petície, voliť zelené strany. 
Alebo môžete priložiť ruku k dielu. Partizánski záhradkári sa zameriavajú na sadenie zelene 
na verejných miestach, kde by to nikto nečakal. uprostred križovatky, v jamách na cestách,  
v nevyužívaných odpadkových košoch, v opustených vrakoch áut.

partizánske umenie (Guerilla art)
Partizánske umenie nemá nič spoločné zo zobrazovaním partizánov a SNP. Ide o zanechávanie 
rôznych umeleckých počinov na verejných priestranstvách. je to niečo ako graffiti, i keď v našom 
prípade ide najmä o humorný nápad a o dotvorenie niečoho bežne používaného. Napríklad 
obštrikovanie stĺpa alebo domaľovanie priechodu pre chodcov do tvaru písmen.

aj záhradný trpaslík si zaslúži dovolenku!

partizánske reštaurácie
Adrenalín sa dá zvýšiť aj vo Washingtone. dve 
skupiny kuchárov, nadšení amatéri aj vynikajúci 
profesionáli, ktorí sú už znechutení klasickými 
reštauráciami, ponúkajú rovnako znechuteným 
zákazníkom nový nevšedný zážitok a zakladajú 
partizánske reštaurácie. Všetci o nich hovoria, cez 
internet sú nadlho dopredu zarezervované, ale 
nikto vám nepovie, kde sa nachádzajú. Pretože 
existujú len virtuálne. Miesto konania sa mení. 
Súkromné byty, parky, zámky, opustené haly. 
Záujemca dostane pozvánku cez internet aj  
s informáciou, ako sa tam dostane. 
V podstate priateľská párty. Lenže za vstup sa 
platí, často vysoko cez sto dolárov na osobu,  
a tento príjem nie je zdanený. Navyše, ak sa 
podáva alkohol, bez licencie je to porušenie 
zákona. Nehovoriac o ďalších povoleniach a 
predpisoch, napríklad hygienických, ktoré ka-
menné reštaurácie musia dodržiavať. Menej 
odvážni alkohol nepodávajú, prípadne požiadajú 
účastníkov, aby si ho sami doniesli. Všetci orga-
nizátori zhodne tvrdia, že ide o priateľské pose-
denia, účastníci dávajú dobrovoľné dary, nejde  
o platby. Ale nie všetci sú vám ochotní prezradiť 
skutočné meno. Pre istotu.

„Skrátený 4-hodinový 
pracovný čas – liek na krízu 
21. storočia“

ChCEME DlhšIE víKEnDY 

21 hodÍn
Už si ani nepamätáte, kedy ste naposledy hovorili 
o niečom inom ako o práci? Keď sa doplazíte  
z práce domov, už sa nevládzete ani len pohádať  
s partnerom? Pracujte menej. Pomôžete tak planéte, 
nezamestnaným a vy sami získate čas a energiu žiť.

Nadácia NeF (The New economics Founda-
tion) vyšla so sympaticky znejúcou iniciatívou. 
Navrhuje radikálnu zmenu – skrátiť štandardný 
pracovný čas z ôsmich na štyri hodiny denne. 
Znamená to, že zamestnávateľ by mal povolené 
štandardnému zamestnancovi ukrojiť zo života 
maximálne 21 hodín pracovného času za týždeň 
namiesto súčasných 40.  

planéta, ľudia a trh 
Tak znejú tri hlavné argumenty, prečo neváhať 
a naplno sa vrhnúť do napĺňania plánu, ktorý 
znie sladko a absurdne zároveň. Správa s náz-
vom „21 hodín“ s jemne ironický podtitulom 

– ekonomika, v ktorej by išlo o ľudí a planétu – 
uvádza možné pozitívne následky tejto zmeny 
na rozličné problémy dnešnej doby. Zníženie 
skleníkových plynov a emisií, pomoc s riešením 
problémov ako nezamestnanosť a preťaženosť 
zamestnancov, či vyrovnávanie nerovností  
v rozdelení zdrojov medzi pohlaviami sú len 
jedny z mnohých výhod nového systému. Ne-
hovoriac o získanom čase, ktorý môžeme využiť 
pre blízkych a na užívanie si života.   
Znie vám to nerealisticky? Svet sa mení rýchlo a 
zúrivo. Prinajlepšom milo idealisticky by ste so 
svojimi rečami o osemhodinovom pracovnom 
čase pripadali anglickému robotníkovi z 19. 
storočia, ktorý pracoval 16 hodín denne po boku 
maloletých sirôt. 

dlhá cesta k osmičke 
Snahy o skracovanie pracovnej doby nie sú 
v histórii novinkou. Málokedy sú motivované  
znepokojenou starostlivosťou o blaho zamest-
nanca. Prvé pokusy o osemhodinový pracovný 
čas majú svoj pôvod v Anglicku už počas prie-
myselnej revolúcie. V 1810 ho zaviedol socialista 
robert Owen v sociálne ladenom biznise, ktorý 
ponúkal na tie časy priam idylické podmienky. 
Slogan: 8 hodín práce, 8 hodín voľna a 8 hodín 
oddychu ostal visieť vo vzduchu. 
Výnimočne vyznieva aj prípad istej anglickej 
práčovne z roku 1908. jej židovskí zamestnanci 
nesmeli pracovať v sobotu, kresťanskí striehli 
svätenie nedele. Šéfa práčovne zo záhadných 
dôvodov nenapadlo vyraziť ich všetkých a 
vyriešil to voľnou sobotou a nedeľou.

text: sandra tordová | foto: istockphoto

máme na to? 

Správa NeF ponúka skúsenosť s trojdňovým 
pracovným týždňom, ktorý pokusne nastolila 
anglická vláda v roku 1974, ako inak, vďaka 
kríze. V čase inflácie a vysokých cien energií 
v snahe ušetriť mali komerční odberatelia 
energie striktne určené na svoju prevádzku 
tri dni do týždňa. Po skončené krízy ana-
lytici zistili, že výroba klesla len o 6 percent. 
Vylepšená produktivita kombinovaná s nižšími 
pracovnými absenciami vyrovnala rozdiely  
v strate počtu hodín. Vďaka skrátenej pra-
covnej dobe však prišlo o prácu 1,5 milióna ľudí. 

veľké šetrenie v utahu
V štáte utah vláda v snahe utiahnuť si opasky 
a ušetriť energiu a financie  iniciovala v roku 
2008 opatrný experiment. Zapojila 18 000 
štátnych zamestnancov, ktorým ostala pra-
covná doba nezmenená – 40 hodín do týždňa. 
Päť pracovných dní do týždňa sa im skresalo 
na štyri dni a zvýšila sa pracovná doba na 10 
hodín denne. Po skončení ročného experimen-
tu sa 82 % zamestnancov zhodlo, že preferujú 
tento spôsob rozdelenia pracovnej doby, ktorý 
im ponúkal plné tri dni voľna. Vyhodnotenie 
pokusu ukázalo, že s tým spojené zníženie 
pracovných absencií ušetrilo štátu 4,1 milión 
dolárov. Znížilo sa množstvo skleníkových 
plynov o 8 000 ton a znížila sa spotreba ropy  
o 744 000 galónov. 

sklamaní miramarčania
celkom iné čísla padali od ďalšieho účastníka 
experimentu, ktorými boli obyvatelia florid-
ského mesto Miramar. Nepotvrdilo sa 
významnejšie zníženie nákladov na vyplácanie 
nadčasov, ani šetrenie energie. ušetrila sa 
akurát piatková cesta autom do práce a späť 
domov, čo činí pri jednom aute 14 dolárov 
týždenne, čiže 650 uSd ročne. 

Zdroje: NEF: 21 hours
(http://www.neweconomics.org), Wikipédia

Novodobé experimenty so skracovaním, či 
úpravou pracovného času priniesli eko-
nomicky nejednoznačné výsledky.

tesco ergo sum
Hoci snahy o osemhodinový pracovný čas do-
siahli čiastočné úspechy na Novom Zélande a 
v Austrálii už v roku 1840, väčšina pracovníkov 
industriálneho sveta bola nútená počkať si do 
polovice 20. storočia. 
V roku 1914 si Henry Ford vyslúžil kritiku kole-
gov „spoluvykorisťovateľov“, keď okresal pra-
covnú  dobu na 8 hodín denne a neskôr zrušil 
aj sobotňajšie zmeny. Skôr ako o humanizmus 
vraj išlo o čistý pragmatizmus – ľudia potrebu-
jú voľný čas na to, aby si mohli nakúpiť a užiť 
výrobky. Nakupujem, teda som. 
Osud šesťdňového pracovného týždňa ale 
spečatila až Veľká hospodárska kríza. Trend skra-
covania nepokračoval a ďalším strategickým 
riešením z krízy bolo nové miesta vytvárať. Aby 
si novú prácu zamestnanci dostatočne užili, od 
roku 1938 sa uzákonil 40-hodinový a 5-dňový 
pracovný týždeň. 

voľné ruky
NeF pracuje s tézou, že zníženie pracovného času 
podporí zmenu myslenia a napomôže orientácii 
od konzumu smerom na vzťahy. Možno smutne 
budú spomínať na staré dobré časy školopovinní 
potomkovia, ktorým v čase drobných kríz na-
pomáha prepracovanosť rodičov, ktorí sa po 
skončení pracovnej doby odplazia domov a bez 
slova odkväcnú pred televízor. Po novom od-
dýchnutí šťastní zamestnanci, ktorým voľný čas 
rozviaže ruky, budú mať viac času na blízkych aj 
na prácu pre blaho komunity. 

Idealizmus? Sociálne inžinierstvo? Asi áno. Stojí 
ale za to zvážiť, či nie je niečo divné na tom, že 
sa už vôbec nedivíme tomu, že v našej dobe 
zaváži buď ekonomický argument alebo žiadny. 
Že sa nečudujeme nevyslovenému, ale silne 
prítomnému presvedčeniu, že chudoba a sta-
rosti o ľudské práva si musia počkať na obdobie 
ekonomického rastu.

Keď im to vydrží, môžu sa 
baviť aj pri pohľade na svoje 
bankové konto!
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radostne
nezamestnaný
Funemployed, čiže radostne nezamestnaný, je jedno z nových 
slovíčok, ktoré sa ocitlo v užšom výbere na titul Slovo roka 
2009 podľa Nového oxfordského amerického slovníka.

prÍLoha text: elena akácsová | foto: istockphoto 

STRATA PRÁCE AKO PRÍLEŽITOSŤ A VÝzVA

„Keby Edisona nevyhodili 
z práce, nemal by čas na 
žiarovky.“

1. nebuďte na seba prísni
Ocitli ste sa v ťažkej situácii, máte nárok na 
to byť nešťastní a nahnevaní. 
2. akceptujte realitu 
Zmierte sa s vecami, ktoré nejdú ovplyvniť, 
napríklad starnutie, zrušenie podniku či eko-
nomická recesia. Nie ste v tom sami a každá 
recesia jedného dňa skončí. 
3. vytvorte si denný akčný plán 
Vaša súčasná práce je hľadanie si práce. Kon-
taktujte známych, pýtajte si kontakty na 
ďalších ľudí. Pripravte sa na to, že väčšina 
kontaktov zlyhá, ale nie všetky a vy dopredu 
nemôžete vedieť, kto vás privedie k práci. 
4. naplánujte si aj oddych a zábavu
Vráťte sa k starým koníčkom, cvičte, stre-
távajte sa s priateľmi, cestujte, čítajte.  
5. neklesajte na duchu
Sebakritiku si nechajte na lepšie časy. 
Pochváľte sa za to, čo robíte dobre. 
6. nezacyklite sa
Nepremieľajte v hlave dokola otázky, prečo 
sa to prihodilo práve vám. Pýtajte sa, čo 
z toho môžete získať, kam vás to môže 
posunúť. 
7. Neizolujte sa
Stretávajte sa s ľuďmi, v záujmových, 
ochranárskych, politických, náboženských 
či aspoň v internetových skupinách. 
8. pomôžte iným
Angažujte sa v charite, pomáhajte tým, čo 
sú na tom horšie ako vy. 

Zdroj: www.psychologytoday.com

ako zvládnuť
nezamestnanosť

I keď napokon zvíťazil iný slovný novotvar 
(konkrétne unfriend – odpriateliť sa), i nomi-
nácia znamená, že pojem „radostne nezamest-
naný“ bol v roku 2009 nielen mimoriadne 
frekventovaný výraz v médiách, ale že má po-
tenciál prežiť prvú módnu vlnu a dostať sa do 
bežného jazyka. 

preč s problémom  
Američania jednoducho pristúpili k ekonomickej 
kríze a nezamestnanosti tak, ako pristupujú 
ku všetkým problémom. Pýtate sa ako? Slovo 
problém jednoducho vylúčili zo svojho slovníka 
a namiesto neho dôsledne používajú iné slová: 
príležitosť a výzva. Pýtate sa, aká už je len výzva 
v takej životnej katastrofe ako prísť o robotu, čo 
môže znamenať nielen stratu jediného rodin-
ného príjmu, starosti so splácaním pôžičiek a hy-
poték, ale aj depresie, rodinné nezhody, znížené 
sebavedomie, stratu náplne a aj zmyslu života, 
pocit nepotrebnosti a neužitočnosti? 

Nuž, stratiť prácu ponúka príležitosť narušiť 
životné stereotypy, nudnú a často ubíjajúcu 
rutinu, staré vzorce myslenia. Vypadnutím 
zo zabehaného každodenného pracovného 
kolobehu zrazu človek získa dostatok voľného 
času na zrevidovanie starých nesplnených snov 
a preskúmanie nových okolností a možností, 
ktoré mu tie sny zrazu môžu pomôcť zrealizovať. 

Žiarovka ako dôkaz
Najžiarivejším príkladom toho, že problém sa dá 
chápať ako príležitosť a výzva je Thomas Alva 
edison. Pre silnú nedoslýchavosť ho učitelia 
považovali za zaostalého. Matka ho zo školy 
zobrala a učila sama. Tak sa mohol venovať 
od malička prírodným vedám, čítaniu a experi-
mentovaniu. 

V mladosti si na svoje experimentovanie musel 
privyrábať roznášaním zeleniny a predajom 
novín, čím v sebe objavil obchodnícky talent,  

s ktorým neskôr založil 14 úspešných spoločností 
vrátane General electric. 

Keď zachránil trojročného chlapca pred zra-
zením vlakom, vďačný otec ho zaučil za telegra-
fistu. Práve s telegrafmi súviseli prvé edisonove 
vynálezy. Brával si nočné zmeny, aby mal čas 
experimentovať a bádať, a tak pravdepodobne  
z únavy či nepozornosti v práci vylial kyselinu. 
Na druhý deň bol bez práce.  A tak sa mohol 
začať plne venovať svojim vynálezom. 

kde sú výzvy
Možno ste dostali slušné odstupné, ktoré sa 
dá premeniť na počiatočný kapitál vlastného 
malého podnikania. S podporou štátu, dokonca 
aj toho nášho, dnes môžete absolvovať rôzne 
rekvalifikačné kurzy, získať príspevok na rozbeh-
nutie živnosti, stať sa samozamestnávateľom. 
Práve obdobie ekonomickej krízy je časom, keď 
sa menia zabehané dodávateľsko-odberateľské 
vzťahy a nové pružnejšie a lacnejšie firmy si 
môžu nájsť uplatnenie tam, kde bola dovtedy 
cesta zarúbaná. 

tri piliere
Pre rovnováhu potrebujeme vo fyzike tri oporné 
body. To platí aj pre duševnú rovnováhu, Človek 
by sa mal v živote opierať o tri základné pi-
liere: rodina, práca a sociálne siete, ktoré 
zahŕňajú naše voľnočasové aktivity a priateľov. 
Ak jeden z týchto pilierov zlyhá, dokážeme to 
zvládnuť, ak sa vieme oprieť o ostatné dva. Tie 
dva zostávajúce piliere nás podržia psychicky, 
môžeme sa pri nich odreagovať, vyrozprávať, 
získať sebavedomie a potrebnú podporu. Okrem 
toho sa nám môže ľahko stať, že z koníčka sa 
stane zamestnanie, z kamaráta nový kolega a  
z manželky zamestnávateľ.

(fun – radosť, zábava, unemployed – ne-
zamestnaný) 

Nezamestnaný, ktorý si voľný čas poriad-
ne užíva, zabáva sa, skúma neobjavené 
možnosti svojho života, aby v nich našiel 
nové zaujímavé zamestnanie.

Zdroj: Blog Oxfordskej univerzity

Funemployed

pouLiČné bLues

Lojzo zo záhoria
Neviem, kde býva, ale vždy ráno sa objaví na 
konečnej zastávke električky strapatý, neumytý, 
vždy v tých istých nohaviciach, takých nejakých 
termogatiach, aké nosia lyžiari, v špinavom dera-
vom tričku a vetrovke. Vždy v tom istom, rovna-
ko v zime, ako i v lete. Ľudia sa od neho odťahujú, 
lebo  smrdí ako tchor, ale on si z toho nič nerobí. 
Potom pravidelne vystúpi pred Tescom, kde si 
kúpi fľašu piva a potom už ide pred ten svoj kostol. Pivo schová pod vetrovku 
a zaujme taký napoly skrčený, napoly vzpriamený postoj, pred seba hodí 
umastenú šiltovku a čaká. Po chvíli ľudia začínajú vychádzať z  rannej omše 
a do čapice mu začínajú padať centíky. Neprehovorí  ani slovo, neďakuje, len 
stojí a ľudia to vlastne od neho ani neočakávajú. už si na neho zvykli.

„A vy ste z Bratislavy?“, spýtal som sa ho ktorýsi deň.
„Ale nééé“, zatiahol po záhorácky. „Z Mauacek. Ale tady žiju už pjekných pár 
rokú“, povedal a usmial sa na mňa bezzubým úsmevom.

„Ako vás mám volať a koľko máte vlastne rokov?“ opýtal som sa ho.
„Lojzo a je mi padesát“, povedal na moje počudovanie, lebo vyzeral tak na 
sedemdesiat. „A vy ste policajt?“ spýtal sa ma zvedavo.

„Ale nie. Len ma zaujímajú osudy ľudí,“ odvetil som.  
„Ááá, tak to bych vám mohl vyprávjet, jenom vidíte, ešče nemám naďeláno,“ 
povedal a významne hlavou ukázal na čapicu, v ktorej sa ligotalo len pár mincí. 
Vytiahol som z vrecka päťeurovú bankovku. chlapík chňapol po nej špinavou 
rukou a strčil si ju do vrecka. drobáky z čiapky vysypal do druhého, narovnal 
sa a išli sme.  
V krčme ešte nebolo nikoho. Sadli sme si do rohu, objednal som pivo a Lojzo 
začal rozprávať. rozprával asi hodinu, rozkladal rukami a pritom stihol vypiť 
zo päť pív. A keď skončil, zistil som, že mi vlastne nič nepovedal. Narodil sa, 
žil, žije, ale to všetko bez akéhokoľvek významu. Prežíva prázdny  život. Život 
bez cieľov, bez plánov, bez ambícií. Len tak, život z ruky do úst. Neužitočný, 
samotársky, žobrácky život.
Keď uvidíte niekedy Lojza ako stojí pred kostolom s čiapkou pri nohách, 
hoďte mu tam nejaký centík. Nech má aspoň na ten chlieb a pivo. Lebo on 
viac nepotrebuje. Na prežitie mu to úplne stačí. 
július

reáL e. t. show
Máte chuť na dobrú životom písanú 
tragikomédiu vo veľkolepom divadle? 
chcete sa zabaviť alebo naopak nechať 
sa vytočiť? Poďte so mnou na Hlavnú 
stanicu v našom hlavnom meste, kde je 
zábavy viac než dosť. V poslednej dobe 
tu trávim trochu viac času a vďaka mo-
jim kolegom-zabávačom sa vždy dobre 
zabavím. Nie sú to herci, nie sú to celebrity, len obyčajní bezďáci, ale 
ich životy stoja za to, aby ste sa o nich dozvedeli viac. Sú závislí na 
alkohole, na drogách, ale hlavne na vašej dobrosrdečnosti.
je to skupina, dokonca skupinky asociálov i sociálov, ktorí sú, vlastne 
aj musia byť, veľkými umelcami, ak chcú prežiť. Sú medzi nimi žobráci, 
vylúčení predajci Nota bene, kšeftári, klamári, ale aj zlodeji. Majú veľa 
spoločného – tvrdo musia makať na svojom imidži, aby si zarobili. 
Sú preto veľkými stratégmi. Ich nápady ako získať od ľudí súcit a pe 
niaze by žiadneho scenáristu nenapadli. dokonca aj Andy Kraus by si 
mohol od nich brať lekcie, samozrejme za slušný balík. Aj naši herci 
či herečky by sa nemuseli hanbiť priučiť sa niečo viac o mimike, gri-
masách, bedákaní alebo vyjadrení „úprimnej“ radosti za Božiu pomoc.
Náš národ je tak hlboko veriaci, taký súcitný, že umožňuje týmto 
bytostiam na stanici existovať a svoje okolie dokonale zabávať. je 
to obrovská šou, v ktorej môžete účinkovať aj vy. Stačí, aby ste im 
venovali pozornosť.
Ako funguje toto reál e. T. a kto sú jeho aktérmi, aká je ich psychika a 
tajomstvo úspechu, vám skúsim priblížiť v ďalších číslach Nota bene. 
Medzitým, ak máte čas a chuť, choďte medzi nich, o zábavu budete 
mať postarané...

Váš predajca Fero

poradňa u psej Labky
radí Ľubica

ako kŕmime šteniatka
S príchodom jari sa mnohí rozhodli kúpiť si svo-
je vytúžené šteniatko. chcem sa venovať otázke 
krmiva.  S touto otázkou som sa stretla aj u 
nových majiteľov, ktorí si u mňa kúpili šteniatko. 

Dobrý deň, viete mi poradiť ohľadom kŕmenia 
„barfom“? Čím je dobré kŕmiť malé šteniatko? 
Nemám s tým skúsenosti. Má sa to jedlo 
mixovať? A čo kosti? Viem, že malé by nemal, 
veľké len varené a na obhrýzanie. Poraďte :o) 
Vopred ďakujem. Váš Peter

Milý Peter,
kŕmenie „barfom“ je vlastne používanie 
čerstvých tepelne neopracovaných surovín – 
to jest surového mäsa, čerstvej zeleniny. Čosi 
ako návrat k prírodnému kŕmeniu po vzore vlka. 
Na kŕmenie by som nepoužívala kuracie mäso – 

len občas. Veľa psíkov dostane alergiu, ktorá sa 
prejaví až po čase. Mäso netreba mixovať, stačí 
nakrájať na kúsky. Ideálne je hovädzie, jahňacie, 
aj niektoré časti z bravčového alebo držky, či 
sardinky v oleji. Treba pridať zeleninu, vhodná 
je určite nastrúhaná mrkva a ostatnú zeleninu 
a ovocie treba vyskúšať, ktoré mu bude chutiť. 
Obľúbené sú jablká, aj banány. Vajcia je dobré 
dávať 2 x do týždňa, škrupiny vysušiť, rozdrviť a 
pridať do stravy – obsahujú veľa vápnika. je do-
bré 2 x do týždňa pridať lyžicu olivového oleja – 
oleje sú dôležité pre organizmus. Môžete pridať 
cestoviny a varenú ryžu. S ňou ale opatrne – má 
tendenciu odvápňovať kosti, čo sa prejaví pri 
výmene zubov.
Kosti určite nevarte – varené sú ostrejšie a 
ľahšie porania tráviaci trakt ako surové. Začala 
by som väčšími kosťami  na obhrýzanie a 

doplnila jedálny lístok mäsom so šľachami, napr. 
hrtany. Bude si precvičovať žuvacie svalstvo a 
bude to pre neho hračka, musíte ich rozrezať na 
menšie kusy. Vyvarujte sa kuracích krkov, môžu 
zablokovať  tráviaci trakt a môže to viesť k torzii 
žalúdka (pretočeniu žalúdka), čo je smrteľné.      
denná dávka mäsa pre psíka je 200 g na 10 kg 
váhy psa, rozdelená na dve dávky, u šteniatka 
na viac dávok.

strihanie psíkov a poradenstvo: 0907 
473 718, Ľubica chlpíková 
internetový obchod – chovateľské 
potreby: www.webareal.sk/dream

prÍspevky od predajcov nota bene 
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inzercia
text: dagu, sato | foto: archív la
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S komisárom EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a 
začlenenie László Andorom o antidiskriminačnej legislatíve 
a nástrojoch, ktoré môžu znížiť nezamestnanosť.

chudoba viac
ohrozuje Ženy

EURÓPSKY ROK BOJA PROTI ChUDOBE A 
SOCIÁLNEMU VyLÚČENIU

jednou z oblastí, ktoré spadajú do vašich 
kompetencií, je zamestnanosť. koľko je 
v eÚ nezamestnaných a v čom sa líšia 
možnosti získať zamestnanie v jednot-
livých členských krajinách?
Naše prognózy ukazujú, že nezamestnanosť 
sa v tomto roku bude naďalej zvyšovať na 
približne 10,5 % pre eÚ ako celok a zostane 
viac-menej na tejto úrovni aj v roku 2011. 
Samozrejme to bude závisieť od toho, ako 
sa bude vyvíjať samotná ekonomika v roku 
2010 a ako rýchlo bude prebiehať obnova 
po kríze.
Situácia nezamestnanosti je odlišná 
nielen v jednotlivých členských krajinách, 
ale aj v jednotlivých sektoroch. Preto by 
sme sa mali zamerať na mobilitu: aj keď 
nezamestnanosť je problémom vo väčšine 
častí európy, stále existujú voľné pracovné 
miesta a nedostatok kvalifikovaných 
pracovníkov v niektorých odvetviach a 
regiónoch. 

ako môže ľuďom pomôcť pri hľadaní práce 
systém eures?  
Hlavným cieľom systému eures je nájsť pre 
ľudí vhodné pracovné miesto. Poskytuje 
informácie o pracovných príležitostiach  
v celej európskej únii vrátane Nórska, Is-
landu, Lichtenštajnska a Švajčiarska. V 
súčasnosti ponúka eures takmer 500-tisíc 
pracovných miest. 
Mobilita pracovníkov patrí medzi práva 
občanov a je kľúčovým nástrojom pre rozvoj 
európskeho pracovného trhu. eures pomáha 
nájsť ľuďom prácu, ktorá im bude lepšie 
vyhovovať. Mobilita pracovníkov v eÚ ostá-
va relatívne nízka. Treba si však uvedomiť, 
že je výhodou. Prieskumy ukazujú, že mo-
bilní pracovníci si nachádzajú prácu ľahšie. 
Majú lepší prístup k zamestnaniu na dobu 
neurčitú a lepšie možnosti kariérneho rastu. 

Čo robí eÚ proti diskriminácii v prístupe  
k zamestnaniu aj priamo na pracovisku?
Od roku 2000 existuje európska 
antidiskriminačná legislatíva, ktorá má za cieľ 
zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie a ochranu 
pre každého, kto pracuje v európe. Tieto záko-
ny sú navrhnuté tak, aby zabránili diskriminá-
cii na základe veku, rasového alebo etnického 
pôvodu, vierovyznania, zdravotného postih-
nutia, či sexuálnej orientácie. Zamestnávateľ 
nemôže uvádzať tieto diskriminačné kritériá 
v inzerátoch, či počas výberového konania. 
Tieto diskriminačné kritériá nemôžu brániť 
ani kariérnemu rastu. 
Založili sme sieť organizácií v členských 
štátoch, ktoré majú za úlohu oboznámiť 
občanov o ich právach a reálne im pomôcť, 
ak sa cítia byť diskriminovaní. 

prečo chudoba ohrozuje viac ženy ako 
mužov? ako sa eÚ snaží zabezpečiť im 
rovnaké podmienky?
Aj napriek rozšíreným právnym predpisom na 
podporu rodovej rovnosti, sú rodové stereotypy 
ešte stále prítomné. Muži a ženy majú rovnakú 
možnosť študovať, ale podľa výskumov hneď 
ako ženy vstúpia na trh práce, je pre nich ťažšie 
v kariére postúpiť a dosiahnuť vyššie pozície. 
Ženy tiež zarábajú menej. Nerovné rozdelenie 
starostlivosti o deti vedie veľa žien k prerušeniu 
kariéry alebo k práci na čiastočný úväzok. roz-
diel v odmeňovaní mužov a žien (18 % v eÚ 
a skoro 21 % na Slovensku) je dôsledkom 
všetkých týchto faktorov a nerovností na trhu 
práce. Vplyv rozdielov medzi platmi mužov a 
žien v ich celoživotných zárobkoch tiež znamená, 
že ženy budú mať nižšie dôchodky. Násled-
kom toho je, že 22 % žien vo veku 65 a viac 
rokov je ohrozených chudobou v porovnaní so  
17 % mužov. Zníženie rozdielov v odmeňovaní 
žien a mužov bude mať prínos pre celé hos-
podárstvo. Nedostatočné využitie ženských 

zručností je veľkou stratou pre ekonomiku aj 
pre spoločnosť ako celok. 

na čo slúži európsky fond na prispôsobe-
nie sa globalizácii (eGF)? využili sa jeho 
možnosti aj na slovensku?
Tento fond pomáha pracovníkom nájsť si 
čo najskôr prácu v prípade, že nejaká väčšia 
firma či továreň ukončí svoju prevádzku a pre-
sunie ju mimo hraníc eÚ alebo zamestnanci 
z jedného odvetvia stratia prácu v určitom 
regióne. Pomáha im nájsť si vhodné zamest-
nanie, poskytuje tréningy vrátane školení 
zameraných na počítačové zručnosti. V roku 
2009 dostala Komisia 30 žiadostí o príspevky  
z eGF. Žiadosti boli podané 13 členskými 
štátmi, Slovensko medzi nimi nebolo. V 
súčasnosti je jednoduchšie žiadať o finan-
covanie z eGF. Od roku 2008 bola hranica 
oprávnenosti pre podávanie žiadostí znížená 
z 1000 na 500 prepustených pracovníkov. doba 
pomoci bola predĺžená z 12 na 24 mesiacov, 
čo poskytuje dostatok času na nájdenie si 
nového pracovného miesta. 

aké sú možnosti európskej komisie v boji 
proti vplyvom súčasnej hospodárskej krízy 
na pracovné miesta?
Aby sme zabránili ekonomickej kríze, je 
potrebné reagovať rýchlo, čo sme urobili 
balíkom na obnovu vo výške 200 miliárd 
eur koncom roka 2008. eÚ vyvinula snahu 
eliminovať nezamestnanosť na národnej úrov-
ni a zmobilizovala dostupné nástroje (európ-
sky sociálny fond, európsky globalizačný fond), 
aby pomohla členským štátom. Komisia tiež 
zaviedla možnosť poskytnutia mikroúverov, 
ktorých cieľom je pomôcť nezamestnaným a 
samostatne zárobkovo činným osobám začať 
podnikať.

GastrodueLtext: sandra tordová | foto: miro kubečka a jana čavojská

kuLinársky sÚboj o priazeň naŠich ŽaLÚdkov. ktorý vyhrá v zápase chutÍ veGánsky, Či „mäsoŽravský“?

jednoducho dobré
Jedenie je pomerne vyhľadávanou činnosťou mnohých z nás. Nemáte čas na varenie a 
ani extrémny kuchársky talent? Ľubica a Miro pre vás pripravili recepty na jednoduché 
a skvelé jedlo, ktoré za pár minút zvládne každý netalentovaný hladoš.

Ľubica balážová
konzultantka v oblasti zdravého životného 
štýlu v rámci firmy Planeta Food. V našom 
dueli chutí reprezentuje vegánsku stranu. 
Ľubica je zaneprázdnený človek. Preto 
má v zásobe rýchle a chutné recepty, 
ktoré pripraví do 10 minút. Samozrejme 
bez použitia polotovarov! Pre podobne 
vyťažených pripravila Ľubica tzv. bleskovinky – troje cestovinové variácie. 

„cestoviny sú veľmi jednoduché, chutné a variabilné. Behom chvíľky z nich 
môžeme pripraviť gurmánske hody.“

miro kubečka
kuchár, foodstylista, majiteľ 
reklamnej agentúry Ap-
erto a aranžér a fotograf 
jedla. V našom gastrodueli 
reprezentuje „mäsožravskú“ 
časť populácie. 
jahňací steak je podľa Mira 
najjednoduchší mäsový re-
cept. „Aj ľavoruký kuchár ho zvládne a nepokazí.“ Naopak 
,najťažším receptom v jeho živote bol múčnik – suflé, ktorý 
v rúre rýchlo narastie a po vytiahnutí aj rýchlo padá. „Zákla-
dom je, aby hosť čakal na suflé a nie naopak,“ vraví Miro. 

„Spravil som ich na začiatku asi 20, kým som vybalansoval 
pomery a suflé bolo dokonalé.“

200 g jahňacieho steaku zo 
stehna
2 Pl olivového oleja
1 ČL rozmarínu

1 ČL tymiánu
morská hrubá soľ
čerstvo pomleté čierne 
korenie

Mäsko potrieme olejom, posypeme posekanými bylinkami, 
soľou a korením a necháme hodinku-dve marinovať. Potom 
rozpálime panvicu a opekáme sprudka asi 3-5 minút z každej 
strany. Mäso odložíme, môžeme pridať trošku vody a oriešok 
masla, ak máme, tak pridáme smrčky a krátko povaríme, 
osolíme, okoreníme a polejeme mäsko omáčkou. Podávame 
so šalátom z buriny. ja som použil cesnak medvedí, mladé 
lístky púpavy a kvety sedmokrások. Pokvapkal citrónom, 
olejom a posolil. dobrú chuť.

1. verzia: 250 g celozrnných 
ryžových cestovín, 2 PL 
sezamovej pasty ta-
hini, 2 strúčiky cesnaku, 1 ČL 
umeoctu

2. verzia: 250 g kukuričných 
cestovín, 2 mrkvy, 1 kelímok 
tofunézy, 1 ČL umeoctu

3. verzia: 250 g celozrnných 
cestovín so spirulinou, 2 PL 
tekvicového oleja, 2 mladé 
cibuľky aj s vňaťou, 1/2 ČL 
umeoctu

cestoviny uvaríme vo väčšom množstve vody  
s morskou soľou, scedíme.
1. cesnak prelisujeme, necháme odstáť. Pole-
jeme ho umeoctom, pridáme tahini a vmiešame 
do horúcich cestovín.
2. Mrkvu nastrúhame a zamiešame do horúcich 
cestovín. Zalejeme tofunézou, premiešame.
3. Mladú cibuľku aj s vňaťou nakrájame na šikmé 
kolieska, premiešame s horúcimi cestovinami. 
Tekvicový olej zmiešame s umeoctom a cestoviny 
ním polejeme.
Hotové cestoviny môžeme posypať konopnými 
či tekvicovými semiačkami alebo gomasiom. 
Podávame na listoch zeleného šalátu, čerstvého 
špenátu alebo medvedieho cesnaku...

Jahňací steak s burinou Cestovinové variácie

ďakujeme firme planeta Food za poskytnutie priestorov a potravín na varenie. potraviny 
z planeta Food, ktoré chutia aj liečia, nájdete na karpatskej 15 v bratislave. už dnes 
môžete zdravšie jesť, lepšie vyzerať, príjemnejšie žiť. viac info na www.planetafood.sk.
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Bol to nový projekt, takže som do neho mohla 
dostať svoje veci – založili sme organickú záhradu, 
študentov sme učili starať sa o zvieratá. S miest-
nym sprievodcom sme ich brali na trojdňový 
pochod naprieč džungľou – „survival trip“ (výlet 
prežitia). So sebou sme mali mačety, zápalky a 
plody, ktoré sa dajú nájsť v džungli. Okrem toho 
som cestovala na služobky – do Belize, Kostariky, 
na Barbados a jamajku.

znie to ako ideálna kombinácia. prečo ste teda 
odišli?
Mala som dohodu na dva roky a už pred 
skončením termínu som vedela, že potrebujem 
zmenu. Moja práca sa totiž stala mojím životom, 
hranica medzi tým sa stratila. Žila som v komunite, 
kde sa stále menili ľudia a bolo to ťažké, keď sa 
vytvorili citové väzby. Navyše, napriek všetkým 
cestám som si uvedomila, že najviac doma sa 
cítim na kysuckých končiaroch, na rodnej hrude. 

prečo ste sa teda nakoniec doma nikdy dlho 
nezdržali? ako ste sa tam cítili?
Návraty na Slovensko neboli ľahké. Bola som 
plná neuveriteľných zážitkov. Často sa ani nedali 
zdieľať s ľuďmi, ktorí žili úplne iným spôsobom. 
Prichádzala som zmenená, doma ale bolo všetko 
po starom. Bežný život pre mňa znamenal začať 
sa zaoberať sama sebou. cestovanie umožní 
zabúdať, pôsobí ako droga. Keď som sa vrátila 
zo St. Vincentu, nevedela som, čo ďalej. Ľudia 
s usporiadaným životom mi závideli a ja zase 
im. rodina očakávala, že teraz začnem žiť ako 
ostatní...

a tak vznikol váš experimentálny pobyt v nor-
málnom živote?
chcela som sa sústrediť na seba a nájsť nový zmy-
sel. Naprogramovala som si, že nebudem pred 
tým utekať. Začala som sa zaujímať o rôzne tera-
pie, aby som sa o sebe viac dozvedela. Z jednej  
z nich vyplynulo, že mám začať od nuly. rozhodla 
som sa vyskúšať „normálny“ život, povedala som 
si, že to bude niečo ako štipendium na rok, dva. 

chcú, aby som mala prácu, dôchodkové poistenie? 
Tak teda uvidím, aké to je.

na „štipendium“ ste si vybrali prahu, prečo ste 
neostali doma v Žiline?
Vybrala som si Prahu ako neutrálne miesto, kde 
som bola mimo akéhokoľvek kontextu – keď 
od nuly tak od nuly. Najskôr som hľadala prácu 
v treťom sektore, ale všetko bolo prepojené na 
európsku úniu a projekty, nič som o tom nevedela. 
Začala som teda na matraci na zemi u kamarátov, 
upratovala som, robila v call centrách.

spojenie s eÚ vás predsa len neminulo. v rám-
ci vášho terajšieho zamestnania ste sa stali 
národným koordinátorom eryica (european 
youth information and councelling agency)  
pre Českú republiku, to je celkom veľký skok 
v kariére. aké to je?
Mám šťastie, že mám zmysluplnú prácu. No nie 
je ľahké sedieť osem hodín pri počítači v centre 
mesta, keď je vonku krásne. Odrazu sú moja práca 
a osobný život dve úplne samostatné jednotky 
a mne sa to nepozdáva. Spisovateľ H. Thoreau 
si od kamaráta požičal kus poľa, postavil chatrč 
a hospodáril mimo civilizáciu. Po roku vypočítal, 
koľko času venuje práci na poli a v lese, aby sa 
uživil. Výsledok: 8 hodín denne, 5 dní v týždni. Tak 
nejako si to predstavujem. Tu v meste sa musím 
stále presviedčať o dôležitosti takejto skúsenosti. 
Pochopila som veľa o tom, ako ľudia v meste 
fungujú. Pre mnohých je práca nutné zlo. robia ju, 
aby mali peniaze. domov prídu večer vyčerpaní a 
pozerajú televízor, aby nemuseli myslieť. Prežijú 
život bez toho, aby ho naozaj žili – v polozabud-
nutí, polovedomí. 

vy to tiež takto riešite?
Nie. ja čerpám životnú radosť z aktivít mimo práce. 
chodím na jógu, zapojila som sa do občianskych 
združení, ktoré sa venujú environmentálnej 
výchove, ekológii a permakultúre. Pomáham im 
s prípravou projektov, chodím na biofarmy. 

už teda viete výsledok experimentu?
Myslím si, že štipendium sa mi pomaly končí. 
dokázala som si, že by som celkom úspešne 
vedela žiť aj takto, ale je mi jasné, že v meste 
to nie som ja. ešte ma možno čaká jedna cesta, 
pravdepodobne smer Ázia, a potom sa uvidí.

do tuctado tucta

Petra Sara Pavlacová pásla kozy na Golanských výšinách, sama sa túlala po Guatemale, 
s mačetou sa predierala džungľou ostrova St. Vincent. Aby si ujasnila, či má žiť v prírode 
alebo osem hodín denne stráviť v kancelárii, rozhodla sa na čas pokusne žiť tak, ako je 
pre väčšinu z nás bežné.

na ceste
NORMÁLNy ŽIVOT AKO EXPERIMENT

text: dagmar gurová | foto: archív p.p.

„Ľudia s usporiadaným 
životom mi závideli a ja 
zase im.“

kedy sa z vás stala cestovateľka?
Začalo sa to ešte na strednej škole. Kamarátila 
som sa s ľuďmi, väčšinou o desať rokov staršími. 
Keď sa chystali na zraz rainbow do Grécka, rozho-
dla som sa k nim pridať. rozdelili sme sa do dvojíc 
na stop, mne pripadol starší chalan s jazvou cez 
celú tvár. Všetci dorazili do cieľa za tri dni, nám to 
trvalo takmer dva týždne.

rodičia to brali v pohode?
Tvrdila som im, že som na chate v Kraľovanoch. 
Otcovi som volala z gréckej dediny, že na tej chate 
ešte chvíľu ostanem. Keď som sa vracala domov, 
už boli zúfalí, v ten deň ma chceli nahlásiť ako 
nezvestnú. Skutočne cestovať som potom začala 
až na vysokej škole.

cestovali ste potom skôr preto, aby ste boli na 
cestách (a nie doma) alebo vám išlo o to vidieť 
konkrétne krajiny?
Na rok som prerušila vysokú školu. cítila som, že 
ten čas potrebujem nejako využiť a odísť. Vtedy 
som sa zaujímala o judaizmus a „náhodou“ ma 
na ulici oslovil inzerát s ponukou práce v Izraeli. 

Pôvodne som si myslela, že sa zdržím tri mesiace. 
Ostala som pol roka.

Čo sa stalo?
Najskôr som pracovala na farme, kde sa pestovali 
kvety na vývoz. Bola to tvrdá práca. Neskor som 
stretla ľudí, ktorí mali malú olivovú farmičku. 
Presťahovala som sa k nim do obytného auto-
busu. raz ich navštívil známy, ktorému sa páčilo, 
ako som pomaľovala autobus. chcel, aby som 
niečo podobné spravila aj pre neho. Golanské 
výšiny, kde žil, mi tak učarili, že som ostala pásť 
kozy a starať sa o domácnosť. Mali sme len olivy, 
kozie mlieko a syr.

domov ste sa vrátiť museli alebo vás to už 
ťahalo do civilizácie?
chcela som dokončiť školu. Bolo to pre mňa 
doležité.  Kvôli škole som sa zo všetkých ciest 
vracala, až kým som nedostala diplom. 

Čo spôsobilo, že cestovanie na miesta bez 
vymožeností, aké vyžaduje väčšina turistov, 
získalo vo vašom živote taký veľký priestor?

Špinavá od hliny niekde pod stromom som sa 
cítila ako ryba vo vode. Zistila som, že potrebu-
jem žiť v lese, v bezprostrednom kontakte so 
zemou. Preto aj všetky moje cesty prebiehali v čo 
najväčšej blízkosti s prírodou. Počas vysokej školy 
som sa ešte vrátila na kopce v Izraeli. Neskor sa 
mi podarilo vybaviť si individuálny študijný plán  
a na tri mesiace som odišla do Guatemaly.

Len tak sama? a prečo práve tam?
Ozval sa mi kamarát z Izraela, ktorý bol v Mexi-
ku, nech sa k nemu pridám. Vtedy bol problém  
s vízami a najbližšia krajina, kde neboli potrebné 
víza bola Guatemala. Stretli sme sa tam a chvíľu 
sme cestovali spolu. Potom sa naše cesty rozišli 
a pokračovali sme každý zvlášť. 

nebolo to nebezpečné? ako ste sa pretĺkali?
Nebezpečné? Občas... raz som stretla indiánov 

– banditov. Mierili na mňa kalašnikovmi. Keď 
zistili, že mám pri sebe len päť dolárov, zobrali 
mi ich a nechali ma ísť. Skončila som v osade 
kmeňa Garifuna. je to pôvodom africký kmeň, 
ktorý sa na karibské pobrežie Strednej Ameriky 

dostal v 18. storočí z ostrova St. Vincent. Bývala 
som v chatrči na pobreží a živila som sa výrobou 
šperkov z mušličiek a kokosových orechov, ktoré 
som predávala na ulici.

pre mnohých by to bola dosť desivá predstava – 
ocitnúť sa sama v neznámej krajine na druhom 
konci sveta, bez peňazí...
V tomto prípade som sa zoznámila s dvoma 
predavačmi šperkov z Mexika, ktorí cestovali po 
krajine a začala som pracovať s nimi. rýchlo sa 
zoznámim. Vždy som bola tam, kde sa niečo dialo 
a získala som kontakty. Navyše cestovatelia sú 
taký zvláštny kmeň. Navzájom sa hneď spoznajú 
a pomáhajú si.

vy ste sa však neskôr programovo rozhodli ces-
tovanie a pomáhanie spojiť. niekoľko rokov 
ste pracovali v organizácii, ktorá robí rozvojové 
programy v afrike či v indii. ako ste sa k tomu 
dostali?
Po škole som vedela, že chcem odísť nadlho 
a robiť niečo zmysluplné. Vybrala som si 
dobrovoľnícku prácu. Absolvovala som polročný 
tréning rozvojových inštruktorov v Anglicku a pol 
roka som pracovala v Afrike na škole pre učiteľov 
špecializovaných na vidiecke oblasti. Venovala 
som sa i práci s okolitými komunitami – zaklada-
la som škôlky, zháňala financie na stavbu škôl, 
nákup múky a cukru atď...

z dobrovoľníčky ste sa nakoniec stali 
zamestnankyňou, zakladali ste a viedli 
výcvikovú školu pre rozvojových inštruktorov 
na st. vincente. podarilo sa vám spojiť prácu a 
cestovateľský životný štýl?

petra sara pavlacová
sa narodila na Veľkonočný pondelok roku 1980. detstvo strávila na zemiakovom poli u starých 
rodičov, na lúkach a lesoch u krstnej mamy, v zámockom parku v Budatíne. Vyštudovala este-
tiku na uK v Bratislave. už počas štúdia precestovala kus sveta a cesty do rozvojových krajín ju 
nenechali ľahostajnou. Po vysokej škole podstúpila tréning v uK ako development Instructor 
(dI) – inštruktor rozvoja (www.cicd-volunteerinafrica.org) a vycestovala do Afriky (www.humana.
org) . Pôsobila v rôznych školiacich centrách pre dI (uK, dánsko, uSA). Neskôr spolu s tímom 
štyroch rozvojových pracovníkov založila školiace centrum na východokaribskom ostrove St. 
Vincent (www.richmondvaleacademy.org) a dva roky ho viedla. V súčasnosti žije v Prahe, pracuje 
v Národnom informačnom centre pre mládež (www.nicm.cz). 

Kontakt: volunteerinafrica007@gmail.com
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enikő na zoznam čakateľov orgánov. Na Slo-
vensku transplantáciu pečene nerobia, neostá-
valo teda nič iné, len sa sústrediť na Západ. A 
čakať na telefonáty. Nefungujúca pečeň malej 
slečne trošku zdeformovala bruško, bolo ne-
obvykle nafúknuté, stvrdnuté, ale vo vzduchu 
predsa visela nádej v podobe novej zdravej 
pečene. Kým ju však dostala, absolvovala 
niekoľko operácií, aby sa zdravotný stav po-
darilo ako-tak stabilizovať. Svoje druhé Vianoce 
už enikő trávila na bratislavských Kramároch. 
Na Štedrý deň za ňou prišiel aj ocko s bratom. 
rozdali sa darčeky, slečnu si každý popestoval 
na rukách, pohral sa s ňou a „potom som ja  
s Arpim odišiel domov. Manželka s malou os-
tali tam. denno-denne sme si telefonovali a 
povzbudzovali sa. Verili sme, že čoskoro sa 
pečeň vymení a budeme gazdovať spolu doma.“

V máji 2009 mama s chorou dcérkou odlietajú 
do essenu. Nijaká dovolenka, išlo o záchra-
nu života. Čakalo ich množstvo odborných 
vyšetrení a v júli prišiel deň d. Ivetka si dátumy 
pamätá do bodky. 24. júla sa modlila odušu. 
Nech sa transplantácia podarí, nech pečeň 

„naskočí“, nech sa všetko postupne len zlepšuje.  
To isté robil Arpád doma. A ako sa tešil, keď na 
skype počul manželku plakať od šťastia. Zák-
rok sa vydaril, v malom telíčku sa nová pečeň, 
zdalo sa, udomácnila. Iveta celé dni presedela 
pri enikő. Sestričkám pomáhala pri masírovaní, 
umývaní, kŕmení, časom to už zvládala sama. 
Lenže v septembri prišla krutá rana. Pečeň 
zlyhávala. enikő napojená na milión prístrojov 
a hadičiek však stále dokázala vylúdiť čarovný 
potmehúdsky úsmev na tvári, ktorým dodávala 
nešťastnej mamke obrovskú silu a energiu.  
V októbri prišiel do Nemecka aj ocko. Výsledky 
ukázali, že aj on je vhodným darcom pre svoju 
dcérku. Pečeň je orgán, ktorý dorastá, lekári 
mu odobrali tretinu a vložili ju do tela enikő. 

„Nebál som sa o seba, to mi ani na sekundu 
nenapadlo, strach som mal z malej. Za tak 

OKATÁ ENIKő UŽ ANJELSKy LIETA V NEBI

mÍnus jedna
Obyčajná rodinka  z dedinky pri Komárne. Prím hrá 
maďarčina, ale dohovoríme sa aj po slovensky. Debatu 
však nie raz premôže ticho a more sĺz. Všetko je stále 
čerstvé, smutné a náročné. Kuchyňa je doslova obsiata 
fotkami malej princeznej. Okatej a veselej. 

medzi nami text: lucia laczkó | foto: alan hyža medzi nami

inak: ockovi arpádovi ostala na tele dlhá jazva – spomienka na pokus o záchranu života milovanej dcérky. 

občianske združenie medzi nami sa, aj vďaka uverejňovaniu 
príbehov v nota bene, snaží pomôcť sociálne slabším rodinám 
a rodinám s postihnutým členom preklenúť bezútešnú situáciu. 
ide o  ľudí, ktoré sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situácii. 

projekt oz medzi nami sa realizuje aj vďaka podpore nadácie 
vÚb, ktorú oslovila práca združenia s konkrétnymi ľudskými 
osudmi.

možno sa nájde niekto, koho osud arpiho rodiny oslovil. skúsme 
im aspoň trochou finančne pomôcť, zaslúžia si to.
Číslo účtu, kam môžete posielať príspevok: 4 040 218 205/3100 
(Ľudová banka). 
pripíšte poznámku – arpád

kontakt na oz medzi nami:  0905 240 389 alebo 0905 910 827  
(medzinami@zoznam.sk)

„Aj v chorobe sa nájde 
mnoho momentov šťastia 
a lásky!“

ako môžete pomôcť vy?

je čas poobedňajšej siesty a na stole leží otvo-
rená modlitebná knižka. Pri nej váza obkole-
sená sladkou princeznou. dostala meno enikő. 
dnes ju už nikto nepohladká, nezdvihne na 
ruky, neobšťastní veľkou pusou. dnes za ňu 
jej najbližší odriekajú otčenáše. Viac už urobiť 
nemôžu... Arpád sa s Ivetkou tešili na druhé 
dieťa. A aká radosť bola z narodenej dcérky! 
Bolo to 19. decembra 2007. Malú enikő doma 
čakal päťročný braček Arpi, „chvíľočku sme 
boli najspokojnejšou rodinou na svete. Pán 
Boh nám nadelil najkrajší vianočný darček! Ale 
trvalo to naozaj prikrátko,“ načne spomienky 
statočný oco Arpád. 

8 dní
dievčatko prišlo na svet zdravé, aspoň si to 
tak všetci mysleli. No na ôsmy deň sa začali 
skloňovať vážne témy. Žltá pokožka bábätka 
sa prestala pripisovať novorodeneckej žltačke, 
ortieľ bol neúprosný. Operácia upchatého 
žlčovodu bola viac než nutná. Ibaže po nej 
prišli lekári s ešte traumatizujúcejšou ver-
ziou. Vážne poškodená pečeň. „Naostro nám 
povedali, že transplantácia pečene bude 
časom jedinou šancou na prežitie. Zrútil sa 
nám svet, ale pri pohľade na enikő sme ani 
na chvíľu neprepadávali beznádeji. Tak krásne 
bezbranný človiečik predsa musí žiť,“ povie 
Ivetka a očami mrkne na manžela. Nech radšej 
hovorí on, na ňu je to prisilná káva. 
jediné Vianoce, ktoré strávili ako família pohro-
made vo svojom domčeku, boli tie úplne prvé. 
už sa síce vedelo, že ružový život ich nečaká, 
ale enikő bola s mamou, ockom, bračekom. A 
tí všetci boli ochotní urobiť všetko na svete, 
len aby chorému dievčatku pomohli. „Pôso-
bila pokojne, usmievala sa, sladko spinkala, 
obracala sa za zvukom,“ cez slzy opisuje svoju 
dcéru Arpád a vzápätí ukazuje video nahraté 
na mobil. „Po Vianociach sa jej domovom stala 
nemocnica, všetky fotky aj toto video sú odtiaľ. 
Bola miláčikom personálu. Aha, pozrite, ako 
sa tešila z novej bábiky od krstnej mamy... To 
oslavovala prvý rok. Obliekli sme jej pekné 
šatočky... “ 

na západe
V marci 2008 zaregistovali v nemeckom essene 

sladká: enikő za svoj krátky 
život podstúpila 18 operácií a 3 
transplantácie pečene.

krátky čas musela podstúpiť druhú náročnú 
transplantáciu. Nebolo však iného riešenia. 
Piateho novembra sme sa ocitli spolu na sále.“

do tretice
radosti sa ale nedočkali. Baktérie úplne ro-
zhodili imunitný systém ani nie dvojročného 
dievčatka, rozbory boli zlé, a tak dva týždne 
po druhej, prišla na rad tretia transplantácia. 

„S takým niečím si neporadí ani silný dospelý 
človek, nieto ešte naša drobná dcérenka,“ 
plače už naplno Arpád. Sám mal ešte silné 
dozvuky po operácii, ale vtedy 19. novembra 
tuho stískal svoju manželku a so zatajeným 
dychom posúvali čas na hodinách a sledovali  
z nemocničnej chodby, kedy sa konečne 
otvoria dvere z operačného traktu. Pohľad 
na chirurgov im na nálade nepridal. Šance 
na enikino prežitie boli malé. „Nedá sa to 
opísať. Zažili sme horor v priamom prenose.  

Malá nás už po tretej transplantácii nevnímala, 
udržiavali vyčerpané telíčko v umelom spánku. 
ja však verím, že počula všetky naše láskyplné 
vyznania, že v srdiečku cítila naše úpenlivé 
prosby a nežné hladkania. Tak veľmi sme ju 
ľúbili a nechceli opustiť. dvadsiatehotretieho 
novembra sme definitívne dobojovali. dcérka 
nám umrela na jednotke intenzívnej starostli-
vosti a ja som už nevládala ani plakať. Náš vyše 
polročný pobyt v Nemecku skončil smutne. 
Najskôr som odcestovala ja s manželom, pia-
teho decembra letecky priviezli drobnú truhlu 
s milovanou enikő. A na Mikuláša sme si ju 
pochovali. Nepýtajte sa teda, aké boli tie po-
sledné Vianoce...“ s uplakanými očami hľadí na 
poslednú fotku svojej dcérky tridsaťpäťročná 
Ivetka.

Ostali traja
V ich dome ostalo obrovské prázdno. Prvák 
Arpi nevedel, čo má robiť. Prišiel o sestričku, 
ktorú poznal najmä z nemocnice, okolo seba 
videl len trúchliacich rodičov. A práve on bol 
tým momentom, ktorý naburcoval Ivetku  
s manželom, aby neprepadli bezmocnosti, 
beznádeji, depresii. Musia žiť. Musia sa naučiť 
znovu sa  tešiť z maličkostí. „je šikovný, baví 
ho futbal, výborne mu idú šprinty, ani v škole 
nepatrí k lajdákom. A ďakujeme Bohu, že náš 
syn je zdravý. Že jeho domovom je náš dom a 
nie nemocnica, ako to bolo pri enikő. Hovorí 
sa, že čas vylieči smútok, no ja sa pristihujem 
pri momentoch, kedy si znenazdajky vybavím 
pred očami našu okatú dcérku a zaplaví ma tak 
nečakaný príval sĺz, že plačem ako malý. Hro-
zne mi je ľúto, že sme ostali traja. Áno, snažíme 
sa upokojiť argumentom, že malej je snáď už 
lepšie, že necíti bolesť, netrápi sa... No, poviem 
to na rovinu, sú to len zbytočné reči. dal by 
som aj život za to, aby sa nám vrátila. Verte 
mi, že aj v chorobe sa nájde toľko momentov 
šťastia a lásky. Stačilo ju len pohladkať, zacítiť 
jej dych a teplo a bol som ako v siedmom nebi. 
Teraz v ňom určite anjelsky lieta naša veľká 
bojovníčka enikő,“ nádherne vyzná lásku svojej 
dcérke Arpád.
Postupne sa musia dostať do normálnych 
koľají. Bude to však ťažké. Hoci pobyt enikő  
v Nemecku, aj náklady na zákroky a vyšetrenia 
hradila poisťovňa, pobyt mamy Ivetky si platili 
zo svojho. A zo srdca ďakujú každému, kto 
im pomohol financovať Nemecko. dnes je re-
alita krutá. Arpád vďaka prepúšťaniu v lodenici 
prišiel o prácu zvárača a hoci si hľadá robotu 
na stavbách, zatiaľ je výsledok nulový. „je kríza 
a cítiť to všade na okolí.“ Ivetka končí maródku 
a vráti sa do práce v obuvníckej firme. Plat 
nijaká sláva, ale určite aspoň o trochu viac ako 
je ich doterajší príjem. 320 eur aj s prídavkami 
na malého Arpiho. Skúsme im aspoň trochou 
pomôcť, v dome je toho na opravu viac než 
dosť. Zaslúžia si to.
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makaČi
Jeden z nosičov v čínskom prístave Ji-čchang má stopy po popálení na zdeformovanej tvári 
a na ľavej ruke len kýpte namiesto prstov. Napriek tomu si na chrbát si nakladá ťažké 
kamenné dlaždice. Po úzkej drevenej doske ich znesie do nákladného priestoru veľkej 
riečnej lode, vyštverá sa hore na breh a z pristaveného auta berie ďalší náklad.

ČLOVEK V NÚDzI VyMySLÍ ČOKOĽVEK, ABy SA UŽIVIL

text a foto: kristián pavúčko pÚtnik

Prístav na rieke jang-c-‘ťiang nedisponuje 
žiadnou modernou technikou. Väčšina nákla-
du putuje do lodí a z lodí na pleciach silných, 
šľachovitých mužov. dlhá rieka je jednou  
z hlavných dopravných tepien v Číne. Nákladu, 
ktorý treba preložiť, je naozaj veľa. Muži kmi-
tajú aj cez najväčšiu poludňajšiu horúčavu. 
Keď vlečú do lode ťažký náklad, pot im kvapká 
z tvárí pod nohy na zem. 

maľované plagáty
Čím vyspelejšia krajina, tým väčšia mecha-
nizácia a elektronizácia. Niektoré poctivé 
povolania na „západe“ či na „severe“, ako 

sa všeobecne nazývajú štáty sveta s vyšším 
HdP, už ani nenájdete. Napríklad takého 
pouličného čističa topánok by ste v uliciach 
Helsínk márne hľadali. Kresliči plagátov so 
štetcom a farbami sa v Berlíne asi neuživia.  
V Paríži určite neformujú tehly zo zmesi zeme 
a vody a nevypaľujú ich v ručne postavenej 
tehelni. A farbiari kože či nití vo Washingtone? 
Niečo nevídané. 
V Keni maliarov veľmi potrebujú. Obchodík 
s drogériou, krajčírska dielňa, bufet – všetci 
potrebujú namaľovať na múr „vývesný štít“ a 
nejakú reklamu. Aby okoloidúci vedeli, akého 
majstra kde hľadať. dizajn ručne maľovaných 

obrázkov sa niekedy vôbec nelíši od oficiál-
neho loga  tej-ktorej globálnej značky.
Preto chalani, ktorí sa oháňajú štetcami  
v Mukuru Promotion centre, dúfajú, že svojím 
maliarskym umením si v budúcnosti zaro-
bia na živobytie. dookola nacvičujú náčrty 
rôznych produktov, ale maľujú aj výjavy zo 
svojho okolia a pekné africké obrázky. cen-
trum pre voľnočasové aktivity v slume Mukuru 
v hlavnom meste Kene Nairobi podporuje aj 
slovenská mimovládna organizácia erko. A 
úspešne. Niektorí mladí maliari si už zarábajú. 
Maľujú vývesné štíty obchodíkov a milé af-
rické obrázky pre turistov. 

detská práca je v krajinách juhovýchodnej ázie úplne bežná.

systém v práčovni
Na okraji indického Amritsaru, hneď vedľa 
železničnej trate, stoja muži a niekoľko žien 
takmer po pás vo vode a energicky trieskajú 
kusmi mokrých šiat o okraje betónových 
nádrží. rovnakým spôsobom perú aj veľké 
plachty, obliečky či tradičný odev sárí. Všetko 
najprv namydlia, potom poriadne vyšľahajú, 
perú, plákajú, preplachujú čistou vodou a na 
záver vyvesia na dlhé laná alebo jednoducho 
rozložia na zem vedľa železničnej trate. Že 
čerstvo vyprané veci rozkladajú na zem po-
siatu odpadkami? Niečo také v Indii nikomu 
nevadí. 
Podobná, ale oveľa väčšia tradičná práčovňa 
v Bombaji je zapísaná na zoznam svetového 
kultúrneho dedičstva uNeScO. Systém in-
dických verejných práčovní je neuveriteľne 
dômyselný. Poslíčkovia zbierajú z domácností, 

fabrík či hotelov špinavé prádlo, to potom 
putuje do betónových nádrží, po vypratí 
a vysušení ho ožehlia veľkými kovovými 
žehličkami, naloženými žeravým uhlím, pek-
ne poskladajú a poslíčkovia všetko roznesú 
naspäť. je takmer zázrak, že v preľudnených 
indických aglomeráciách nájde každá jedna 
vec šťastne svojho majiteľa.

tričká z bangladéša
Sweatshop je výraz pre továreň, v ktorej 
pracujú robotníci bez nároku na zákonom 
stanovenú dĺžku pracovnej doby či dovolenku, 
bez akéhokoľvek zaručenia bezpečnosti práce 
a za peniaze, ktoré nedosahujú ani výšku mi-
nimálnej mzdy. Takéto továrne fungujú hlavne 
v ázijských krajinách. Ázia je hlavný svetový 
producent mnohých výrobkov. robotníci tam 
majú šancu zarobiť si na živobytie, ale často 

drú v absolútne nevyhovujúcich podmienkach. 
Šestnásťhodinový pracovný deň, sedemdňový 
pracovný týždeň, žiadny nárok na dovolenku. 
Ak sa ti nepáči, môžeš ísť. Ľudia si nedovolia 
reptať. Ak chcú uživiť svoje rodiny, musia držať 
hubu. O tom, že aj oni majú nejaké práva, tu 
zamestnanci ešte nikdy nepočuli. 
robotníci v škodlivých a nebezpečných pre-
vádzkach často nemajú k dispozícii žiadne 
ochranné prostriedky. ruky si máčajú  
v škodlivých farbách na kože, dýchajú drobný 
prach z plastov, šijú pri slabučkom svetle 
žiaroviek. Hlavne odevný priemysel, vrátane 
najznámejších globálnych značiek, využíva lac-
nú pracovnú silu Ázie. Napríklad v Bangladéši 
tvoria odevy až 80 % všetkého vývozu. Na jed-
nej strane to vytvára veľký počet pracovných 
miest, na druhej strane núti robotníkov pristúpiť 
na tvrdé podmienky vo fabrikách. 

muž v krátkej chvíli odpočinku v práčovni v indickom bombaji. aj túto prácu dedia po rodičoch ich deti.
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v slume mukuru v kenskom nairobi je práca vzácnosťou. kto sa ráno nezamestná na deň vo fabrike, 
zostane celý deň hladný.

text a foto: jana čavojská

Práca nás vyčlenila z prírody, je naším 
požehnaním i prekliatím. Práca  je naším ta-
jomstvom. A najtajomnejším zo všetkých diel 
človeka je umelecké dielo. Maliar Paul Klee 
napísal o tom  básničku:  
Sú dve hory, na ktorých je svetlo a jasno.
Hora zvierat a hora bohov.
Medzi nimi leží súmračné údolie ľudí.
Ten kto občas pohliadne hore, akoby začínal 
čosi tušiť.
Pocíti náhlu neutíšiteľnú  
túžbu po nich,
tých, ktorí nevedia, že neve-
dia, a po tých, ktorí vedia, 
že vedia.

Človek svojou prácou smeruje nad seba. Nikde 
tento paradox nevidno zreteľnejšie ako v ume-
leckej tvorbe. umelecká tvorba sa totiž vy-
myká praktickým dôvodom. umelec je večné 
dieťa tancujúce dejinami. Márnotratne sa hrá 
s formami, tvarmi či zvukmi, z ničoho, pre nič 
tvorí niečo.

Vztyčuje menhir, 
tlčie na kožu bubna,  
klenie katedrály, do 
ručného papiera 
vdychuje súkromné 
abstraktné akvarely, 
skláňa sa za písacím stolom nad intímnou 
alchýmiou slov. Načo to robí, komu sa pri-
hovára? Akoby šepkal modlitbu, predvádzal 

rituál, kričal do prázdna, 
akoby sa prihováral 
prázdnote v sebe i nad 
sebou.
 Možno  má pravdu 

Paul Klee. Údelom človeka je bytie medzi 
dvomi horami, osud tvora, ktorý vie, že nevie. 
Nemôže sa vrátiť na horu zvierat, jeho túžba 
sa upiera k hore bohov. Čo ak  je naša tvorivosť  
iba bytostným odkazom na to, že hoci svojím 
telesným bytím patríme k hore zvierat, vo 
svojom vedomí si nesieme obraz Boha. Ten 
predsa  z ničoho pre nič tvorí čosi – na svoj 
obraz,  podľa svojej podoby.

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

medzi dvomi horami
... DANIELA PASTIRČÁKA

ste poLychronickÍ?
Nedávno som narazila na teóriu, ktorá ra-
dikálne zmenila moje sebavnímanie. Konečne 
som pochopila celý svoj doterajší a zrejme aj 
budúci život. doteraz som sa pokladala za 
chaotičku, ktorá má neodolateľné nutkanie 
robiť päť vecí naraz. 
Patrím totiž k vysoko rozptýliteľným osobám.  
Svoje denné i životné plány mením často a 
rada, ak vôbec podľahnem všeobecnému 
očakávaniu a nejaké si vyrobím. určite nie som 
z tých, ktorých rozhodí 
z rytmu päťminútové 
meškanie vlaku.
Zistila som však, že 
môj prístup k práci a 
vnímaniu času má aj 
celkom seriózny, nehanlivý názov – polychró-
nia. Nie som vraj v tom sama.
Profesionálne polychronickí sú mnohí umelci 
či matky na materskej. Našťastie pre banky 
a železnice je na svete viac takých, ktorých 
označujem „focused“. Sústredení, spoľahliví, 
seriózni, cieľavedomí... Títo ľudia nezačnú robiť 
nič nové, kým nedokončia to predchádzajúce. 
Majú nie celkom neoprávnený pocit, že poly-
chronici ustavične meškajú. Nie je síce cel-
kom vylúčené, že by aj polychronik dodržal 
nejaký deadline, popri plnení si povinností 
však mailuje, chatuje,  telefonuje, perie, varí 

– to všetko v poradí, ktoré by monochronici 

nepovažovali za cel-
kom zdôvodniteľné 
r a c i o n á l n y m i 
životnými prioritami.
celé toto „chronické“ 
delenie vraj súvisí 
s vnímaním času. 
Polychronik berie čas ako nekonečný prúd 
smerujúci odnikadiaľ nikam. Podobný pocit 
si monochronici doprajú azda len v sobotu 

ráno, či nebodaj na 
dovolenke, ak sa-
mozrejme dokážu 
nevstať o šiestej a 
nezačať upratovať. 
Tieto charakteristiky 

sa dajú aplikovať nielen na jednotlivcov, ale 
aj na celé kultúry. Ak žijete polychrónne v 
monochrónnej krajine, nevyhnete sa zrejme 
označeniu alternatívec. Za čudáka ale budete 
aj vtedy, ak sa na Kube budete dožadovať 
dochvíľnosti.
Čisto akademicky polychronici nie sú horší, 
nebodaj nezodpovednejší ako monochronici. 
Sú vraj len iní. 
Milí chaoťáci, pri šírení tejto politicky korekt-
nej teórie vám zo srdca prajem veľa úspechov 
v rodinnom aj pracovnom živote. Ak pre ňu 
nadchnete aj svojho šéfa či partnera, máte 
vyhrané.

... zUzy ULIČIANSKEJ

Literárium
petra GettinGa

Úprimná zášť k „nabubralým“ nacionalistickým 
maškarádam a fanfáram nie je vlastná len au-
torovi týchto riadkov. Aj tí o dosť múdrejší a 
talentovanejší sa už dávno vysmievali z vlaste-
neckého šuvixu. A keďže nie je len slovenskou 
špecialitou, nájdeme ich na opačnej strane zeme, 
rovnako ako u susedov.

dvojica V+W tvorila takú adresnú satiru, že im 
to spočítali obe strany tej istej falošnej mince, 
fašizmus aj komunizmus. už na začiatku 30. ro-
kov hrali kusy vysmievajúce sa hitlerovcom, čo im 
ešte prešlo (teda okrem hitlerovcov), aby vzápätí  
v roku 1934 prišli s hrou Kat a blázen. Tá tak rozkošne 
ťala do českého nacionalizmu, mýtov, národných 
hrdinov a malých pomerov, že im predstavenia 
narúšali rodiaci sa náckovia, „právě ti, kdo si z na-
cionalistických frází ušili parádní frak“. Až na to, že 
na ten „frak“ vždy dostali od domáceho publika. 

Múdri klauni mali logickú averziu voči všetkej 
tejto „zhovadilosti“ aj pri otvorení sezóny 1935: 

„repertoár bude zase aktuální satira, namířena 
proti kulturnímu fašismu v boji za demokracii.“ A 
o politickom aj kultúrnom fašizme hovoril We-
rich: „Protože já myslím, a Voskovec taky, že my 
jsme vyhráli bitvy, ale my jsme nevyhráli válku  
s fašismem,“ pričom bacha, toto zahlásil po prích-
ode z Ameriky v decembri 1945, teda po vojne a  
v dobe všeobecného nadšenia z mieru.

Nie je to veľmi veselé, uznávam. Vedeli byť veselší. 
Ale veselá nie je ani tá nadčasovosť. Od žilinských 
gýčových sôch z dielne elitných komunistických 
gýčiarov za čias slotovskej kliky po najnovšiu ex-
panziu v hlavnom meste, kde na hrade rovnako 
vyrastie bronzový (tentoraz svätoplukovský) gýč, 
opäť to nacionalistické hnojisko, na ktorom sa 
zarodí iba ak výkričník nehynúceho kultúrneho 
fašizmu. Napísal som o tom za tie roky desiatky 
článkov, najnovšie rovno celú novelu, nemení sa 
nič. Iba čo stúpa cena týchto opách a adrenalín pri 
pomyslení, čo sa dalo za ne urobiť pre akúkoľvek 
ozajstnú tvorivú prácu, kultúru. Nie tú s bronzovými, 
slepými očami.

Peter Getting, redaktor Plus 7 dní

Polychronik berie čas ako 
nekonečný prúd odnikiaľ 
nikam.

„Človek svojou prácou 
smeruje nad seba.“

Remeslo na ulici
Ľudia v núdzi vymyslia aj nemožné, čo by sa 
dalo speňažiť. Tetušky v Moldavsku postávajú 
na ulici s váhami, na ktorých sa za pár drobných 
môže okoloidúci odvážiť. Obuvníci v ugande 
zas jednoduchými nástrojmi vyrábajú šľapky 
zo starých pneumatík. No a rôznych pouličných 
predpovedačov budúcnosti nájdeme aj u nás. 
Ľudia z nairobských slumov väčšinou nemajú 
stále zamestnanie. Každé ráno prichádzajú 
pred fabriky, ktoré na jednoduché manuálne 
práce najímajú nádenných robotníkov. Ak majú 
šťastie, vyberú si ich. Ak nie, vrátia sa domov a 
sú celý deň hladní. V Číne postávajú remesel-
níci na námestíčkach a križovatkách. Každý má 
pred sebou položené svoje pracovné nástroje. 
Čakajú. Pôjde okolo niekto, kto potrebuje tesá-
ra, murára, vodoinštalatéra, a kývne práve na 
mňa? V Indii si pri dlhých zapľuvaných múroch, 
ktoré slúžia aj ako verejné Wc, rozkladajú svoje 

„salóny“ holiči. Stačí stolček na náčinie, stolička 
a malé zrkadlo. To zavesia na múr. A strihajú a 
britvami holia svojich zákazníkov. Vedľa nich 
pracujú pouliční zubári. Priamo na tomto mies-
te s pochybnou hygienou vŕtajú, plombujú, 
trhajú a vyrábajú zubné protézy. V Amritsare 
mal takýto pouličný zubár ešte ďalšiu živnosť: 
obrovským predpotopným fotoaparátom na 
drevenej trojnožke fotografuje ľudí na preu-
kazy a fotky im hneď na mieste vyvoláva  
v potrebných chemikáliách. Ťažko povedať, akú 
hygienu tu môže dodržiavať medzi akciou vo 
vývojke a v ústach.

detské ruky
detská práca je jedným z najpálčivejších prob-
lémov krajín tretieho sveta. Spôsobuje viac pro-
blémov, ako sa na prvý pohľad zdá. Napríklad, 
že pracujúce deti nechodia do školy. Bez vzde-
lania sa z poľa či fabriky, v ktorej strávili detstvo, 
nikdy nepohnú. Začarovaný kruh sa vždy znovu 
uzatvára s ďalšou generáciou. 
O niečo lepšie ako jeho detskí „kolegovia“  
z fabrík a dielní je na tom predavač mobilných 
telefónov v maličkom obchodíku bez okien  
v indickom dillí v štvrti Pahargandž. Nemá 
viac ako dvanásť. Zo zaprášenej vitríny ponúka 
niekoľko modelov indických mobilov. Ale viac 
zákazníkov k nemu chodí po kartu do tele-
fónu alebo kvôli jej dobitiu. Výrastok dobre 
vie, ako na to. Mobilným operátorom zvláda 
telefonovať naraz z dvoch mobilov a karty 
zákazníkov dobíja jedna radosť. A už v tomto 
veku dokáže na každom z nich čosi zarobiť. Kto 
si všimne, že mu dobil menší kredit, než za aký 
si zaplatil, sa vráti a krikom sa domáha vráte-
nia peňazí. Ale pre také prípady sedí nablízku, 
v podobnej barabizni, chlapcov otec, ktorý 
ponúka telefonické a faxové služby.

pouličný holič v indickom dillí. na hygienu tu veľký dôraz nekladú.

zhovadilosť Über alles
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distribučné miesta
bratislava 
O.z. Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava, sociálni pracovníci: Peter 

Kadlečík, Nora Volčková, Tomáš Kubiš, Ivan Lorenc, tel 02/5262 5962, po-

radcovia@notabene.sk

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

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

strica@redcross.sk 

Čadca
diecézna charita Žilina, dom charity sv. Gianny, Kukučínova 6, 022 01 Čadca, 

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

charita.cadca@centrum.sk  

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

viera.vavrova@d2u.sk 

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

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

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

Košice 
AdcH Košice, charitný dom sv. Alžbety, Bosákova ul., 040 01 Košice, Helena 

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

sk, www.charitakosice.sk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nové zámky 
Béla Magyar, 0918/ 497 688, belamagyar@zoznam.sk, Kornélia Magyarová 

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

piešťany 
ÚZ domum, Bodona 55, 921 01 Piešťany, eva Papšová, Tel: 033/ 77 27 687, 

Mob: 0915 400 577, domum@kios.sk 

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

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

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

574 656, socialne@msupoprad.sk 

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

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

trenčín
dom charity jeremiaš, Soblahovská 65, 911 01 Trenčín, Marcel Galiovský, Tel: 

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

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

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

charitatt.sk 

vranov nad topľou
AdcH charitný dom pre mládež, Lúčna 812, 093 01 Vranov n. Topľou, Beáta 

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

Žilina 
diecézna charita Žilina, dom charity sv. Vincenta, Predmestská 12, 010 01 

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

Huliaková, charitaza@gmail.com.

Hovorí šéf zamestnancovi: - Zdá sa mi, že dnes nemáte žiadnu chuť do
práce! Odpoveď: - Mám, ale človek [...].

bodka

GaLéria
v novej rubrike Galéria budeme 
predstavovať diela súčasných umelcov 
a umelkýň. pri prieskume diel, ktoré ob-
sahujú motív práce, sme našli väčšinou 
odkazy k histórii a k práci manuálnej. 
zdá sa, že práca už v umení „neletí“ tak 
ako kedysi.
svätopluk mikyta vo svojich premaľbách 
často používa ako „podklad“ fotky spar-
takiády, ktorej motívom bola okrem 
demonštrácie fyzickej výkonnosti aj 
oslava práce a budovania. 
radko mačuha v objektoch kríž a otcova 
roľa pripomína náš „robotný národ“.

svätopluk mikyta
era xii (kolorovaná fotografia z cyklu premaľby, 2009)

radko mačuha
kríž (objekt, foto z výstavy nič než národ, open 
Gallery, 2008, foto: marko horban)

radko mačuha 
otcova roľa (objekt, foto z výstavy nič než národ, open Gallery, 2008, foto: marko horban)
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