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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciálna cena časopisu.
13. Predajca nesmie predávať časopis, 

ani sa zdržiavať na predajnom 
mieste, s dieťaťom do 16 rokov.

kÓdex
PREdAjcU

ROZHOVOR6 8OSOBNOSTI

ĽUDIA PROTI PRÚDUSlOVENSKO BEZ MENšíN 
By ANI NEBOlO

Málokedy sa ospravedlňuje. je nekompromisný 
vo svojich názoroch, jeho presvedčenie je priame 
a jednoznačné. Nerob inému, čo nechceš, aby on 
robil tebe, hovorí Fedor Gál.

Reč o osobnostiach Slovenska sa väčšinou zvrtne 
na dvoch velikánov, Štúra a Štefánika. Našu krajinu 
však ovplyvnilo plno výnimočným ľudí. Nebáli sa 
vzdorovať zatuchnutým pravidlám, ani obhajovať 
svoje názory, aj keď to bolo nebezpečné. Ich mená 
si pritom pamätáme stále menej.
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TO NAJlEPšIE Z BRATISlAVy NA ĽADE VYPĽUJEME AJ DUŠU

jedzte, tancujte a nechajte sa uniesť. Zamilujte 
si Bratislavu s tipmi od ľudí, ktorí vedia, čo je 
tu dobré.

Kapitán majstrov sveta 2002 MIROSLAV ŠATAN (36 r.) 
nemal šťastnú sezónu. Hľadal vhodný kontrakt, 
nastupoval v drese Slovana Bratislava. Potom 
prešiel do moskovského dinama, kde sa zranil. 
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ČO NESMIETE ZMEŠKAŤ  
V KOšICIACH

IKONy SlOVENSKA

V strede časopisu nájdete plagát – koláž ikon 
Slovenska, ktorý vytvorila ilustrátorka Martina 
Matlovičová len pre čitateľov NOTA BENE.

Prejdite, obzrite, ovoňajte, ochutnajte Košice tak, 
ako to radia domáci odborníci. Nudiť sa určite 
nebudete.

z ObsAHu

naplánujte si zábavné leto
Neviete, čo by ste robili, kam by ste išli a  
s kým? Poradíme vám, kde vás naučia, o čom 
ste vždy snívali – vyrobiť si šperk, napísať 
knihu, preniknúť do tajov brušných tancov či 
kde nájsť zaujímavé dobrovoľnícke projekty.

Oddychujte ako boh 
je oddych zbytočný luxus alebo životná potre-
ba? Ani Boh na siedmy deň nepracoval, tak 
si nedajte nahovoriť, že vy musíte.
Ako sa oddychovalo v minulosti a história 
dovolenky v dejinách.

boccia 
Špecifická paraolympijská disciplína pre ľudí 
pohybujúcich sa na invalidných vozíkoch. 
Zapojte sa ako dobrovoľník do príprav a 
priebehu júnového Turnaja belasého motýľa.

V ďalšom čísle s témou SIEDMY DEŇ nájdete: 

O lÁSKE, CHOROBE A NOTA BENE

V DOBROM AJ V ZLOM
Monika a Ivan sa v máji nebozkávajú pod rozkvitnutou čerešňou. 
Tvrdia, že povera na udržanie vzťahu nestačí.
do poslednej chvíle pred naším stretnutím Ivan 
predával Nota bene na „svojej“ križovatke na 
Račianskom mýte. „dnes som mal dobrý deň,“ 
pochvaľoval si, keď galantne usádzal svoju 
priateľku Moniku v blízkej kaviarni. Poďakovala, 
nežne ho pohladila po ruke a na chvíľu akoby pre 
nich okolitý svet prestal existovať.

„Ťaháme to spolu už štvrtý rok,“ hovorí Moni-
ka. „Zoznámili sme sa v autobuse. Ivan s jeho 
priateľskou povahou mi bol od začiatku veľmi 
sympatický, no neverila som, že budeme spolu.“
Ivan s úsmevom pritakáva. „Áno, ja som komuni-
katívny typ. Moniku som si vyhliadol v útulku, kde 
sme vtedy obaja prespávali. A potom som sa jej 
prihovoril v tom autobuse. Myslel som si, že by 
potrebovala poriadneho chlapa, aby jej pomáhal.“

Od ľútosti k láske 
Spomína, že v útulku nebol ľahký život. „Navzá-
jom sme sa chránili. Boli tam všelijakí ľudia. dali 
sme im najavo, že sme spolu, aby Moniku nechali 
na pokoji. je chorá, nebolo to pre ňu dobré miesto. 
Po mesiaci som povedal dosť a odišli sme bývať 
na ubytovňu.“
Vysvetľuje, že najskôr mu Moniky bolo ľúto – že 
je na ulici a sama. „Časom som si zvykol a obľúbil 
som si ju,“ hovorí. „To je ako o nejakom psíkovi,“ 
prekára ho so smiechom Monika. Ivan je však 
presvedčený, že láska by mala prísť až nakoniec, 
aby vzťah vydržal. „Iní sa najskôr zaľúbia, a keď 
dôjde na zvyk a stereotyp, nevedia sa s tým 
vyrovnať. My sme spolu v dobrom aj v zlom.“ 
Opisuje, že napríklad znervóznie, keď Monika 
prespí skoro celý deň. „To sa môžeme aj trochu 
pochytiť, lenže poznám mieru. Viem, že dôvodom 
je choroba a nesmiem preto príliš naliehať.“ Nak-
loní sa pri tom k Monike a povzbudzuje ju do reči: 

„Aj ty si tu. Aj o tebe to je. Nebudem len ja hovoriť.“
Monika sa rozhovorí o svojej chorobe – schizo-
frénii. „Nechválim sa s ňou, ale ani ju nezakrývam. 
Psychicky chorá som od šestnástich rokov.“ Verí, 
že je to následok týrania v detstve. „Mama ju 
veľmi bila,“ ticho komentuje Ivan. 
Monika už má vlastné deti, ale hovorí, že pre 
chorobu o ne prišla. „Sú u pestúnov. chodím ich 
pozerať, mám ich veľmi rada.“
Žiť so schizofréniou pre ňu znamená aj nutnosť 
preliečiť sa párkrát do roka v nemocnici. „Vždy mi 
tam veľmi pomôžu. A Ivan ma stále navštevuje, 
zaujíma sa o mňa. Bez neho by som bola stratená.“

Rozdelné úlohy
Monika síce občas predáva Nota bene, ale 
hlavný príjem dvojice zabezpečuje Ivan. Každý 
deň si odpracuje osem hodín ako v hocijakej 

inej robote. Vlani bol v Bratislave najlepším 
predajcom a pravidelne patrí k tým, ktorí za 
mesiac predajú najviac časopisov.

„Nebránil by som sa ani inej robote, ale mám 
dlhy ešte zo starých čias, a tak by mi z platu 
ledva čosi ostalo. Navyše mám teraz voľný pra-
covný čas. Keby sa Monike niečo stalo, zavolá a 
môžem hneď prísť. To by v inej robote asi nešlo 
a bol by som nervózny, že je sama.“ Ďalším bo-

nusom je, že pri predaji Nota bene získal veľa 
kamarátov a známych. „Mám tu dobré meno,“ 
hovorí hrdo. „Mojim zákazníkom ďakujem za 
to, že nie sme na ulici a vieme sa postarať sa o 
naše živobytie.“
Monika do spoločného rozpočtu prispieva 
polovicou svojej sociálky, ale Ivan platí väčšiu 
časť za bývanie aj jedlo. Monika sa zase stará o 
domácnosť. „Rada varím, pretože viem, pre koho 
to bude,“ hovorí a vyzýva priateľa nech povie, ako 

sa mu jej kuchárske umenie pozdáva. „Veď ja ťa 
aj vždy pochválim,“ reaguje Ivan, ktorý zas kupuje 
Monike obľúbené sladkosti. „Ktorý chlap by to 
neurobil, aby potešil svoju babu.“ Spolu si doprajú 
malé radosti – zájdu si na nákupy či ovocný pohár. 
Monika predtým päť rokov žila s mužom, 
ktorého musela živiť. „O to viac si Ivana vážim. 
Mám ho však rada aj bez peňazí. Na začiatku 
nijako neukazoval, že ich má a ja som po tom 
ani nepátrala.“ Toto je najvážnejší vzťah, aký 
kedy mala. Na to, aby dvaja ľudia spolu vydržali, 
podľa nej treba vzájomný rešpekt. „Nechcem 
niekoho len na pár nocí.“ Ivan sa usmieva a 
hovorí, že vie, prečo by Monika nemenila. „Má 
chlapa, ktorý sa o ňu postará a snaží sa, aby jej 
nič nechýbalo. V bývalom manželstve som bol 
podvedený a nevera je pre mňa koniec. Vzťah 
je zodpovednosť. Keď sa rozhodneš s niekým 
žiť, je to o tom, že s ním chceš ostať dlho. Nie 
stále hľadať niečo nové.“
Ivan hovorí o dôvere a pocite, že sa môžu  
o seba oprieť. „Na začiatku jari bol chorý a 
starala som sa pre zmenu ja o neho,“ vysvetľuje 
Monika. „Predstavujem si, že takto spolu 
prežijeme ešte veľa rokov.“

„Láska by mala prísť 
až nakoniec, aby 
vzťah vydržal.“

MÁJOVÝ ŠPIÓN text: dagmar gurová | foto: vlado holina
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 „Predstavujeme si, že takto spolu prežijeme ešte veľa rokov,“ hovoria Monika a Ivan.
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EDITORIÁl

HlAVNí PODPOROVATElIA 
PROJEKTU NOTA BENE

TOTO VyDANIE 

NOTA BENE PODPORIlI AJ

PríbeH O nedOkOnALOstI

NAMIEStO EDItORIÁLu

PARTNERI PROJEKTU

Ministerstvo práce, sociálnych 
vecí a rodiny

 Hľadám prácu v odbore kuchár-čaš-
ník. Mám SHŠ s maturitou, som samo-
statný, spoľahlivý a čestný. Mám 35-ročnú 
prax. Poprípade môže byť aj upratovanie.                                                                    
joshua-jozef Kanaloš, č. 47, Laurinská, BA. Kon-
takt: 0915 155 163. Zn: Seriózne

 Slušný abstinent, predajca Nota Bene, hľa-
dá lacný podnájom alebo chatku aj za výpomoc. 
Ďakujem. Vlado, kontakt: 0904 485 820

INZERÁTy PREDAJCOV

Slovensko je miesto, 
kde žijem, a viac-
menej rada. S ľuďmi, 
ktorých mám hroz-
ne rada a aj s tými, 
ktorých nemusím. 
Tak ako sa musím 

vyrovnať so svojimi muchami, musím prijať 
nedokonalosť druhých ľudí a teda aj celej 
krajiny, ktorú tvoríme zas len my všetci. 
Tá nedokonalosť ma niekedy pekne štve, 
ale veľa s ňou urobiť neviem. Keďže viac 
nemám čo k tomu povedať, ponúkam jeden 
starý múdry príbeh, ktorý našla kolegyňa 
Zuza v celiatickej brožúre (celiakia – alergia 
na lepok) a ukazuje láskavý návod na to, 
ako sa neblázniť z ľudských chýb. je určený 
tým, čo chcú všetko meniť k dokonalosti, 
rovnako ako ja. 

Žila raz jedna stará Číňanka, ktorá mala dve 
veľké misy. Nosila ich zavesené na koncoch 
tyče, ktorú mala položenú cez rameno. Jedna 
misa mala malú puklinu, zatiaľ čo tá druhá 
bola bez chyby a nebol problém doniesť ju 
plnú vody. Na konci dlhého putovania od 

Program Streetwork, o. z. Proti prúdu
realizuje v spolupráci s platformou Kresťania v meste a 
evanjelickou alianciou.

LINKA NA POMOC
BEZDOMOVCOM V BRAtISLAVE

pondelok až sobota 
od 17.00 do 22.00 hod.

0907 / 733 388

rieky k domu, kde stará žena bývala, bola 
prvá misa vždy len poloprázdna. 
Tak to šlo každý deň: stará žena doniesla 
domov len jeden a pol misy vody. Bezchyb-
ná misa bola hrdá na svoje výkony, ale tá 
druhá misa, s puklinou, sa hanbila za svoj 
nedostatok a bolo jej nepríjemné, že dokáže 
iba polovicu z toho, na čo bola vlastne vy-
robená. Po dvoch rokoch, ktoré jej prišli ako 
jedno nekonečne dlhé zlyhanie, povedala 
misa starenke: „Strašne sa hanbím za svoju 
puklinu, z ktorej celú cestu k tvojmu domu 
tečie voda.“ 
Stará žena sa zasmiala: „Drahá, všimla si 
si vôbec to, že na tvojej strane kvôli tomu 
rastú kvety a na druhej strane nie? Ja som 
na tvojej strane chodníčka schválne vysadila 
semená kvetín, pretože som si bola vedomá 
tvojho nedostatku. A teraz si to každý deň 
užívam. Už dva roky môžem tieto kvety trhať 
a zdobiť si nimi svoj stôl. Keby si nebola 
taká, aká si, táto krása by nikdy neexistovala  
a nemohla by poctiť náš domov.“

Sandra Tordová
šéfredaktorka (a celiatička) 

NENECHÁVAJtE VAŠIM PREDAJCOM ČASOPIS 
nOtA bene, AK StE HO ZAPLAtILI.

Ak už jedno NOtA bene máte, darujte ho vašim priateľom a pomôžte nám získať nových čitateľov.

predajca si od nás kúpi NOtA bene 
za 70 centov

predajca vám predá NOtA bene 
za plnú sumu 1,4 eur a rozdiel 
si nechá

vy si vezmete NOtA bene

Systém predaja pouličného časopisu NOtA BENE funguje iba ak:

ľuďom bez domova získať dôstojný príjem, 
naučiť sa hospodáriť s peniazmi a myslieť 
na ďalší deň 

časopisu NOTA BENE nestať sa nástrojom 
žobrania a udržať ho ako dôstojnú PRÁcU

organizácii Proti prúdu použiť 70 centov  
z predaja každého časopisu na financo-
vanie služieb pre ľudí bez domova

Iba to nOtA bene, ktoré 
reálne skončí vo vašich 
rukách, umožňuje:

i

i

m

foto: Petra Lajdová

Naša predajkyňa betka sa zamestnala do 
trvalého pracovného pomeru – upratuje v 
nemocnici. 

Dušan, ktorý predáva na Kramároch, už má 
nového psa (prvého mu nedávno ubili). dostal 
ho od predajkyne Jelky.

Ďakujeme ilustrátorke Martine Matlovičovej 
za úžasnú koláž – plagát Slovenska, ktorý náj-
dete v strede tohto čísla.

JEDNOu VEtOu

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

08.04. 2011 04:46
Viackrát sa mi stalo, že mi predajca ponú-
kal NB, a keď som ho zaplatila a chcela si ho 
vziať, začal ma prosiť, aby som mu ho nechala, 
lebo je to posledné a na ďalšie nemá peniaze.  
Adriana z Trnavy

08.04. 2011 15:27
Už včera som si všimla tichého predajcu NB 
vo vchode jednoty vo Vranove a dnes, keď sa 
na mňa pozrel, ozvala som sa mu, spýtala sa, 
odkiaľ je – a v jeho očiach bolo vidno údiv i ra-
dosť. Keď som si kúpila časopis, zapriala som 
príjemný víkend. Ako málo stačí, aby jeden 
pre druhého bol človekom. jana z Vranova n/T

08.04. 2011 18:53
Príjemnému a vysmiatemu predajcovi 1064  
z Hlavnej stanice v BA prajem veľa úspechov 
a optimizmu. Soňa

08.04. 2011 19:50
dnes som si kúpila NB od predajcu č. 1995 pri 
Saratove v bratislavskej dúbravke. je to veľmi 

POzOr!

0915 779 746

príjemný a milý pán. dcérku zakaždým niečím 
obdaruje. Vždy nám spríjemní deň a dúfam, že 
aj my jemu. Želám mu veľa šťastia a zdravia. 
Katka + Vivienne

09.04 2011 09:28
Časopis NB si kupujeme s priateľkou u veľmi 
milej pani na dulovom námestí pri potravinách, 
č. predajcu 1980. Ďakujeme jej za prívetivé slo-
vá a dobrú náladu. Každý deň, keď ideme oko-
lo, prehodíme s pani pár slov a zistíme, že naše 
problémy vlastne ani nie sú problémy. Želáme 
jej len to najlepšie do života.  Maťo & Števka

09.04. 2011 14:40
Číslo predajcu 86 – milý dôveryhodný pán. 
Mám ho rád. Kupujem pravidelne váš časopis.

11.04. 2011 13:13
Mám pokazený zámok na bicykli, takže keď 
chodievam na nákupy do Kauflandu, nemám 
si ho ako zamknúť. dnes som požiadal predava-
ča Nota bene, nech mi bicykel postráži. S ocho-
tou súhlasil. ja som si od neho na oplátku kúpil 
výtlačok a nechal prepitné. Andrej

12.04. 2011 16:41
dobrý večer. 4. apríla pri lekárskej fakulte v 
Bratislave mladý chalan s č. 2337 na časopise 
chcel odo mňa peniaze s odôvodnením, že ho 
pustili z detského domova. jana

SME vďační  
Ďakujeme denníku SME za 
ústretovosť a bezplatné poskyt-
nutie fotografií Miroslava Šatana 
(na titulnej strane) a Fedora Gála 
(rozhovor). 

Muži, ženy, deti a pes
originálna audiokniha príbehov z ulice z pera 
predajcu júliusa, načítaná predajcami NOTA 
BENE, Adelou Banášovou a dadom Nagyom. 
Len za 4 euro (polovica pre predajcu) 

stále v predaji
len u predajcov nOtA bene 

13.04. 2011 21:06 
dobrý deň. dnes som stretla falošného pre-
dajcu na Bajkalskej ulici v BA pri troch vežiach. 
Tvrdil, že má špeciálne číslo. A až potom, čo vy-
žobral peniaze s argumentom, že polovica ide 
jemu, povedal, že má číslo z roku 2006, kedy 
údajne vzniklo Nota bene. Martina

15.04. 2011 17:46
Kúpila som si dnes NB od predajcu 214 kúsok 
od Hlavnej stanice. Bol veľmi milý a zlepšil mi 
náladu, ktorá už aj tak bola dosť dobrá, lebo 
naši vyhrali nad Švédmi 5:1 v prípravnom zá-
pase. Ďakujem mu veľmi pekne, pretože ten-
to rok je prvý, kto mi poprial krásne veľkonoč-
né sviatky. Veronika z Bratislavy

16.04. 2011 09:09
dnes ráno som si kúpila NB pri trhu na Žilin-
skej v BA. chcem pozdraviť milého predaj-
cu s č. 631. Veľmi príjemný prístup. Popriali 
sme si zdravie, šťastie a ešte mi aj zakýval 
neskôr, keď som odchádzala v aute. Prajem 
veľa zdaru, a nielen jemu! Zuzana B.

18.04. 2011 12:28
dnes som si znovu kúpil Nota bene od pre-
dajcu č. 121 vo Zvolene na námestí. Smut-
ný, ale veľmi slušný a milý pán. držím mu 
palce. jozef

Na skok v base a Pouličná romanca
najnovšia kniha dvoch príbehov z ulice – smutno-
smiešne postrehy z väzenia a príbeh lásky, ktorá 
kvitne všade a nielen v máji. 
Len za 5 euro (polovica pre predajcu) 
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Keď sa o vás po nežnej revolúcii veľa písalo 
a dávali ste mnoho rozhovorov, utkvela mi  
v pamäti takáto informácia: doc. Ing. Fedor 
Gál, DrSc. je slovenský politik, sociológ, prog-
nostik a podnikateľ židovského pôvodu, žijúci 
v Česku. Zmenili by ste na tom niečo alebo je 
to kóšer a stále stráviteľné?
Nestráviteľné to bolo od začiatku. Že mám 
židovský pôvod je síce pravda, ale spojenie  
s podnikaním je nezmysel. Podnikateľ som bol 
iba epizodicky a aj to nemožný. Sociológiu už 
dlhé roky nerobím, prognostiku tiež nie, politiku 
takisto. Pravda je, že žijem v Česku. Momentálne 
sa zabávam písaním a filmovým dokumentom. 

O rok to bude 20 rokov, čo žijete v Prahe. to 
ste už Bratislavu a Slovákov nemohli vystáť? 
Alebo sa vás dotklo, že po všetkých zásluhách 
vo VPN  zrazu oni nemôžu vystáť vás? 
Bratislavu mám rád, aj keď je to skutočne 
malé a trochu provinčné mesto. S Prahou sa 
to nedá porovnať. Praha je zase diera v po-
rovnaní napríklad s Londýnom a New Yorkom. 
Občania Slovenska sú síce Slováci, ale poznám 
iba nepatrný zlomok z nich. Niektorých mám 
fakt veľmi rád. Vedel by som ich vymenovať. 
Myslím, že aj oni majú radi mňa. A možno ešte 
niektorí ďalší, ktorých ani nepoznám. 

Je pre Slovákov dobre, že majú vlastný štát? 
Som si istý, že na takúto otázku by ste dostali 
od rôznych Slovákov rôzne odpovede. Niektorí 
ho nechceli a majú ho aj tak. Štát je servisná 
inštitúcia. Mala by sa starať hlavne o pravidlá 
hry a ich dodržiavanie, o bezpečnosť ľudí a 
zahraničnú politiku, o hospodársku politiku a 
podobne. Ľudia, ktorí vzývajú štát, sú mi podo-
zriví. dobré je, samozrejme, keď štáty fungujú 
a ľudia ich rešpektujú. 

V čom spočíva „inakosť“ Slovákov? 
Slovenčina je ich materinská reč, Slovensko 
je teritórium, kde majú pocit vlasti. Mnohí si 
tiež myslia, že ich inakosť spočíva aj v jedál-
nom lístku, folklóre, obľúbených nápojoch 
a podobne. Nuž, nech si myslia. Faktom ale 
je, že človek rokmi života vrastie do zeme, 
kde sa narodil a táto sa stáva súčasťou jeho 
identity. Rovnakou súčasťou je však aj všeličo 
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DObRO A ZLO V NáS SÚ VO VEČNOM KONfLIKTE

SLOVENSKO BEZ MENŠíN 
BY ANI NEBOLO
Málokedy sa ospravedlňuje. Je nekompromisný vo 
svojich názoroch, jeho presvedčenie je priame a 
jednoznačné. Nerob inému, čo nechceš, aby on robil 
tebe, hovorí Fedor Gál.

iné – od rodinných väzieb po niektoré charak-
terové vlastnosti a hodnoty, a tak ďalej. Asi 
by som ťažko hľadal dvoch Slovákov, ktorí 
sú rovnakí. Toto však platí všeobecne. Istým 
dôsledkom „mladosti“ Slovákov je, že sú vo 
vzťahu k náboženskej, národnej, a iným ina-
kostiam veľmi ostražití. V tomto sú fakt iní ako 
napríklad Američania.

Vám sa nezdá, že Američania sa dosť pod-
statne cítia byť „inakí“? 
Na Američanoch si ako prvé všimnete pestrosť, 
farebnosť, rozmanitosť. Vnímajú ju ako svoj 
normál. Pre mnohých Slovákov je normál 
jednofarebnosť. Americký vlastenec nemôže 
byť nacionalista v našom význame tohto slova. 

Aké máte pre nás „vízie“ a o nás „ilúzie“?
deti našich detí budú mať šance, o ktorých sme 
my nesnívali. Využije ich však zase iba zlomok. 

Má Slovensko géniov?
Výskyt géniov v každej populácii je nepatrný 
a čím menej početná je to populácia, tým 
nepatrnejšia je nádej, že sa v nej objaví gé-
nius. Slovenská populácia by sa kompletne 
zmestila do stredného indického mesta. Bolo 
by preto fajn, keby považovala za „svojich“ aj 
géniov, ktorí sa narodili inde. Obávam sa, že 
veľa Slovákov to takto necíti.

Venovali ste sa aj rómskej a židovskej prob-
lematike. Akú súvislosť vidíte medzi týmito 
dvomi a slovenskou problematikou? 
Vnímam na ľuďoch v prvom rade človečinu 
a nie národnosť, etnicitu, náboženskú 
zakotvenosť a podobne. Faktom ale je, že 
po Slovensku pobehuje dosť ľudí, ktorí sa 
považujú za lepších Slovákov, ako napríklad 
nejaký Róm, žid, Maďar... Nuž, hlboko, ale fakt 
hlboko, sa mýlia. Ale nazad k otázke: Sloven-
sko bez národných, náboženských a ďalších 
menšín by nebolo.

Narodil sa 20. marca 1945 v koncentračnom 
tábore Terezín. V roku 1989 bol zakladajúcim 
členom a predsedom hnutia Verejnosť proti 
násiliu (VPN). Bol spolumajiteľom televízie 
Nova, spolu so synom založil vydavateľstvo 
G plus G, venuje sa písaniu a filmovým doku-
mentom. Napísal diela Možnosť a skutočnosť, 
Z prvej ruky, O inakosti, Vízie a ilúzie, Ľudský 
údel a ďalšie. Žije v Prahe.

FEDOR GÁL

Aká je podľa vás typická židovská múdrosť?
Nerob inému, čo nechceš, aby on robil tebe.

A najtypickejšia slovenská múdrosť?
Manželka by povedala: „Sýty hladnému neverí“. 
Mňa napadlo to o tej zdochnutej koze a susedovi. 
(Keď sedliakovi zdochla koza, toľko lamentoval, 
až jej Boh chcel prinavrátiť život. Sedliak však 
namiesto toho chcel, aby radšej zdochla koza aj 
susedovi – pozn. red.)

to je dosť kruté, pretože to, samozrejme, žiadna 
skutočná múdrosť nie je!
Fakt. Ospravedlňujem sa.

Existuje podľa vás fenomén „slovenský“ 
žid? Na židoch v koncentračných táboroch 
som vždy obdivovala silu ich ducha a in-
telektu, dokázali ešte umocniť svoju vieru 
a prezieravý intelekt. Ale koľko v tom bolo 

„slovenskosti“?
Žid, ktorý bol Slovák, bol aj v koncentráku „sloven-
ský žid“. Sila ducha a intelektu nie je ani národná, 

„Ľudia, ktorí sa 
oháňajú národom, 
sú nebezpeční.“

ani etnická, ani náboženská výsada. Nájdete tieto 
vlastnosti všade. A kdekoľvek ich nájdete, zajasáte. 

Ak aj nie je ľahko rozpoznateľný slovenský 
žid, určite je rozpoznateľný americký. Známi 
sú najmä tí super bohatí. Mnohí ľudia preto 
veria, že títo židia svojim majetkom ovládajú 
dianie vo svete. Čo si o tom myslíte vy?
Američania patria medzi najbohatšie národy 
na svete. Však aj preto ich pospolitý ľud často 
a úprimne nenávidí. Medzi Američanmi, teda 
aj medzi americkými židmi, je však aj veľa 
chudobných. Osobne si myslím, že príslušnosť  
k menšine motivuje. Teda, aspoň tých, ktorí 
chcú mať úspech, uživiť rodiny a podobne. 
No a židia sú v menšine už celé veky. Sú 
vytrénovaní.

Myslím, že chudoba je dar. Chápete vy, ktorý 
vďaka svojmu podnikaniu o peniaze nemáte 
núdzu, ako to myslím?
chudoba a bohatstvo sú veľmi subjektívne 
pocity. Poznám niekoľko bohatých, ktorí chcú 

ešte viac, a mnoho chudobných, ktorým stačí, 
čo majú. A teraz povedzte: ako ste to mysleli?

tak, že chudobný človek je šťastnejší, bohatší 
a slobodnejší, pokiaľ nie je vo svojej chudobe 
nenažraný srdcom. Veríte, že človek pred svojim 
narodením vopred súhlasí s okolnosťami, do 
ktorých sa narodí? Ak áno, našli ste odpoveď 
na otázku, prečo ste sa narodili v terezíne?
jasné, že neverím. Určite som sa nechcel narodiť 
v Terezíne. Moja mama určite nechcela, aby jej 
zastrelili manžela na pochode smrti zo Sach-
senhausenu... 

Nikto by si nevybral zlo a utrpenie samo o sebe. 
Ale tým, že sa pravda vyvedie na svetlo (žiaľ, 
často cez utrpenie), stane sa viditeľné to, čo 
musí byť odstránené. Neupevňuje sa tak vôľa 
ľudstva k dobru? Neukladá sa všetko do našej 
spoločnej „genetickej pamäte“, kolektívneho 
nevedomia, ktoré spätne pôsobí na vedomie 
a teda vývoj ľudstva, aj keď zdanlivo pomalý?
Mám už dosť rokov a skúseností, aby som 

veril, že jediné, čím môžem ovplyvniť dianie 
okolo seba, sú moje vlastné dobré a zlé skutky.  
A moje dobré a zlé skutky formujú moje „ja“ 
a toto zase „ja“ mojich detí a ich detí – a tak 
ďalej. dobro a zlo v nás sú vo večnom konflikte. 
Naše kolektívne nevedomie je asi dosť búrlivé. 

Obávam sa, že Slováci vďaka komunizmu a te-
raz aj konzumnému spôsobu života prichádza-
jú o svoju prirodzenú duchovnosť, stáročia 
dedenú. Nemyslím na inštitucionalizovanú 
príslušnosť k cirkvám, ale na zvláštne 
prirodzenú, intuitívnu religiozitu. 
Ako mi potom vysvetlíte, že hneď v prvých slobod-
ných voľbách Slováci dali toľko hlasov komunis-
tom? A v druhých Mečiarovi? Viera vo výnimočnú 
duchovnosť Slovákov je dosť nebezpečná. Korení 
to ich zápecníctvo a nacionalizmus. Na vlastnej 
duchovnosti treba pracovať. Často aj celý život.

Ja by som sa zasa mohla spýtať, prečo toľko 
Čechov volilo v roku 1948 komunistov, zatiaľ 
čo na Slovensku nezvíťazili. Ale to je zas typic-
ky slovenské, že my sme si ho nechali vnútiť. 
Sloboda je predovšetkým o individuálnej 
voľbe. Aj za vojnovej Slovenskej republiky 
boli ľudia, ktorí pomáhali prenasledovaným, 
aj za komunizmu boli ľudia, ktorí sa vzo-
preli. Boli to predovšetkým statoční ľudia. 
Česi a Slováci boli až v druhom rade. Každý 
jeden človek nesie konkrétnu zodpovednosť 
za seba a svoje rodiny, za svoje činy, ener-
giu a emócie, ktoré vyžarujú. Ľudia, ktorí 
sa oháňajú národom, sú nebezpeční. 
Nebezpeční pre svoje okolie, nebezpeční 
pre národ. chcete príklady? 

Myslím, že netreba. Ale aj tak mám pocit, 
že Slovákov vlastne nemáte rád... A necítite 
sa ním byť.
Ach jaj. Mám rád ľudí a to bez ohľadu na 
národnosť, rasu, náboženstvo – a čo ja viem 
čo ešte. A mám rád kopec Slovákov, ktorých 
som v živote stretol, spoznal, obľúbil si, cenil, 
vážil, rešpektoval. A je ich podstatne viac, ako 
napríklad Izraelčanov, Američanov, Francúzov a 
kadekoho, kde som nikdy nežil. Slovák som bez 
ohľadu na to, že by som sa radšej narodil v Kali-
fornii, kde je stále slnko a skvelé víno. Slovákom 
som materinským jazykom a všeličím iným.  
A keďže ním som, tak sa ním aj cítim.
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Zora Jesenská (1909 – 1972)
Významná prekladateľka, po roku 1968 pre-
nasledovaná z politických dôvodov. Verejne 
sa vyslovovala v prospech obetí politických 
procesov v 50. rokoch. Keď Československo 
porazilo Sovietsky zväz v slávnom hokejovom 
zápase v roku 1969, bola medzi manifestu-
júcimi, ktorých napadla verejná bezpečnosť. 
jesenskú zbili a ona o udalosti napísala do 
českých Listov. Na to dostala zákaz akejkoľvek 
verejnej činnosti. Oficiálne už nesmela písať 
ani prekladať. Prekážkou režimu bola aj po 
smrti. Nesmel vyjsť jej nekrológ. Tajní zdržovali 
aj samotný pohreb, ktorý sa považoval za pro-
vokáciu. jesenskej manžel ján Rozner o tom 
napísal knihu Sedem dní do pohrebu.

Marcel Strýko (1955 – 1994)
Kresťanský intelektuál, umelec a košický 
disident, ktorého eštebáci prenasledovali 
až do novembra 1989. Bol jedným z tých, 
ktorí rozbiehali nežnú revolúciu v Košiciach. 
Šéfoval koordinačnému centru Verejnosti 
proti násiliu a po páde režimu sa stal po-
slancom v SNR. Z politiky odišiel sklamaný po 
rozpade spoločného štátu. Zomrel predčasne, 
podľahol beznádeji a pocitu, že jeho práca a 
obete nemali zmysel. 

enfant terrible

Marián Varga (1947)
Hudobník a skladateľ. Vďaka svojmu kla-
sickému hudobnému vzdelaniu mal v big-
bíte obrovsky navrch, no nebál sa šokovať, 
prekračovať zaužívané hranice. Vyhovovala 
mu neviazanosť a sloboda, ktorá v klasickej 
hudbe nebola do takej miery možná. K svojej 
práci bol kritický, zároveň však veril tomu, čo 
robil – tvorí aj žije bez ohľadu na názor okolia. 

a j. cornua, v technickej literatúre označovaných 
za vynálezcov vrtuľníka. 

Štefan Banič (1870 – 1941)
Prvý použiteľný padák zostrojil v roku 1913. 
Fungoval na princípe dáždnika a upevňoval 
sa na telo pomocou popruhov. O rok neskôr, 
pred zástupcami Patentového úradu letectva 
USA, zoskočil Banič s padákom zo strechy 
15-poschodovej budovy vo Washingtone a 
získal patent. Odkúpila ho Americká armáda. 

Ľudmila Pajdušáková 
(1916 – 1979)
Astronómka. Objaviteľka piatich nových ko-
mét. Práca Pajdušákovej a jej kolegov zo Skal-
natého plesa mala taký ohlas, že na kongrese 
Medzinárodnej astronomickej únie v Ríme  
v roku 1954 vyhlásili Československo za kome-
tárnu veľmoc. Pajdušáková sa zaslúžila aj  
o dobudovanie Astronomického ústavu SAV 
na Lomnickom štíte. Bola členkou Medziná-
rodnej astronomickej únie. Angažovala sa aj 
v ženskom a mierovom hnutí. Na jej počesť 
je pomenovaná planétka (3636) Pajdušáková.

Odvážlivci

Rudolf Vrba (1924 – 2006)
Spolu s Alfrédom Wetzlerom bol prvým 
židom, ktorý utiekol z koncentračného 
tábora v Osvienčime. Informácie o maso-
vom vyvražďovaní, ktoré sa tam dialo, sa 
im podarilo posunúť spojencom. detailne 
ho opísali v správe z apríla 1944, ktorú po-
dali slovenským predstaviteľom židovskej 
obce. dokument sa považuje za jeden  
z najdôležitejších z obdobia holokaustu. Po-
mohol zastaviť deportáciu asi dvestotisíc 
maďarských židov.

cez ktorého sa dostala k lietaniu. Založili spo-
lu prvý slovenský Aeroklub M. R. Štefánika  
v Bratislave. Pilotný diplom Ľudmila získala  
v roku 1930. Inde vo svete sa už vtedy ženy v obla-
koch nezdali niečím výnimočným. Na Slovensku 
to však bol raritný výdobytok. Nevšedné bolo aj 
lietadlo Vrabčiak, ktoré špeciálne pre Ľudmilu 
skonštruoval jej manžel. Lietala do roku 1939.

terézia Vansová,
Elena Maróthy-Šoltésová
Božena Slančíková timrava
Tri spisovateľky spojené s národným obrodením a 
ženskou otázkou v 19. storočí. Šoltésová a Vansová 
presadzovali vznik slovenského ženského časopisu, 
čo poburovalo ich mužských kolegov – národných 
buditeľov. Timrava sa nebála vytvárať hrdinky 
vzdorovité, priečne, nemilé, ktoré sa vymykali 
typickému obrazu slovenskej ženy.

Múdre hlavy

Johann Wolfgang Kempelen 
(1734 – 1804)
Vynálezca nemeckej národnosti, rodený 
Bratislavčan. Najviac sa preslávil vynálezmi, ktoré 
boli čiastočne mystifikáciou. So svojím šachovým 

OsObnOstI

SKRyTÉ OSOBNOSTI SlOVENSKA

ĽuDIA PROtI PRÚDu
Reč o osobnostiach Slovenska sa väčšinou zvrtne na dvoch velikánov, Štúra 
a Štefánika. Našu krajinu však ovplyvnilo plno výnimočným ľudí. Nebáli sa 
vzdorovať zatuchnutým pravidlám, ani obhajovať svoje názory, aj keď to bolo 
nebezpečné. Ich mená si pritom pamätáme stále menej. 

Priekopníčky

Anna Pivková (1908 – 1983)
Meno a asi aj priebojnosť v tom, čo sa dovtedy 
považovalo za výhradne mužský svet, zdedila 
po babičke, ženskej aktivistke. Ako prvá žena u 
nás sa totiž prepracovala medzi chirurgov. Titul 
MUdr. získala v roku 1937. Čoskoro na to svoje 
znalosti využila ako frontová lekárka v drsných 
podmienkach počas SNP. Pri oslobodzovacích bo-
joch v okolí Liptovského Mikuláša viedla miestny 
lazaret. V roku 1968 jednoznačne potvrdila, že 
patrí medzi chirurgickú elitu. Zúčastnila sa (ako 
jediná chirurgička/žena v operačnej skupine) 
prvej transplantácie srdca v Československu 
a zároveň aj v strednej a východnej Európe. 
Anna nestúpala len na vrcholy medicínske.  
V 30. a 40. rokoch bola jednou z najvýznamnejších 
horolezkýň na Slovensku. Vo Vysokých Tatrách 
urobila vyše 250 výstupov, medzi nimi aj niekoľko 
prvovýstupov.

Ľudmila Šapošnikovová-Aujeská 
(1906 – 1985)
Prvá slovenská pilotka. Narodila sa v Rusku, kde 
prežila väčšinu detstva. Odtiaľ pochádzal aj jej 
prvý manžel npor. letectva Nikolaj Šapošnikov, 

automatom Turkom (tak vyzerala „automatická“ 
figúra) absolvoval Kempelen úspešné turné 
po Európe. Turek vedel chytiť šachovú figúrku, 
pokývať hlavou, keď sa mu darilo a záporne ňou 
krútiť pri chybnom ťahu súpera, no celkovo išlo o 
trik. Za inteligenciu stroja totiž zodpovedal ukrytý 
živý šachista. Ťahy na šachovnici mu ozrejmova-
li magnety, na ktoré si svietil sviečkou. Nebolo 
to najpohodlnejšie, ale odmenou boli súperi  
z najvyšších spoločenských a politických kruhov 

– Turek hral na viedenskom dvore či proti Napo-
leonovi.
Ešte väčším hitom bol Kempelenov hovoriaci 
stroj. Hlasivky nahrádzala trubica, namiesto pľúc 
boli gajdy a stroj mal aj ústa a nosovú trubicu. 
Niektorí odborníci tvrdia, že mohol vydávať len 
zvuky podobné hláskam či slovám. Iní ho označili 
za dokonalý.

Ján Bahýľ (1856 – 1915)
Autor 17 vojenských a iných patentov – vrtuľník 
s benzínovým motorom, tank na parný pohon, 
balón so vzdušnou turbínou, zariadenie na spá-
janie vagónov, výťah na Bratislavskom hrade...  
V roku 1894 vymyslel vrtuľník poháňaný ľudskou 
silou. jeho pokusy s motorovým vrtuľníkom  
o niekoľko rokov predbehli Francúzov L. Bérgueta 

Skladal a hral v povestnej kapele Prúdy, založil 
collegium Musicum, najslávnejšiu slovenskú 
artrockovú kapelu. Známy je invenčnými „re-
cykláciami“ tém z klasickej hudby, vlastnými 
skladbami aj improvizáciami.

Dežo ursiny (1947 – 1995)
Koncom 60. rokov jeho skupiny The Beatmen a 
The Soulmen vyvolali v Československu davové 
šialenstvo. Skladateľ, muzikant, spevák a filmár 
Ursiny tvoril vždy podľa seba. Svoje ľudské a 
hudobné hodnoty neprispôsoboval dobovým 
požiadavkám – ani keď to znamenalo, že jeho 
pesničky sa takmer nedostali do rádia.

svetové hviezdy

Ladislav Hudec (1893 – 1958)
Architekt, rodák z Banskej Bystrice. Ako dôstojník 
rakúsko-uhorskej armády v prvej svetovej vojne 
padol do ruského zajatia. V roku 1916 odtiaľ ušiel 
do Šanghaja, ktorého podobu výrazne preme-
nil. jeho 22-poschodový Park Hotel bol vtedy 
najvyššou budovou nielen v Šanghaji, ale aj  
v celej Ázii. Bonusom bol bar s otváracou stre-
chou na najvyššom poschodí. Pod čínskym 
menom Wu-ta-kche sa preslávil aj ako autor 
noblesného divadla Grand Theater či v 30. ro-
koch najväčšieho pivovaru v krajine. Navrhoval 
aj banky, kostoly, nemocnice.

Milan Kováč (1967)
Priekopník slovenskej mayológie. Vedúci 
vykopávok Slovenského archeologického a 
historického inštitútu v Guatemale. S tímom 
pracuje v druhej najvýznamnejšej lokalite 
mayológov po Tikale. Slávne územie bolo tak 
preskúmané, že sa zdalo, že nie je veľká šanca 
objaviť niečo prevratné. Milan Kováč dokázal 
opak. V rozhovore s Milošom Krekovičom pre 

text: dagmar gurová | grafika: klaus lempelman

Zľava doprava: Anna Pivková staršia, Marián Varga, turek - vynález J. W. Kempelena, Marcel Strýko, Elena Maróthy-Šoltésová, Rudolf Vrba



prinášali peniaze, cennosti, šatstvo, potraviny 
a korešpondenciu a donášali cenné informácie  
o situácii v táboroch. Pravdepodobne prvá 
informovala Medzinárodný Červený kríž  
o tragickej situácii slovenských židov v Poľsku. 
Aktivistka Gisi pomáhala od roku 1933 (od 

nástupu Hitlera) až do smrti: najprv prostred-
níctvom WIZO, neskôr ako pracovníčka štátom 
zriadenej a kontrolovanej Ústredne židov a 
od roku 1941 ako vedúca osobnosť ilegálnej 
Pracovnej skupiny, nazývanej tiež Neben-
regierung (tieňová vláda) v rámci Ústredne 
židov. Viedla štyroch mužov, z toho dvaja boli 
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Gisi Fleischmannová sa narodila ako Gisela 
Genendel Fischerová v Bratislave v roku 
1892. Absolvovala iba osem rokov základnej 
školskej dochádzky. dievčatá v tom čase 
posielali na štúdiá len zriedkavo, ale Gisi na 
sebe celý život pracovala a ďalej sa vzdelá-
vala. Vzormi a pomocníkmi sa jej najprv stali 
bratia david a Gustav. jeden vyštudoval 
medicínu a druhý právo. To oni ju priviedli aj 
k myšlienke sionizmu, vytvorenia samostat-
ného židovského štátu na území vtedajšej 
Palestíny. Čoskoro sa stala funkcionárkou 
medzinárodnej ženskej sionistickej orga-
nizácie WIZO a neskôr aj predsedníčkou 
jej slovenskej sekcie. Po vypuknutí druhej 
svetovej vojny a vzniku Slovenského štátu 
v roku 1939 sa rozhodla svoje organizačné 
skúsenosti a medzinárodné kontakty využiť 
na záchranu židovskej komunity, ktorú 
nadovšetko milovala. Izraelská historička 
Gila Fatranová mi rozprávala, ako Gisi 
prinútila všetkých pracovníkov Ústredne 
židov obrátiť vrecká, keď prišiel utečenec, 
ktorý nutne potreboval peniaze, a pokladňa 
už bola zamknutá. 
Nebola klasickou čítankovou hrdinkou: jej 
dcéry jej nikdy neodpustili, že ich samotné 
poslala do Palestíny, hoci im tým zachránila 
život. Podplácala slovenských aj nemec-
kých úradníkov, dúfala, že sa jej skupine po-
darí zastaviť deportácie. Vízia „konečného 
riešenia“, vyvraždenia židov, ktorú prijali 
nacistickí pohlavári v januári 1942 na Kon-
ferencii vo Wannsee, bola nepredstaviteľná. 
Ako zdôrazňuje významný slovenský historik 
Eduard Nižňanský, židia jednoducho patrili 
k skupine, ktorá bola určená na vyvraždenie. 
Nech by akokoľvek spolupracovali. Boli do nej 
zaradení svojím pôvodom, ktorého sa nikdy 
nemohli zbaviť. Ničím.
Gisi Fleischmannová sa zaoberala koordiná-
ciou vysťahovalectva, pomocou utečencom, 
ktorí na Slovensko prúdili z Nemecka, z Protek-
torátu Čechy a Morava, po anšluse z Rakúska... 
Podarilo sa jej získať množstvo peňazí pre 
záchranné akcie zo zahraničia. Všestranne pod-
porovala myšlienku zriadenia a prevádzkova-
nia pracovných táborov priamo na Slovensku, 
aby domáci židia nemuseli byť vysídľovaní 
do likvidačných táborov. Spolupracovala  
s medzinárodným Červeným krížom aj s po-
slami, ktorí do get a koncentračných táborov 

BRAtISLAVČANKA GISI F. 
Keď v roku 1974 zomrel Oskar Schindler, bolo známe, že počas holokaustu 
zachránil asi 1200 židov. Vznikol o ňom úspešný film. Kvantifikovateľnému 
hrdinstvu ľudia rozumejú. Hrdinstvo slovenskej židovskej aktivistky Gisi 
Fleischmannovej sa nedá zmerať ani zrátať.

PROgRAM ĽUDSKEJ POVINNOSTI A SOLIDARITY

text: anna grusková | foto: archív rod. fischerovcov OsObnOstI 

„Podplácala 
úradníkov, aby 
zastavili deportácie.“

Gisi prinútila všetkých pracovníkov Ústredne židov obrátiť vrecká, keď prišiel utečenec, ktorý nutne 
potreboval peniaze, a pokladňa už bola zamknutá.

rabíni – v židovskej komunite je ešte aj dnes 
čosi také veľmi zriedkavé. Pracovná skupina, 
ktorú riadila, má v celoeurópskom kontexte 
významné postavenie: neusilovala sa iba  
o záchranu svojich druhov vo svojej krajine, ale 
prostredníctvom Plánu Európa chcela riešiť 
situáciu židov v širších súvislostiach. 
Keď po vypuknutí povstania v roku 1944 na 
Slovensko prišiel Eichmannov „najlepší muž” 
SS-Hauptsturmführer Alois Brunner, osobne 
dohliadol na to, aby Gisi Fleischmannovú 
odviezli s jedným z posledných transportov 
do Osvienčimu. To je posledná správa, ktorú  
o nej máme.

Autorka o Gisi Fleischmannovej prvýkrát 
počula pred šiestimi rokmi od historičky 
Kataríny Hradskej, ktorá sa zaoberá 
činnostou Pracovnej skupiny a vydala pra-
covné listy G. F.

SME spomína, že miesto akoby objavili nanovo. 
Našli napríklad dve najväčšie mayské masky 
na svete, či predtým neznáme mayské mesto 
s hradbami i ďalšie mestá a pyramídy. 
 
Obetaví a svätí

Žofia Bosniaková (1609 – 1644)
O šľachtičnej Žofii sa najčastejšie hovorí, že 
bola krásna a žila ako svätica. Vo svojej dobe 
však bola aj jednou z mála vzdelaných žien, 
ktoré mohli rozhodovať a byť ekonomicky ak-
tívne. Na starosti mala hospodárstvo celého 
strečnianskeho panstva, pretože jej manžel 
František Vešeláni sa tam skoro neobja-
voval. Zaujímala sa o chudobných a trpiacich.  
S manželom pre nich založili útulok. 
Žofia vytvorila aj nadáciu v hodnote tisíc 
zlatých, z ktorej úroky išli na útulok. Zo-
mrela mladá, ale jej telo zázračne odola-
lo času – o desaťročia neskôr (1698) ho 
mumifikované teplom a suchom objavili  
v krypte zrúcaného strečnianskeho hradu. 
Zatiaľ stále ešte neoficiálna svätica potom 
odpočívala v kaplnke v Tepličke nad Váhom.  
V roku 2009 rakvu s jej ostatkami podpálil psy-
chicky chorý Žilinčan. jej legenda však pretrvala.

Emília Dudáčková (1874 – 1919)
Po roku 1918 pomáhala zariadiť Medzinárod-
nú misiu Červeného kríža na Kysuciach. Po 
prvej svetovej vojne sa na našom území 
rozmohli infekčné choroby – týfus, chole-
ra, šarlach, španielska chrípka... Lekárov 
bolo málo, chýbali hlavne na dedinách. 
Prišli sem pomáhať anglické zdravotníčky.  
V Turzovke vznikla infekčná nemocnica pre 
celý okres. Emília fungovala v misii ČK ako 
ošetrovateľka a tlmočníčka. Zomrela na týfus, 
ktorým sa nakazila pri práci s pacientmi.
 
Svätý Svorad 
(okolo roku 980 – okolo roku 1030)
Svätý Svorad prišiel na naše územie z Poľska. 
Hoci v Nitre vstúpil do benediktínskej re-
hole v kláštore sv. Hypolita, uprednostňoval 
asketický život pustovníka. Utiahol sa do 
malej jaskyne blízko kláštora, ktorá sa od-
vtedy volá Svoradova. V období pôstu si vraj 
vystačil so 40 orechmi. cez deň sa zamest-
nával klčovaním lesov a výučbou pospoli-
tého ľudu. Na odriekanie mu v noci nedala 
zabudnúť reťaz omotaná okolo pása, ktorá 
mu postupne vrástla do tela. Za svätého ho 
vyhlásili v roku 1083.

Zdroje: 
RNDr. Ľudmila Ďuranová, Mgr. Anna Šourková, 
Mgr. Alena Táborecká: Lexikón slovenských 
žien, Národný biografický ústav SNK, Martin, 
2003, spolokpriatelovturzovky.sk, biskupstvo-
nitra.sk, osobnosti.sk, sk.wikipedia.org, litcen-
trum.sk, Aspekt 1/2003-2004

POCtA HANE PONICKEJ
NEZáLEží NA VEĽKOSTI RAMIEN

Ísť proti prúdu, to je v každej dobe nielen 
životný postoj, ale tiež fakt, za ktorý sa 
platí – a často s úžerníckym úrokom. Medzi 
takými svetlými výnimkami nenájdete hrdi-
nov, ktorí majú po bitke najviac otvorené 
ústa, skôr naopak. Presne takým prípadom je 
spisovateľka a prekladateľka Hana Ponická. 
Táto utorka kníh pre deti a mládež patrí  
k tým niekoľkým odvážlivcom, čo na Sloven-
sku podpísali chartu 77 a nahlas tak žiadali 
dodržiavanie ľudských práv v totalite, kde sa 
na ľudské práva a slobodu nenašlo popri bu-
dovaní svetlých zajtrajškov miesta. Bolo to 
v dobe, keď drvivá časť našej spisovateľskej 
obce, ktorá sa tak rada tituluje „svedomím 
národa", mala od svedomia poriadne ďaleko 
a so skloneným chrbtom kolaborovala s komu-
nistickými súdruhmi (rovnako neskôr húfne 
prikyvovala novodobým zlám v podobe nacio-
nalizmu a mečiarizmu).
Autorka populárnych rozprávkových príbehov  
O Štoplíkovi a prekladateľka diel Saint-Exu-
péryho či Simone de Beauvoir Hana Ponická 
nebola len chartistka, ale otvorene protestovala 
aj proti represáliám režimu, za čo si vyslúžila 
pozornosť všetkých nástrojov totality. V praxi to 
znamenalo odobratie pasu, zákaz publikovania 
a nútený odchod do disentu, ale aj každodenné 
špicľovanie, odpočúvanie a výsluchy. Len pár 
týždňov pred Nežnou revolúciou ju spoločne  
s ďalšími disidentmi postavili pred súd a z väze-
nia sa dostala až po páde komunizmu.
Ani toto všetko šikanovanie však nie je dôvo-

dom, prečo považujem príbeh Ponickej za taký 
silný. Práve to, že svoj postoj zoči-voči totalitnej 
oblude si udržalo také útle žieňa, dokazuje, že 
sila človeka sa neráta podľa veľkosti ramien.  
V eštébáckych archívoch som okrem iného nara-
zil na dokument zo začiatku roku 1989. Bolo to 
opäť po tom, čo uväznili Havla a medzi ľuďmi 
sa šírila petícia za jeho prepustenie. V súhrnnej 
eštébáckej správe z februára 1989 sa konštatuje, 
že medzi spisovateľmi petíciu podpísal v ne-
mocnici dominik Tatarka, naopak, odmietol ju 
podpísať Milan Rúfus. Namiesto umelo vyrá-
baných hrdinov, ktorí sa vynorili po novembri 
1989, ma zaujal jeden konkrétny detail: petíciu 
medzi umelcami totiž šírila práve Hana Ponická. 
Mienila osloviť aj ďalších umelcov, či už by opäť 
narazila súhlas alebo zbabelosť. Vážený pán 
fízel plukovník Vykypěl, ktorý správu podpísal 
za váženého pána fízla náčelníka Sámeka,  
v nej uviedol: "V součinnosti s ministerstvem 
kultury Slovenské socialistické republiky jsou 
realizována opatření s cílem zamezit dalšímu 
protispolečenskému působení Ponické  
v prostředí slovenských uměleckých kruhů." 
Vážení páni fízli si vôbec neuvedomili, že práve 
touto vetou v skutočnosti postavili pomník 
rýdzej ľudskej slušnosti, odvahe a statočnosti. 
Bodaj by sme mali viac umelcov, o ktorých by 
tupá, zločinná moc vypisovala správy, a ktorí 
by v každej dobe, tak ako Ponická pôsobili  

„v prostředí slovenských uměleckých kruhů “.

Peter Getting

Foto: archív N.B.



faktory, ako forma či vysporiadanie sa s tlakom 
netreba odsúvať do úzadia. je predsa logické, že 
v domácom prostredí sa hrá každému omnoho 
ťažšie, čoho dôkazom sú aj svetové šampionáty 
z uplynulých rokov, na ktorých usporiadateľské 
krajiny veľa vody nenamútili. Napriek tomu verím, 
že my sa s tým tlakom dokážeme vyrovnať a 
fanúšikovia budú našim ďalším hráčom. Samo-
zrejme, že medailové umiestnenie bude náš cieľ.

Otázku kapitánstva i jeho asistentov nemal tré-
ner Hanlon (v čase našej uzávierky, pozn. red.) 
vyriešenú. túžite opäť po kapitánskom „céčku"? 
Mám dojem, že je úplne jedno, kto bude kapitán. 
Mojou prioritou to totiž vôbec nie je, hoci povin-
nostiam lídra sa vyhýbať nebudem. Nech to je 
už ktokoľvek, som stopercentne presvedčený o 
tom, že každý jeden hráč, ktorý sa do záverečnej 
nominácie dostane, vypľuje na ľade aj dušu.

Mali ste veľmi zložitú sezónu. Reprezen-
tovali by ste aj v prípade, keby nebol svetový 
šampionát na Slovensku?
Priznám sa, že práve fakt, že šampionát sa 
uskutoční na Slovensku, zohral pri mojom roz-
hodovaní významnú úlohu. Klubová sezóna 
sa mi totiž skončila už začiatkom marca, a je 
pomerne náročné udržiavať sa dva mesiace 
vo forme.

Na vlaňajších Zimných olympijských hrách vo 
Vancouveri malo Slovensko k dispozícii azda to 
najkvalitnejšie, čo v tej chvíli bolo k dispozícii. 
Ako to vidíte tento rok?
Ak by sa zloženie kádra priblížilo k tomu  
z vlaňajšej olympiády, bolo by to skvelé, tré-
neri by mali pod rukami naozaj vynikajúci tím. 
Pochopiteľne, že všetko sa ukáže, veď v NHL 
bolo v hre ešte viacero Slovákov. Samozrejme, 
podstatné je aj to, či tí chlapci, ktorí už nebudú 
mať žiadne klubové povinnosti, budú zdravotne 
v poriadku.

Hovorí sa o poslednej šanci vašej generácie. Čo 
si o tom myslíte? 
Všetko záleží od toho, aký káder sa trénerom 
podarí dať dokopy. No možné je všetko, aj keď 
realita môže byť vždy iná. Takéto alebo podobné 
prívlastky sú však skôr doménou novinárov, nie 
nás chalanov.

V reprezentácii ste toho preskákali viac 
než dosť, no možnosť štartovať na MS pred 
domácim publikom ste ešte nemali. Ako to 
vnímate?
je pravda, že od rozdelenia Československa som 
v slovenskom reprezentačnom tíme nechýbal 
pri ničom podstatnom. Či už to bola olympiáda 
v Lillehammeri, c a B kategória MS, premiérový 
šampionát medzi svetovou elitou, striebro, zlato, 
bronz, všetky tieto turnaje a úspechy mám v živej 
pamäti. Predsa len, svetový šampionát na Sloven-
sku je niečo výnimočné, bolo cítiť to vzrušenie  
s jeho blížiacim sa štartom. Myslím si, že tak ako 
pre nás, tak aj pre slovenských fanúšikov to bude 
výnimočný a nádherný zážitok. 

Veríte v medailový úspech?
Myslím si, že je ešte veľmi priskoro nad ním 
špekulovať. Bude záležať na tom, ako sa naplnia 
a uzavrú súpisky a od toho sa vlastne budú 
odvíjať ambície jednotlivých tímov. No ani ďalšie 
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Narodil sa v topoľčanoch, hral za miestny HC 
VtJ (1991-1992), vojenčil v dukle Trenčín (1992-
1994). V roku 1993 ho draftoval tím NHL Edmon-
ton Oilers. Po predsezónnom kempe tímu sa 
však vrátil na Slovensko a svojimi 32 gólmi a 16 
asistenciami si v sezóne 1993-1994 zabezpečil 
miesto v tíme slovenska na ZOH ́ 94 v nórskom 
Lillehammeri. V drese Edmontonu nastúpil 
na svoj prvý zápas v NHL proti Philadelphii 
Flyers –  15. 10. 1995. V NHL hral aj za Pitts-
burgh Penguins, Boston Bruins a New York 
Islanders. V drese Slovenska získal na MS zlato 
(2002), striebro (2000, bol najproduktívnejším 
a najužitočnejším hráčom turnaja) a bronz 
(2003). Vždy bol kapitánom mužstva. Na zOH 
v Lillehammeri 1994 skončil šiesty (bol 
najlepším strelcom turnaja), na zOH 2010 vo Van-
couveri štvrtý. Trikrát bol najlepším hokejistom 
Slovenska v ankete Zlatý puk (2000, 2001, 2004). 
V roku 2004 sa oženil. S manželkou Ingrid majú 
päťročného syna Miroslava juniora a dvojročnú 
dcéru Viktoriu.

MIROSLAV ŠAtAN

šATAN NIKDy NEODMIETOl REPREZENTÁCIU

NA ĽADE VYPĽuJEME AJ DuŠu
Kapitán majstrov sveta 2002 MIROSLAV ŠATAN (36 r.) nemal šťastnú sezónu. 
Hľadal vhodný kontrakt, nastupoval v drese Slovana Bratislava. Potom prešiel 
do moskovského Dinama, kde sa zranil. Po veľmi dlhom čase absolvoval  
v reprezentácii celý prípravný kemp.

text: štefan špirko | foto: archív smeMS V HOKEJI

„Medailové 
umiestnenie bude 
náš cieľ.“

NETRADIČNÝ TURISTICKÝ SPRIEVODCA 
AlTERNATIVE TRAVEllER'S GUIDE BOOK

tO NAJLEPŠIE Z BRAtISLAVY 
tHE BESt OF BRAtISLAVA 
Jedzte, tancujte a nechajte sa uniesť. Zamilujte si Bratislavu s tipmi od ľudí, ktorí vedia, čo 
je tu dobré. 
Eat, dance, and let the city enchant you. Fall in love with Bratislava using our guide, featuring 
insiders’ tips on the best our capital has to offer.

Kam na kávu
Shtoor (1)*
Štúrova 8
Po-Š: 8:00 – 22:00, Pia: do 24:00, So: 9:00 – 24:00, 
Ne: 9:00 – 21:00
Skvelá káva, domáce malinovky, neoklamané 
hutné koláče. Menu je v štúrovskej slovenčine 
a sú tu aj originálne dizajnové kúsky nábytku. 

Corny Café (2)
Grösslingova 20 
Po-Pia: 7:55 – 21:00, So: 11:00 – 21:00, 
Ne: 13:00 – 21:00
Útulná kaviareň s príjemnou terasou a perfekt-
nými muffinmi. V pracovné dni aj raňajkové 
menu. 

Next Apache (3)
alebo „u Bena”, Panenská 28
Po-Pia: 9:00 – 24:00, So – Ne: 10:00 – 24:00
Malá štýlová kaviareň, ktorá akoby tu už bola 
desaťročia. So starým nábytkom a policami 
plnými kníh, ktoré si môžete kúpiť. 

Cafe Axioma Gallery (4)
Cintorínska 3/b 
Po-Pia: 9:00 – 23:00, So: 16:00 – 23:00, 
Ne: 16:00 – 22:00
Kaviareň s výbornými plantážnymi kávami a  
s veľkým výberom starých kníh...

Where to Get Coffee
Shtoor (1)
Štúrova 8
Mon-Thu: 8:00 – 22:00, Fri: 8:00 – 24:00, 
Sat: 9:00 – 24:00, Sun: 9:00 – 21:00
Great coffee, homemade soft drinks and honest-to-
goodness pastries. Features custom-designed 
furniture and a menu written in the 19th-cen-
tury Slovak of national revivalist Ľudovít Štúr.

Corny Café (2)
Grösslingova 20  
Mon-Fri: 7:55 - 21:00, Sat: 11:00 - 21:00, 
Sun: 13:00 - 21:00
There’s nothing corny about this cosy café, with 
its lovely terrace and fantastic muffins. They 
also serve a breakfast menu on weekdays.

text: dagmar gurová a mpba.sk | foto: illah van oijen MS V HOKEJI

Next Apache (3)
a.k.a. “u Bena”, Panenská 28
Mon-Fri: 9:00 – 24:00, Sat-Sun: 10:00 – 24:00
A chic little café that feels like it’s been here for 
decades, thanks to antique furniture and shelves 
lined with books (which are also for sale).
 
Cafe Axioma Gallery (4)
Cintorínska 3/b 
Mon-Fri: 9:00 – 23:00, Sat: 16:00 – 23:00, 
Sun: 16:00 – 22:00
come for the excellent single-origin coffee; stay 
for the wide selection of used books…

Kam na pivo 
Bratislavský meštiansky pivovar (5)
drevená 8
Po-Š: 11:00 – 24:00, Pia-So: 11:00 – 01:00, 
Ne: 11:00 – 23:00
Znalci hovoria, že tu majú úplne najlepšie pivo 
v Bratislave a naozaj dobrú rakúsko-uhorskú 
kuchyňu.

u dobrého pastiera (6)
Mikulášska 1 
Po-So: 16:00 – 4:00
Miesto, kam sa dá ísť, keď už je všetko v noci cez 
pracovný týždeň zatvorené. Majú aj široký výber 
vín a ak máte šťastie, tak aj teplučké pagáče. 

Klub umelcov (7)
dostojevského rad 2
Po-So: 15:00 – 01:00 

Hore schodmi nad Umelkou. Super najmä v lete 
na terase, občas tam aj niečo ugrilujú. Čapujú 
Bernarda, aj 14°, a majú aj výborné nealkoholické 
slivkové pivko.

Where to Go For a Beer
Bratislavský meštiansky pivovar/Bratislava 
City Brewery (5) 
drevená 8
Mon-Thu: 11:00 – 24:00, Fri-Sat: 11:00 – 1:00, 
Sun: 11:00 – 23:00
Experts say they’ve got the absolute best beer 
in town, and tasty Austro-Hungarian fare to boot.

u dobrého pastiera/the Good Shepherd (6)
Mikulášska 1
Mon-Sat: 16:00 – 4:00
A place to go on weeknights when everything 
else is closed. They’ve also got a wide wine se-
lection and sometimes even piping hot pagáče 
(savoury scones).

Klub umelcov/Artists’ Club (7)
dostojevského rad 2
Mon-Sat: 15:00 – 1:00
Head upstairs from the Umelka pub to their 
summer terrace, where they grill from time to 
time and have Bernard on tap (including the 14°) 
as well as excellent plum beer (non-alcoholic).

Kam za jedlom
Prašná bašta (8)
Zámočnícka 11

„Verím, že my sa s tým tlakom dokážeme vyrovnať a fanúšikovia budú našim ďalším hráčom," vraví Šatan.

Výhľad z hradu.
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denne: 11:00 – 23:00
Obľúbená bašta bratislavských gurmánov v his-
torickom centre mesta. 

Kaviareň-reštaurácia Verne (9)
Hviezdoslavovo nám. 18
Po-Pi: 08:30 – 24:00, So: 10:00 – 01:00, 
Ne:11:00 – 24:00
Štýlový podnik zariadený starožitným nábytkom. 
O dobrej kuchyni svedčí vysoká návštevnosť.

Vegetariánska reštaurácia Góvinda (10)
Obchodná 30
Po-Pia: 11:00 – 20:00, So: 11:30 – 17:00
delikatesy jedinečnej vegetariánskej kuchyne, 
pestré jedlá zbavené karmy za priateľské ceny. 

Lacinka palacinka (11)
Šancová 18
Po-Pia: 11:00 – 21:00, Ne: 14:00 – 21:00 
Parádne palacinky za príjemné ceny, kúsok od 
hlavnej stanice. 

Where to Eat
Prašná bašta/the Powder House (8)
Zámočnícka 11
daily: 11:00 – 23:00
This old-town citadel is a favourite among 
Bratislava foodies.
 
Kaviareň-reštaurácia Verne/Verne Café and 
Restaurant (9)
Hviezdoslavovo nám. 18
Mon-Fri: 8:30 – 24:00, Sat: 10:00 – 1:00, 
Sun: 11:00 – 24:00
A stylish spot decked out with antique furniture. 
The crowds testify to the quality of their cooking.

Vegetariánska reštaurácia Góvinda/Góvinda 
Vegetarian Restaurant (10)
Obchodná 30

Mon-Fri: 11:00 – 20:00, Sat: 11:30 – 17:00
Varied, incomparable vegetarian cuisine: free of 
bad karma and reasonably priced.

Lacinka palacinka/Lacinka Pancakes (11)
Šancová 18
Mon-Fri: 11:00 – 21:00, Sun: 14:00 – 21:00
Fabulous and cheap palacinky (pancakes), right 
near the main railway station.

Jedlo ako výlet do minulosti
Karmina (12)
Štúrova 12/16
Ak chcete jesť štýlovo na stojáka aj s výletom 
v čase do socializmu, tak si určite zájdite na 
zabíjačkové špecialitky v Karmine na Štúrovej. 
Večer to tu funguje aj ako krčma. Víno majú lepšie 
ako vo veľa podnikoch v okolí.

Langoš na Nivách (13)
Stánok pri autobusovej stanici Mlynské nivy – je 
na rohu pri zastávkach. Vraj najlepšie langoše  
v Bratislave, urobia hocijaký na požiadanie.

Viecha u sedliaka (14)
na Obchodnej 55 
Socík posledný z posledných. Neskutočné 
kachličky lemujúce chodbu, drevený obklad – 
tatranský profil je štýlový a azbestové platničky 
už len tak nenájdete. Strava je jednoduchá a jedlá.
 
Hotel Kyjev (15) – retro raňajky po žúre
Od 6:00 do 10:00 raňajky v retro štýle; praženica 
z rožkom, chrenová rolka, džúsová malinovka. 
Asi jediné miesto v Bratislave, kde sa tak skoro 
ráno môžete najesť.

Old-fashioned eats
Karmina (12)
Štúrova 12/16
If you want to sample nose-to-tail delicacies 

standing up in true communist-era style, don’t 
miss out on Štúrova Ulica's Karmina. In the eve-
ning it converts to a bar with some of the best 
wine in the area.

Langoš na Nivách/Mlynské Nivy Fried Dough 
(13)
For what some say is the best langoš (savoury 
fried dough) in town, stop by this stand on the 
corner near the bus stops at the Mlynské Nivy 
bus station.
 
Viecha u sedliaka/the Farmer’s Pub (14)
Obchodná 55 
A true socialist-era throwback, complete with 
fake tiling, wood panelling, and the obliga-
tory High Tatras panorama. The food is simple 
and edible.
 
Hotel Kyjev (15) – retro breakfast after a night 
out
From 6:00 to 10:00, they serve an authentic retro 
breakfast, with favourites like scrambled eggs 
and a roll, ham with horseradish, and juice. Prob-
ably the only place in Bratislava that serves food 
this early.

bratislavské divy 
Lýcejná ulica (16)
Najromantickejšia ulička vedľa bývalého 
Evanjelického lýcea. Zažijete v nej pocit starej 
Bratislavy, akoby sa jej „socík“ ani nedotkol.

Posmievačik (17)
Panská 29 
Malá soška ukrytá vo fasáde domu – človiečik  
s nadmerným falusom sa posmieva údajne 
domu oproti, ktorý má vo výhľade. 

Bratislavský poludník (18)
na nábreží dunaja (neďaleko Nového mosta 

smerom k mostu Lafranconi). dnes malý 
pamätníček, podľa neho u nás merali čas. 

Melišov reliéf (19)
Vzdelávajte sa na čerstvom vzduchu – pod Hlav-
nou stanicou (od zastávky smerom k stanici) náj-
dete zastrčený reliéfny cyklus z dejín Bratislavy 
od juraja Meliša. Časť reliéfu už okupujú stánkari. 

Prvý panelák na Slovensku (20) 
Kmeťovo námestie 4, 5 pri Bernoláku 
Tam, kde je intrák Belojanis – Wilsonova 6, tak 
na tom námestí je postavený prvý panelový dom 
na Slovensku. Zmontovali ho za 3 mesiace z celo-
stenových prefabrikovaných panelov. 

the Nine Wonders of Bratislava
Lýcejná ulica/Lyceum Street (16)
This cobblestone lane along the former Lutheran 
Lyceum is among Bratislava’s most romantic, a 
world apart from the city’s socialist past.

Posmievačik/the Little teaser (17)
Panská 29 
Look up at the building’s facade, and you’ll notice 
a smiling little statue with a conspicuous phal-
lus, seeming to snicker at the building opposite.

Bratislavský poludník/the Bratislava Merid-
ian (18)
This little monument on the banks of the danube 
was once used to measure time. Find it between 
the nearby New Bridge (Nový most) and the 
Lafranconi Bridge.

Melišov reliéf/Meliš’s Relief (19)
Get some fresh air and learn something 
while you’re at it – hidden below the Main 
Railway Station (Hlavná stanica), towards 
the station from the nearest tram stop, 
there’s a relief cycle by renowned Slovak 

sculptor juraj Meliš, portraying the history 
of Bratislava. Part of it is now obstructed 
by kiosks.

Slovakia’s First Panelák/Prefabricated High-
Rise (20)
Kmeťovo námestie 4, 5, next to the Bernolák 
residence Hall 
On the square near the residence hall at Be-
lojanis-Wilsonova 6, you’ll find Slovakia’s first 
high-rise, assembled in three months from pre-
fabricated concrete panels.

Keď túžite po tichu... 
Kalvária pri Horskom parku (21)
Najpokojnejšie miesto v Bratislave, tak 
neuveriteľne blízko centra. Skvelé miesto, kde 
môžete premýšľať, čítať si kamenné tabuľky, 
alebo len tak byť.

Sad Janka Kráľa (22) je najstarší verejný park 
v strednej Európe. je v blízkosti fan zóny na 
petržalskej strane dunaja. 

For a Little Peace and Quiet…
Calvary Monument Near Horský Park (21)
The most peaceful spot in Bratislava is unbeliev-
ably close to the centre. A wonderful place to 
think, read stone tablets, or just plain be.

Sad Janka Kráľa/Janko Kráľ Gardens (22) is 
central Europe’s oldest public park, conveniently 
near an fan zone across the danube in Petržalka.

Kam na nákupy
Blšák pri štadióne Inter 
Každý piatok a nedeľu od cca 9:00 do 13:00, pokiaľ 
sa nehrá futbal. Nenapodobiteľná atmosféra a 
možnosť nakúpiť čokoľvek od raritného rádia či 
secesného nábytku po bezcenné vypísané fixky. 
Ak niečo nemajú, tak to len zabudli priniesť. 

Ďakujeme
Pavlíne Morháčovej, ktorá vytvorila skvelý 
projekt M_P_ BA ako svoju magisterskú prá-
cu na Katedre vizuálnej komunikácie VŠVU,  
z ktorej sme čerpali. Na stránke www.mpba.
sk nájdete súpis obľúbených miest obyvateľov 
Bratislavy s ich autentickými odporúčaniami a 
subjektívnymi názormi. 
Za preklad ďakujeme Michaelovi Doveovi. 

thanks to:
Pavlína Morháčová, graduate of the Acad-
emy of Fine Arts and design’s visual com-
munication department, who as her master’s 
thesis organized the brilliant project M_P_ 
bA. The project’s website, www.mpba.sk, 
features a list of Bratislava locals’ favourite 
places, and we drew upon their authentic 
recommendations and subjective opinions 
in this article.
We also thank Michael Dove for the English 
translation. 

Where to Shop
the Inter Stadium Flea Market
Every Friday and Saturday from around 
9:00 to 13:00 (as long as there’s no football 
game scheduled), this flea market offers 
an inimitable atmosphere and everything 
from rare radios and art-nouveau furniture 
to worthless dried-up markers. If there’s 
anything you can’t find, they probably just 
forgot to bring it.

Kam za kultúrou a zábavou
A4, nultý priestor (23), Nám. SNP 12, 
www.a4.sk 
Intergalaktická Obluda – alternatívny klub, 
jaskový Rad 7, www.obluda.sk 
Divadlo GuNAGu (24), Františkánske 
námestie 7, www.gunagu.sk 

Arts and Entertainment
A4, nultý priestor/Area Zero (23), Nám. 
SNP 12, www.a4.sk 
Intergalaktická Obluda/Intergalactic Mon-
ster – alternative rock club, jaskový Rad 7, 
www.obluda.sk 
Divadlo GuNAGu/GuNAGu theatre (24), 
Františkánske námestie 7, www.gunagu.sk 

Kam žúrovať 
Nu Spirit Club/bar & lounge (25), Šafárikovo 
nám. 7, www.nuspirit.sk/en 

Where to Party
Nu Spirit Club/bar & lounge (25), 
Šafárikovo nám. 7, www.nuspirit.sk/en 

*Podľa čísla hľadajte na mape
*Check the number to find it on the map

retro interiér hotela kyjev. Melišov reliéf.Prvý panelák v bratislave.
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AKO NEUbLížIŤ SEbE ANI DRUhÝM 

MANuÁL NA PREŽItIE PRE NEFANÚŠIKA
Počas MS v hokeji budú nefanúšikovia ťažko skúšaní. Poradíme vám, ako 
prežiť v zdraví v spoločnej domácnosti s fanúšikmi. My totiž vieme, ako 
môžete túto celonárodnú posadnutosť využiť pre vaše dobro.

MS V HOKEJI text: sandra tordová | foto: petra lajdová

Získajte vnútornú harmóniu  
Ak chcete s rodinou a priateľmi tráviť čas 
počas majstrovstiev, musíte sa zmieriť  
s tým, že sa stanete nedobrovoľným svedkom 
nekonečných televíznych prenosov, hulákania 
opilcov vonku a všadeprítomného trúbe-
nia. Výborne! Majstrovstvá sú fantastickou 
príležitosťou, ako sa naučiť odblokovať rušivé 
zvuky a nájsť spočinutie vo svojom strede, 
kde je ticho a pokoj. Z novozískanej schop-
nosti udržať si vnútornú rovnováhu (a prekonať 
hnev) sa budete tešiť do konca života.  

Zdieľaná bolesť je polovičná bolesť 
Nebuďte zbytočne statočná/statočný. Zožeňte 
si parťáka, podobne trpiaceho chronickým 
nezáujmom o hokej, a trávte spolu čo najviac 
času. Spoločne hľadajte cesty, ako čeliť problé-

mom, ktoré vás trápia.  Pre chvíle, kedy „svoj 
stred“ neudržíte, použite ochranné slucho-
vé tlmiče – domácnosť ponúka množstvo 
inšpirácií. Získaný čas venujte štúdiu toho, 
ako pomôcť svojim blížnym (napr. mužom 
lepšie pochopiť ženskú dušu).  Odporúčaná 
literatúra: Gary Smalley Kdyby jen muž vědel... 
co žena prožívá.

Pracujte s napätím 
Nedokážete zdieľať to obrovské nadšenie pre 
hokej a cítite sa preto mimo diania? Neza-
búdajte: keď vám život dáva citróny, urobte 
si limonádu. Keď fanúšikovia z vašej domác-
nosti pred telkou napätím nedýchajú a  žmolia  
v dlaniach čokoľvek, čo im príde pod ruku, je 
to príležitosť pre vás získať perfektnú reflexnú 
masáž nôh. Ha. 

Cvičenie bohyne Kálí 
Obsluhovanie iných, pre ktorých ste práve 
vzduch, nemusí byť potupné. Vaše ovisnuté 
ramená, plantavé bicepsy – to všetko môže 
byť minulosťou. Stačí stráviť čas pri obrazovke 
trochu aktívne.   

My vieme, kto vyhrá 
Pozornosť okolia si získate predpoveďami 
výsledkov zápasu. Poslúži veštecká guľa, 
tarotové karty, prípadne môžete zapojiť do 
predpovedania vášho domáceho miláčika: 
odporúčané sú najmä chobotnice a plazy. 
jedno je isté – aj bez čarovnej gule vieme, že 
všetko má svoj koniec. Aj majstrovstvá. 

Na foto: Dada Gurová, Sandra Tordová (reda-
kcia NB) a Zuza Pohánková (PR a fundraising)

Získajte vnútornú harmóniu. Zdieľaná bolesť je polovičná bolesť. 

Pracujte s napätím. Cvičenie bohyne Kálí. My vieme, kto vyhrá. 
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potravinovú a materiálnu základňu. jediné, 
čo majú snahu urobiť, je dosadiť vlastného 
vyberača daní, resp. naturálií. Majúc v rukách 
majetok a moc, stanú sa na novom území 
hornou vrstvou, a tak sa tam môžu ženiť  
s najzdravšími a najkrajšími miestnymi de-
vami, rozmnožovať sa a presadzovať svoj 
životný štýl a kultúru. V archeologickom záz-

name to môže pôsobiť tak, že sa zmenila civi-
lizácia, ale základ obyvateľstva zostal pôvod-
ný. My sme to domáce obyvateľstvo, čo síce 
nikdy nikam nevyrážalo, zato vždy pokorne 
prijalo cudzích dobyvateľov. Na území aj na 
lôžku. Takže to najlepšie z génov všetkých, 
čo sa prehnali naším územím, sa pekne dos-
talo do našej krvi. Mať kvalitne zmixované 

Aby sme boli presní, Herder za holubičí národ 
nepasoval Slovákov, ale všetkých Slovanov a  
v porovnaní s Germánmi to ešte zdôraznil. 
Podľa neho Slovan „má krásny a mravný 
charakter, doma sa venoval tichej práci, 
náboženskému veseliu, nemilujúcemu vojny, 
bojoval iba z prinútenia, inak bol povahy tichej, 
bez lesti, úprimný, ľudský...“  

O nič lepší od ostatných
Netreba ale príliš veriť romantizmu národných 
obrodencov z čias najväčšieho rozmachu na-
cionalizmu v 19. storočí. Lenže rôzne tvrdenia 
a opisy charakteru starých Slovanov z pera 
ich súdobých spojencov, súperov či obchod-
ných partnerov sa v súdoch rozchádzajú tak 
diametrálne, že zo zachovaných prameňov 
sa dá vyvodiť hádam len jediný hodnoverný 
záver: Slovania neboli o nič horší ani lepší než 
iné výbojné kmene a ak sa s nami dejinami 
tiahne nejaká vlastnosť, ktorú spomína väčšina 
prameňov, tak je to nesvornosť. Tú nikomu 
neodškriepime, stačí sa pozrieť na to, ako sa  
u nás štiepi všetko, čo má viac ako dvoch členov. 
V každom prípade, Európa bola osídlená 
človekom už v praveku a prinajmenšom od ne-
olitu tu ľudia žili usadlým poľnohospodárskym 
životom. Sem, do tohto obrovského a v pod-
state bezbranného územia, v ktorého strede 
leží aj dnešné Slovensko, smerovali koristnícke 
vpády zo všetkých svetových strán a tiež sa 
tu križovali dve najvýznamnejšie obchodné 
cesty – jantárová a Hodvábna. 

Sťahovanie nobilít
V škole sme sa učili o veľkých sťahovaniach 
národov, ale mnohí dnešní historici sa 
prikláňajú k názoru, že nič také sa vlastne 
nekonalo. S veľkou pravdepodobnosťou na-
miesto celých národov, ktoré museli v pote 
tváre obrábať „neprenosné“ a málo výnosné 
polia a ktoré teda nemali čas ani reálnu 
schopnosť preháňať sa po svete, prebiehalo 
len sťahovanie nobilít. 
Nobility sú mladí nespokojní muži, ktorí 
neznesú život pod vládou miestnej geron-
tokracie, a tak sa spoja s mládencami  
z okolia a vyrazia do sveta. Nevlečú so se-
bou celý majetok, ženy, deti a starcov, do-
bytok, takže sú schopní prejsť behom pár 
rokov stovky kilometrov. Keď sa na vhod-
nom území konečne zastavia, nemajú záujem 
vyvražďovať ani vyhnať do neznáma pôvod-
ných obyvateľov, lebo by si zničili zabehnutú 

AKO TO bOLO S TÝMI hOLUbMI

NÁROD DOMASEDIACI
O tom, že sme národ holubičí, nás začal presviedčať básnik a ideológ všeslovanskej 
vzájomnosti Ján Kollár v básnickej zbierke Slávy dcéra. Túto metaforu prevzal od 
nemeckého filozofa Johanna G. Herdera. 

text: elena akácsová | grafika: klaus lempelman PrOtI srstI

„U nás sa štiepi 
všetko, čo má viac 
ako dvoch členov.“

gény je skvelé, prospieva to zdraviu a kráse, 
telu i inteligencii, ale s cudzími nobilitami 
prichádza aj cudzia kultúra a hodnoty. A my 
sme národ flexibilný a v istom slova zmysle 
moderný, pretože s ľahkosťou a bez odporu 
prijímame všetko nové a svetové, dobré aj 
zlé, overené hodnoty aj efemérne módne 
vlny. A s rovnakou ľahkosťou sa toho zlého a, 
žiaľ, aj dobrého vieme rýchlo zbaviť. 
Prispôsobiť sa, vzdať sa vlastnej kultúry a 
prijať cudziu, to všetko bola dobrá straté-
gia prežitia v neolite a možno ešte aj v 19. 
storočí. Ale dnes, v ére internetu, satelitov a 
lietadiel, keď nás môže ovplyvniť ktokoľvek, 
nielen schopný, šikovný a na všetko odhod-
laný mladý muž, čo vydrží za svojím snom 
cválať stovky kilometrov, začína byť táto 
naša všeobjímajúca otvorená stratégia dis-
kutabilná. Zvlášť ak naši vlastní nespokojní 
mladí muži a dnes už aj nespokojné mladé 
ženy s najlepšie namixovanými génmi odídu 
tam, kde si svoju kultúru a hodnoty vážia, 
budujú a chránia ako oko v hlave.

My sme to domáce obyvateľstvo, čo nikam nevyrážalo a vždy pokorne prijalo cudzích dobyvateľov.



ilustrácia: Martina Matlovičová
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NETRADIČNÝ TURISTICKÝ SPRIEVODCA
THE AlTERNATIVE TRAVEl GUIDE

ČO NESMIEtE ZMEŠKAŤ V KOŠICIACH
YOu CAN’t MISS IN KOŠICE
Prejdite, obzrite, ovoňajte, ochutnajte Košice tak, ako to radia domáci odborníci. Nudiť sa 
určite nebudete.
Walk, see, smell and taste Košice the way natives do. We promise you’ll be anything but bored.

Rozhýbte sa
Na pohyb malým mestom je vhodná chôdza,  
v suchom období bicykel a v krajnom prípade lacná 
a kvalitná MHd. Vyhliadkové trasy mestom neúmy-
selne ponúkajú najmä autobusové linky 34, 52 a 54. 
Skúsený turista zvládne za šesť hodín prekutrať 
katedrálu (1)* – dóm sv. Alžbety, Hlavné námestie, 
zjesť zmrzlinu v zlej cukrárni, posedieť v parku 
pri divadle (2) – Štátne divadlo Košice, Hlavné 
námestie a cestou na stanicu (3) – Staničné ná-
mestie zjesť hamburger. Skanzen historického 
centra však tvorí len jedno percento zastavaného 
územia mesta.

Keep moving
Getting around the small city is well served by 
walking, in dry weather cycling and in extreme cir-
cumstances by the cheap and good quality public 
transport. Bus lines 34, 52 and 54 inadvertently 
double as sightseeing tours.
An experienced tourist will be able to explore the 
cathedral (1) – dóm sv. Alžbety, Hlavné námestie, 
have an ice cream in a bad patisserie, sit down 
in the park by the theatre (2) – Štátne divadlo 
Košice, Hlavné námestie and devour a hamburger 
on the way to the station (3) – staničné námestie 
in under six hours. The open-air museum that is 
the historic centre makes up only one percent of 
the city’s urban area, however.

Jesť, piť, tancovať,...
MI6? KGB? cIA? Mossad? Hľadanie najutajenejších 
tajných služieb sa končí v Košiciach. domáci oby-
vatelia môžu dokonca odprisahať, že v meste 
žiadne služby neexistujú, netreba však veriť každej 
dezinformácii. Služby v Košiciach sú.

Eat, drink, dance,...
MI6? KGB? cIA? Mossad? The search for the most 
secret of secret services ends in Košice. The locals 
will even swear that no services operate in the city. 
But don’t believe everything you’re told. They really 
do exist in Košice.

burekas/restaurant (4)
Vrátna 58

tarantino/bar (5)
Bočná 6

tabačka/club (6)
Gorkého 2

Artforum/bookstore (7)
Mlynská 4

Kembridž/beer garden (8)
Tomášikova 2

Pokhoi/bar (9)
Hlavná 20

Golem/restaurant (10)
dominikánske námestie 15

Čertov dvor/restaurant (11)
Mlynská 12

Moulin a cafe/café (12)
Hlavná 72

thalia/café (13)
Timonova 3

Piroháreň/delicatessen (14)
Kováčska 4

Múzeum/café bar (15)

text: KSc a dagu MS V HOKEJI

Košice (Slovensky/Slovak)
kassa (Maďarsky/Hungarian)
Cassovia (Latinsky/Latin)
kaschau (Nemecky/German)
Kašatar (Rómsky/Romany)

Hrnčiarska 7

Caffe trieste/café (16)
Uršulínska 2

Jazz club/disco (17)
Kováčska 39

u benyho/fast food (18)
Festivalové nám. 2

bernard/pub (19)
Alžbetina 4

Relaxujte a užívajte si
Rieka Hornád vo svojom regulovanom koryte 
na území mesta dosahuje hĺbku dvoch až troch 
metrov a lenivú rýchlosť. jej nebezpečie sa 
neskrýva vo forme, ale v obsahu (fabriky a 
vyústenia kanalizácie obohacujú vodu Horná-
du a do Košíc prinášajú bakteriálnu diverzitu). 
Košičania aj napriek tomu pri svojej rieke 
radi trávia čas, najmä v severnej časti mesta 
v rekreačnej zóne Anička (Pod Šiancom). Veľa, 
veľa zelenej plochy, občerstvovacích miest a 
žiadne vstupné. Ideálnu polohu má jazero 
Jazero v južnej časti mesta, ktorá sa volá Nad 
jazerom. Veľký tradičný areál je vyhľadávaný 
pre vodné lyžovanie a wakeboarding. Všetko 
však slúži len ako doplnok ku hlavným atrak-
ciám, plavárňam: triton (Rastislavova 69), 
ryba (Pod Šiancom 5), Čeháčko (20) – Červená 
hviezda, Staničné nám, Mestská plaváreň 
(21) – Rumanova 2.

POuLIČNé BLuES 

tRAMtÁRIuM text: jožo 352 

Niekde som počul alebo čítal, už ani neviem, 
že peniaze kazia charakter. dobrá sprostosť. 
Človek, ktorý nemá charakter, môže byť po-
kojný, pretože jemu sa nemá čo stať, čo už 
aj? No a tým ostatným, tak to je na dlhú 
diskusiu. Napríklad ja... Predtým som nemal 
vôbec nič a bol som v pohode, teraz mám 
doma trikrát červené Ferrari a zase som  
v pohode. Tak ako to, že peniaze menia cha-
rakter? ja tie autá síce nemám v garáži, veď 
v akej aj, ale mám ich jednoducho na poličke 

pri okne. Sú to také malé, chutné modely. 
Samozrejme, každý je iný, ale som na ne 
pyšný a ešte viac na seba, pretože si môžem 
povedať, že som možno najbohatší bezdo-
movec na Slovensku a možno aj na celom 
svete. No ktorý bezďák má doma trikrát 
červené Ferrari? No a to si tú moju zbierku 
budem samozrejme rozširovať a nielen  
o túto super značku, ale aj o iné nemenej 
atraktívne. Keď ich už bude jedného dňa 
tak akurát, vstúpim do politiky alebo do 

niečoho iného. 
Možno začnem 
zbierať euromin-
ce, tie nekazia cha-
rakter, ale domáci 
rozpočet, ale mne 
to vôbec nevadí...

PS: Ferrari zdar – 
bezcharakterným 
zvlášť.

PREČO? text: Peter Patrónsky

Otázok začínajúcich sa slovom PREČO je 
nespočetné množstvo. Prečo? Lebo ľudský 
druh je neskutočne zvedavý a stále pátra 
po odpovediach. celý náš život sa pýtame 
a hľadáme aj odpovede, ktoré nemusíme 
nájsť. Aj pán jozef má otázky, na ktoré hľadá 
odpoveď na našej notabeňáckej stránke.  
A keďže sa týka mojej osoby, tak mu skúsim 
(ne)poskytnúť odpoveď.

Denne prechádzam okolo predajcu na 
Patrónke, č. 1923 a stále rozmýšľam, ako môže 
taký sympatický mladý chlap nemať robotu. 
Potom rozmýšľam nad tým, akú školu má 
asi skončenú, prečo nemá robotu, veď má 
takú výdrž predávať časopis medzi autami 

– a nemal výdrž nájsť si normálnu zárobkovú 
činnosť? Keby to bolo v mojej moci, tak sa ho 
pokúsim zamestnať. Škoda, že sa na vašej 
stránke o konkrétnych predajcoch nedá 
dozvedieť viac.
Jožo

Otázku „prečo si nehľadáte normálnu prácu“ 
nedostávam len ja. Zaručene ju dostal každý 

predajca Nota bene. Niekedy sa ma to opýtajú 
aj päťkrát za jeden deň. Povedzme si pravdu, 
vás by bavilo päťkrát denne odpovedať na 
jednu a tú istú otázku? Pochybujem o tom. 
A aj keď sa rozhodnem niekomu povedať, 
ako to vlastne je, ten človek mi aj tak ne-
verí. Poväčšine sa pýta len zo zvedavosti, 
tak načo to každému vešať na nos. Predaj 
časopisu nie je až taká tragédia, ako sa na 
prvý pohľad môže zdať, tragédia je to, čo sa 
deje predtým, ako sa človek zlomený životom 
rozhodne žiť na ulici. Alebo, lepšie povedané, 
nemá na výber – jednoducho na ulici žiť musí. 
Potom sa môže rozhodnúť medzi predajom 
časopisu, žobraním, alebo sa môže živiť 
drobnými krádežami – čo prakticky dláždi 
cestu rovno do basy. Nebudem klamať, keď 
poviem, že osemdesiat percent predajcov 
nášho časopisu má za sebou nejaké hriechy, 
pre ktoré sa dostali na ulicu. Poznám ľudí, 
čo sa na ulicu doslova prepili a pijú dodnes, 
niektorí sa tam prefetovali, niektorí úspešne 
pregamblovali, iní na ulici žiť chcú a sú aj ľudia, 
čo mali v živote jednoducho smolu. Verte mi, 
cesta nadol je niekedy tak závratne rýchla, 

že si to všimnete 
až vtedy, keď spíte 
v zaprášenej pivnici 
nejakého paneláku 
a okolo tretej nad-
ránom vám zasvie-
ti priamo do tváre 
policajná baterka. 
To je ten lepší prí-
pad, lebo sa môže 
stať aj to, že vás z 
tej pivnice niekto vykope. Vtedy si človek uve-
domí, že je naozaj na tom zle a skúsi vyhľadať 
pomoc. cesta smerom hore je zase omnoho 
zložitejšia a nemusí sa podariť. Nezriedka sa 
stalo, že predajca si našiel prácu a o dva, tri 
mesiace sa ocitol tam, kde bol predtým. Asi 
preto veľa predajcov zostáva na pozícii pre-
dajcu časopisu Nota bene, lebo majú jedno-
ducho strach, aby neprišli aj o to málo, čo ich 
drží nad vodou. Ako by som to celé ukončil? 
Kúpou časopisu Nota bene určite pomôžete 
mnohým ľudom udržať si aký-taký životný 
štandard a v niektorých prípadoch aj cestu 
von z tohto začarovaného kruhu.

NÁVRAt DO ŽIVOtA text: Milan | ilustrácia: Petra Ševčíková

Keď som sa ocitol na ulici, nikdy by mi nena-
padlo, koľko je dobrých ľudí. Koľkí majú pocho-
penie a vedia pomôcť človeku v núdzi. je veľa 
ľudí, čo to zneužívajú, ale ja taký nie som. Bojo-
val som za to, aby som sa z toho všetkého do-
stal. Bolo to naozaj dosť ťažké – stáť celý deň  
s premočenými nohami v zime a mraze. Veľa 
ľudí okolo mňa prešlo, ako keby som tam ani 
nebol. Radšej sa otočili alebo sa robili, že im 
zvoní mobil. Takých je naozaj veľa. Ale sú i tí, čo mi 
naozaj veľmi pomáhali. A im sa chcem všetkým 
poďakovať. Verím, že sa budeme vídať, ale už za 
iných okolností. dnes bývam síce na ubytovni, ale 
bez vašej pomoci by som nemal ani tú. 
Robotu už som si musel vybaviť sám, ale tiež 
mi veľmi pomohol jeden pán z ubytovne, za čo 
mu ďakujem. Ďakujem vám všetkým, čo ste mi 
akokoľvek pomáhali, či už finančne alebo ús-
mevom, na Bajkalskej ulici pod Troma vežami.
S pozdravom a vďakou Milan.

PRíSPEVKY OD PREDAJCOV NOtA BENE 

Pôvabný košický mix veľkomesta a dediny. Foto: Pavel M. Smejkal
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relax and enjoy
The river Hornád flows through city at a 
lazy pace in a heavily-regulated riverbed, 
reaching a maximum depth of two or 
three metres. The danger it poses, however, 
does not lie in its form but in its content 
(a good number of factories and sewage 
drains provide the river’s waters with a 
noteworthy bacterial diversity). In spite 
of this, the people of Košice like to spend 
time by their river. In the north of the city 
the Anička resort (Pod Šiancom) offers 
an ideal combination of green spaces, a 
sufficient density of establishments offer-
ing alcoholic refreshments and entry free 
of charge. The artificial lake Jazero (The 
Lake) is ideally situated right inside the 
city, giving it’s name to the Nad Jazerom 
(Above the Lake) tower block district that 
lies on its shores. In summer the lake is 
used for water skiing and wakeboarding. 
However, all these are secondary to the real 
attractions, the city’s  swimming pools and 
lidos – triton (Rastislavova 69), ryba (Pod 
Šiancom 5), Čeháčko (20) – ČH or Červená 
hviezda, meaning Red star, Staničné ná-
mestie and Mestská plaváreň (21) – the 
city Lido, Rumanova 2.

umenie pre každého
Prvé tagy sa v Košiciach začali objavovať od 
roku 1993 v okolí centra a na sídliskách KVP, 
Ťahanovce, terasa. Ozajstný boom graffiti 
nastal v roku 1996, keď sa začali formovať 
viaceré skupiny, ktoré maľovali po celom 
meste. Medzi prvými miestami, kde mesto 

oficiálne dovolilo maľovať, boli most Long 
bridge a oporný múr na Klimkovičovej ulici 
na sídlisku kVP.

Klimkovičova ulica a Iskra
Oporný múr pod futbalovým ihriskom na 
sídlisku kVP. Zo začiatku sa na tomto mies-
te dalo legálne maľovať hocikedy, dnes si 
treba kvôli každému maľovaniu vybaviť 
povolenie od starostu mestskej časti na 
miestnom úrade. Každý rok sa tu koná graf-
fiti jam session. Len dve zastávky autobu-
som od tohto miesta, pri obchodnom dome 
Iskra, sa nachádza ďalší spot. je to podchod 
pre chodcov.

VŠ internáty na Medickej ulici (22)
Areál vysokoškolských internátov pri 
novej nemocnici je svojou rozlohou 
najväčším graffiti spotom v Košiciach. Ad-
ministratívne a internátne budovy, dve 
telocvične a unimobunky, fasády budov, 
ploty, lampy, chodníky a tiež smetné bedne, 
pomaľované je úplne všetko. V areáli pre-
behol medzinárodný festival street artu a 
graffiti a dnes slúži ako galéria. Nie je tam 
už možné maľovať.

Ďalšie graffiti spoty: Obchodné centrum 
Optima (oporný múr pod parkoviskom Oc, 
Moldavská cesta 32), Long Bridge/Most VSS.

Art for everyone
The first graffiti tags started appearing 
around Košice in 1993 in the Old town and 
the KVP, Ťahanovce and terasa neighbour-

hoods. The real boom arrived in 1996 when 
several crews formed and started painting 
throughout the city. The first places offi-
cially designated by the city authorities for 
graffiti include the Long bridge and the 
supporting wall on Klimkovičova Street 
in the kVP district.

Klimkovičova street and Iskra
The supporting wall underneath the foot-
ball pitch, kVP. Originally, the city admin-
istration’s permission to paint here was 
valid without any time limitations; these 
days you have to get a permission from the 
district mayor each time you want to paint 
here. Each year graffiti jams are held here. 
A mere two bus stops from here, next to the 
Iskra (Spark) Shopping Centre, you can 
find another spot, a pedestrian underpass.

Residence Halls, Medická street (22)
The residence hall complex and the hill 
next to the New Hospital is Košice’s largest 
graffiti spot. Administration and accom-
modation buildings, two gyms and porta-
cabins, their facades, fences, lampposts, 
pavements and rubbish bins all covered 
with graffiti. An international street art 
and graffiti festival was held here in August 
2009, and today it serves as a graffiti gallery. 
Officially, it is not permitted to paint here.

Other graffiti spots: Optima Shopping 
centre (the wall underneath the mall’s car 
park, Moldavská cesta 32), Long Bridge/
The VSS Bridge.

Pozdravy z minulosti
dejiny československého dizajnu môžete  
v tejto dobe dobre študovať pozorovaním 
vyhodených vecí na košických uliciach, v okra-
jových mestských územiach nikoho, Blšáku 
(Všešportový areál, Alejová ulica) alebo  
v lepšom prípade na burze starožitností (Bu-
dimír, Zámocký park).

Greetings from the past
You can trace the history of czechoslovak de-
sign, by observing the abandoned obejcts in 
the streets of Košice, in the no man’s land on 
the city’s outskirts, at Blšák/the Flea Market 
(Všešportový areál, Alejová ulica), or even better, 
at the antique auctions (Budimír, Zámocký park).

nostalgia
Dolná Magnezitka, Magnezitárska 11 
Košický fotografický raj. Množstvo budov 
rôznych tvarov, komíny, haly, podzemné miest-
nosti s káblami, valcami, lievikmi. V strede areá-
lu je malá miestnosť, na ktorú sa dá vyjsť po 
prepadnutej streche. V miestnosti je príjemná 
atmosféra a sú tu dokumenty z čias fungo-
vania magnezitky. V severnej časti je rovina  
s odpadom a dve veľké kruhové platne. Zo 
zóny v južnej časti sa nepretržite dymí. Ďalej sú 
tu labilné schody, miestnosť s vrecami násten-
né maľby. Magnezitka sa však veľmi rýchlo 
mení. Z jej budov a zaujímavostí stále ubúda.

Hill (23)
Hill je meno nedostavaného kongresového 
centra pri Námestí osloboditeľov. Vo veľkej 
tehlovej budove s posprejovanou strechou 

je pódium a polkruhové schodisko. Budova 
vzbudzuje pocit, že sa nachádzate v centre a 
zároveň na úplne zabudnutom mieste.

Sivá strecha, Bošákova ulica 
Vstup je ľahký. Návštevník prejde po schodoch, 
prelezie malý múrik deliaci strechu a schody a je 
na streche. Tá nie je veľmi vysoko, ale výhľad z nej 
je príjemný. Hlavne stadiaľ vidieť krásny gýčový 
západ slnka. Miesto je ideálne na letné pikniky 
a večerné posedenia. Strecha je špinavá, treba si 
prestrieť deky alebo niečo, na čom sa dá sedieť.

nostalgia
the Lower Magnesite Factory, Magnezi-
társka 11
A photographer’s paradise – buildings of various 
shapes and sizes, chimneys, large halls, under-
ground rooms full of cables, cylinders and fun-
nels. In the middle of the factory there’s a small 
room accessible through a collapsed roof. The 
room has a pleasant ambience and contains docu-
ments from when the plant still functioned. At 
the northern end of the factory, there are piles 
of rubbish and two massive stone discs. Smoke 
rises incessantly from the factory’s southern side. 
There are also the rickety stairs and the room filled 
with sacks of stuff and murals. Unfortunately the 
factory ruin is changing rapidly. Its buildings and 
points of interest are constantly disappearing.

Hill (23)
Hill is the abandoned unfinished congress 
centre next to Námestie osloboditeľov 
(Square of the Liberators). Inside the large 
brick building with a graffiti-covered roof, 

with a stage and semi-circular staircase. You 
feel as if you were simultaneously in the cen-
tre of the city and in a totally forgotten place.

Grey Roof, Bošákova street
Easy access: Walk up the stairs, climb over 
the low wall, and you’re on the roof. It’s 
not high above the ground, but it does of-
fer a pleasant view. It’s especially good for 
watching the beautiful, almost kitsch sun-
sets. The place is ideal for picnics and for 
sitting outside on warm summer evenings. 
The roof is dirty though, so bring blankets 
or something to sit on.

*Podľa čísla hľadajte na mape
*Check the number to find it on the map

autorom knihy KSC, ktorú v roku 2010 vydalo 
občianske združenie Východné pobrežie. 
Špeciálne ďakujeme autorom, ktorých 
texty sme použili: Mišo Hudák, Viktor Fe-
her, Tibor Uhrín & Zuzana Labudová, Martin 

"Zgrnd"Tomori; a preklad: pepper mostly.
 
Thanks to:
Authors of the book KSC, which was published 
in 2010 by the Východné pobrežie (East Coast) 
civic association, with special thanks to the 
authors whose contributions we used: Mišo 
Hudák, Viktor Feher, Tibor Uhrín & Zuzana Labu-
dová, and Martin "Zgrnd" Tomori. We also thank 
pepper mostly for doing most of the translation.

ĎAKuJEME

Obzrite si chýrne miestne graffiti spoty. Foto: Robert Farkaš Blšák – prehliadka dejín československého dizajnu. Foto: Lucia Jarošová Magnezitka je raj pre fotografov. Foto: Lucia Jarošová
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MS V HOKEJI text: prokop slováček | ilustrácia: andrej kolenčík

SlOVENSKí šAMPIóNI

DO SutERéNu NEPAtRíME
Slováci začali naháňať puk po ľade už na začiatku 20. storočia. Na jeho konci 
dostala slovenská reprezentácia šancu ukázať celému svetu, ako dobre hrá. A na 
začiatku ďalšieho storočia dobila svetový trón. 
Športovci zvykli vravieť, že zo Slovenska bolo 
do bývalej československej reprezentácie 
vždy ďalej ako z Čiech. Inak povedané, z dvo-
jice rovnako dobrých hráčov – Čecha a Slová-
ka – sa do reprezentácie dostal s najväčšou 
pravdepodobnosťou prvý menovaný.
Rozdelenie republiky v roku 1993 prinieslo i rozde-
lenie hokejových reprezentácií a možnosť dokázať 
svetu, že slovenský hokej má svoje kvality.
Bohužiaľ, nástupnícke práva, a tým aj miesto  
v najvyššej kategórii majstrovstiev sveta priklepli 
Česku, Slovákov poslala medzinárodná hokejová 
federácia do c-kategórie. 
Protesty, že do samotného suterénu svetového 
hokeja nepatríme, nám neboli nič platné. Bolo 
treba pozháňať všetkých šikovných ľudí, trénerov i 
hokejistov a na ľade ukázať, ako sa veci majú. Začala 
sa veľkolepá cesta slovenského hokeja za slávou.

1993 – 1996: Prvé kroky nahor 
Rozbehli sme to správne. Ako satisfakciu sme 
dostali možnosť v roku 1993 štartovať na olym-
pijskej kvalifikácii v Sheffielde. Vyhrali sme ju 
a prebojovali sme sa na zimné olympijské hry  
v Lillehammeri (1994). 
Už tam sme ukázali svoj potenciál, prekvapili 
odborníkov. Mužstvo vedené kapitánom Petrom 
Šťastným a trénerom júliusom Šuplerom ovládlo 
silnú skupinu v spoločnosti Kanady, Švédska 
i USA a nešťastne prehralo až v predĺžení vo 
štvrťfinále s Ruskom 2:3. celkové 6. miesto bolo 
však vynikajúce.
V olympijskom roku sme vyhrali aj spomínanú 
c-kategóriu majstrovstiev sveta (MS), ktorá sa 
hrala v Spišskej Novej Vsi a Poprade. O rok neskôr 
sme zvládli ďalší postupný krok, víťazstvo na 
bratislavskom turnaji B-kategórie MS. 
Stačili nám tri roky, najnižší možný počet, aby 
sme sa dostali medzi elitu. Naša premiérová 
účasť na MS v A-kategórii v roku 1996 nedopadla 
najhoršie. Vo Viedni sme okúsili, aký hokej hrajú 
najlepšie tímy sveta a skončili sme na 10. mieste. 
To bol pevný základ, prvý krok ku nasledujúcim 
úspešným slovenským hokejovým rokom. 

1999 – 2000: Medailová nálada 
Výsledky boli raz horšie, raz lepšie. Čakalo sa na 
prvý výraznejší úspech. Napokon sa oň posta-
rali mládežníci, nie seniori. V januári 1999 zís-
kal juniorský výber bronz na MS do 20 rokov  
v Kanade. Bola to konečne prvá, historická medai-
la Slovenska z vrcholnej súťaže. Trénerom bol ján 
Filc, pod ktorého rukami sa už vtedy formovala 
partia hráčov, ktorá onedlho dokázala veľké veci.  

SlOVAK CHAMPIONS

WE DON’t BELONG IN tHE BuSH LEAGuE
Slovaks have been chasing the puck around the rink since the start of the 20th 
century. By its end, the world had witnessed their national team’s mastery – and 
they started this century by conquering the world.

Athletes used to say that the road to czechoslo-
vakia’s national hockey team was always longer 
from Slovakia. In other words, if you took two 
equally good players, one czech and one Slovak, 
the czech would most likely make the team.
When the country's 1993 breakup divided its 
sports teams as well, it should have been Slova-
kia’s chance to show the world their flair for hockey. 
Unfortunately, czechoslovakia’s position in the Ice 
Hockey World championships’ (IHWc) top division 
went to the new czech team alone, relegating 
Slovakia to Pool c, the second-lowest division. 
Protests that we didn't belong in hockey’s bush 
league went unheard. We could do nothing but 
round up the most skilled coaches and players 
we could and show what we were really made 
of. And thus began Slovak hockey’s triumphant 
road to fame.
 
1993 – 1996: the First Steps Forward 
We were off to a good start, coming in first at the 
1993 Olympic Qualifying Tournament in Sheffield 
and fighting our way to the 1994 Winter Olympics 
in Lillehammer, where we displayed our true 
potential, surprising commentators. Helmed by 
captain Peter Šťastný and coach július Šupler, 

the team held their own in the 
company of canada, Sweden 
and the USA. Though they sadly 
lost to Russia in a 2-3 quarterfi-
nals game with overtime, com-
ing in sixth overall was a major 
achievement.
In the same year, we dominated 
the IHWc c Pool Tournament, 
which was held in the Slovak cit-
ies of Spišská Nová Ves and Po-
prad. Only a year later, we did the 
same at the B Pool Tournament in 
Bratislava, advancing ever further. 
In three short years, the shortest 
possible time, we had earned our 
rightful place among hockey's 
elites. Our 1996 A Pool debut in 
Vienna certainly could have gone 
worse. We reacquainted our-
selves with world-class hockey, 
ending up in tenth place. These 
formative years were the solid 
foundation our subsequent suc-
cess was built upon. 

1999 – 2000: 
Medal Season

The following years had their ups and downs, 
with our first major victory yet to come. When 
it finally did, it was thanks to young blood, our 
junior team earning a bronze at the 1999 Under 
20 IHWc in canada. At long last, Slovakia had 
earned a medal from an elite tournament. Under 
the guidance of coach ján Filc, the players formed 
a tight ensemble that was destined for greatness. 
There were more medals to come – the same 
year saw the Slovak under 18 team come in third 
place at their respective IHWc in Germany.
And then it finally happened. 
ján Filc, now the A Team coach, recruited several 
young but experienced players, with many of 
their elders already NHL stars. The team went 
on to earn second place at the IHWc in St. Pe-
tersburg (and first place later on), losing 3-5 to 
the czechs in the fratricidal finale. 
Nonetheless, Slovaks were thrilled with the re-
sults, rejoicing in the streets, and the team came 
home to an unforgettable hero’s welcome: at 
2:45 in the morning, Bratislava’s SNP Square was 
packed with thousands of fans, the night echoing 
with their thanks. 
And not for the last time, as the most glorious 
victory of all was yet to come.

2001 – 2002: the Golden Generation 
just a year after such a major success, coming 
in seventh at the IHWc in Germany was a disap-
pointment. But at the 2002 Winter Olympics in 
Salt Lake city, we absolutely exploded. Things 
didn’t look good at the qualifying tournament, 
with our best players absent due to club team 
obligations. We didn’t even make it to the tour-
nament’s main round, finishing at a miserable 
thirteenth place.
Less than three months later, Slovakia set off for 
the IHWc in Sweden, having lost the confidence 
of fans and experts alike. But coach Filc stood 
by his hand-picked squad, and together they 
achieved nothing short of a minor miracle. 
They bested mighty canada in the quarterfinals, 
outplayed Sweden, and finally vanquished Rus-
sia's all-star team. In the match’s second-to-last 
minute, Peter Bondra scored the decisive goal 
for a final score of 4-3. A momentarily silence 
passed through Slovakia’s squares and pubs, 
only to be shattered by a wave of joyous celebra-
tion. Slovakia, hockey world champion – it still 
sounds unbelievable today! 

2003 – 2011: Bronze Follow-ups 
At the 2003 IHWc in Finland, we were still rid-
ing the wave of our last victory. We pulled off a 
pivotal quarterfinal win against Switzerland, 3-1, 
and we fought the good fight with Sweden, de-
spite losing 1-4. This led to an emotional standoff 
for third place with the czechs, who we beat 4-2. 
The bronze medal was the first major success 
for Filc’s successor and former assistant coach 
František Hossa. Since then we've held our 
ground among the world's top teams, but we're 
still waiting for our next IHWc medal. 
Granted, we've done quite well at the last two 
Olympics. At Turin 2006 we made fifth place, los-
ing only a single game (against the czechs). 
And we were a goal away from a medal at Van-
couver 2010, losing to canada 2-3 in the semi-
finals, and to Finland 3-4 over the bronze. 
That was the last time Slovak hockey came close 
to triumph. 
But another opportunity is just around the cor-
ner: the World championships in Bratislava and 
Košice – where else?

Article was translated by Michael dove, Matej 
Bel University Banská Bystrica.
Článok preložil Michael dove, zahraničný lektor 
na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerz-
ity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ďakujeme.

V tom istom roku podčiarkol 
medailovú náladu Slovenska 
výber hráčov do 18 rokov. Na 
MS tejto vekovej kategórie  
v Nemecku skončil na 3. mieste.  
A potom to konečne prišlo. 
ján Filc, už ako tréner A-tímu, 
zabudoval do tímu zopár 
ostrieľanejších mladých hráčov, 
mnohí stabilní reprezentanti už 
vtedy „hviezdili“ v NHL. Výsled-
kom bolo druhé miesto na sveto-
vom šampionáte v Petrohrade a 
historická prvá medaila z MS do-
spelých. Škoda len, že vo finále 
sme prehrali bratovražednú 
bitku s Českom 3:5. Napriek 
všetkému, tento úspech 
postavil národ na nohy a vy-
tiahol ho do ulíc. Na veľkolepé 
privítanie hokejistov sa dá len 
ťažko zabudnúť. Bratislavské 
Námestie SNP bolo napriek 
nezvyčajnému času – 2:45 v noci 
zaplnené tisíckami fanúšikov. 
Klasické „ďakujeme“ znelo no-
cou. Nie naposledy, čakal nás 
ešte väčší úspech.

2001 – 2002: Zlatá generácia  
Siedme miesto na svetovom šampionáte  
v Nemecku rok po našom veľkom úspechu bolo 
sklamaním. Na februárových ZOH v Salt Lake city 
(2002) sme úplne vybuchli. Museli sme odohrať 
kvalifikačný turnaj, kde nemali možnosť hrať naši 
najlepší hráči, ktorí si ešte plnili klubové povin-
nosti. Nepostúpili sme do hlavnej fázy turnaja, 13. 
miesto bol nečakaný „prepadák“.
O necelé tri mesiace, v atmosfére nedôvery 
fanúšikov, ba aj odborníkov, cestovalo Sloven-
sko na majstrovstvá sveta do Švédska. Tréner 
ján Filc vydržal pri reprezentácii, mal možnosť 
poskladať družstvo z tých najlepších hráčov a 
spoločne ukázali svetu malý zázrak. 
Vo štvrťfinále sa musela pred nami skloniť 
aj veľká Kanada, potom sme po samostat-
ných nájazdoch porazili Švédsko a vo finále 
napokon aj hviezdne Rusko. Rozhodujúci gól 
Petra Bondru na 4:3 padol v predposlednej 
minúte. Slovenské námestia a krčmy plné 
ľudí ešte chvíľu tŕpli, ale potom sa už mohla 
radosť prevaliť naplno. Slovensko získalo 
titul majstra sveta v hokeji. dodnes to znie 
neuveriteľne! 

2003 – 2011:
Bronzové pokračovanie...
Na víťaznej vlne sme sa viezli ešte aj  
v roku 2003 vo Fínsku. Zvládli sme kľúčový 
štvrťfinálový zápas so Švajčiarskom (3:1) a 
zle sme nehrali ani v semifinálovom súboji 
so Švédskom. Prehra 1:4 nás síce odsú-
dila iba do boja o 3. miesto, no tam sme  
v emotívnom zápase porazili Čechov 4:2. Zisk 
bronzu bol prvým veľkým úspechom Františka 
Hossu ako hlavného trénera (dovtedy robil 
Filcovi asistenta). Odvtedy sa držíme v svetovej 
špičke krajín, no na ďalší medailový úspech  
z MS čakáme. Pravda, zasa sa nám dari-
lo na posledných dvoch olympiádach.  
V Turíne 2006 sme skončili na 5. mieste, 
pričom sme prehrali len jeden zápas  
s Českom. V roku 2010 sme dokon-
ca vo Vancouveri siahali na medai-
lu. Lenže v semifinále sme prehrali  
o gól s Kanadou (2:3) v zápase o bronz  
s Fínskom (3:4). To bolo naposledy, čo 
sa slovenský tím dotýkal hokejo-
vých výšin. Teraz sa o to môže opäť 
pokúsiť. Svetový šampionát v Bratislave a  
v Košiciach je na to ideálnou príležitosťou.
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Pavlove dni sú navlas rovnaké. S takmer 
vojenským režimom dodržiava všetko, čo 
si naplánuje. Verte, niet mu čo závidieť. Má 
šesťdesiat sedem a husia koža naskakuje  
z každého jeho slova. V podstate bezstarost-
ný život skončil v Pavlovej rodine 28. apríla 
2005. Vtedy išiel za svojou manželkou Milkou 
do nemocnice a tam mu oznámili, že ju pre-
viezli na ÁRO a dýchajú za ňu prístroje...
Na manželstvo Pavol nedá dopustiť,  
s bázňou v hlase rozpráva o ich spoločnom 
zoznámení, o tom, ako naňho Milka dva roky 
počas jeho vojenčiny čakala a pár mesiacov 
po návrate sa zobrali. Prišli dve dcéry, staršia 
danka, mladšia Ivana. Emília celý život pra-
covala v administratíve v justičnom paláci  
v Bratislave. Pavol bol melioračný technik a 
od života obaja nečakali nič výnimočné – len 
ho skromne, v rámci svojich možností, prežiť. 
Užiť si detí, vnúčat. „Nikdy sme neboli pri 
mori, ani v cudzine. Len raz – na nákupoch  
v Maďarsku. Moja Milka však snívala o Paríži. 
chcela ho vidieť. Aj sme si to už plánovali...“

Čo sa stalo
Pavol otvorene priznáva, že jeho manželka 
začala trpieť depresiami, odštartovalo ich, 
resp. naplno spustilo jej nečakané pre-
pustenie z práce krátko po roku 1989. Mala 
štyridsať päť a cítila sa nepotrebná, ponížená, 
frustrovaná. „Postupne sme si našli spôsob 
fungovania. Brala lieky, no raz za dva roky 
potrebovala hospitalizáciu, aby ju znova čo 
najlepšie medikamentózne nastavili. Ale áno, 
moja Milka bola veľmi dobrý človek. Milá, 
ochotná, tešila sa z vnukov a nesmiernu 
radosť jej urobilo narodenie vnučky Nelky. Po 
troch chlapcoch konečne dievčatko. Bohužiaľ, 
malú si užila len osem mesiacov.“
V apríli pred šiestimi rokmi sa Milka na psy-
chiatrickom oddelení petržalskej nemocnice 
počas obeda pridusila kúskom mäsa. Nik 
presne nevie, ako sa to stalo. Hoci väčšinou 
pacienti obedujú v nemocničnej jedálni, Mil-
ke v ten deň povolili obed na izbe. A tam 
ju po čase našla upratovačka. Už modrala, 
urgentne ju presunuli na ÁRO a Pavlovi poobe-
de oznámili, že stav je kritický. „Nepýtajte 
sa ma na pocity. Ničomu som nerozumel. 

deň predtým som s ňou bol, bola úplne  
v poriadku, hovorila, že ju zajtra presunú na 
iné oddelenie a o desať dní mala ísť domov... 
a zrazu toto. Boj o holý život. Nechcel som 
tomu veriť. Keď som ju videl napojenú na mi-
lióny hadičiek a nemohúco som pozeral, ako 
za ňu dýcha prístroj, ostal som ako obarený. 
Preboha, čo sa tu vlastne stalo?“
Pavol však dodnes nedostal nijakú 
zrozumiteľnú odpoveď, nedostal ani oficiálne 

„pardón, mrzí nás vzniknutá situácia.“ Stalo 
sa a basta. Môže byť pre Pavla útechou, že 
vďaka Milkinmu prípadu sprísnili v špitáli 
režim a na psychiatrickom oddelení nesmú 
pacienti jesť bez dozoru? Asi nie... Milka ale 
zabojovala. Po dvoch dňoch začala sama 
dýchať, presunuli ju na jIS-ku a lekári síce 
skonštatovali čiastočné zlepšenie stavu, no 
verdikt znel mrazivo: bdelá kóma. A po 78 
dňoch začala byť situácia neúnosná a pre 
naše zdravotníctvo, bohužiaľ, typická – kam 

s pacientkou v bdelej kóme. Štátne zaria-
denie neexistuje, v hre boli dve súkromné 
liečebne. jedna na južnom Slovensku, druhá 
tu, v Bratislave. „Manželku som si nemo-
hol zobrať domov, dcéry majú svoje deti, ja 
som ostal sám v dvojizbovom byte a ne-
schopný z lekárskeho hľadiska postarať sa 
o ňu. A keď som napokon zistil, že v sana-
tóriu v Bratislave je voľné miesto, trochu 
mi odľahlo – v tom zmysle, že manželku 
mám kam previezť. V prvom momente mi 
ani nedochádzalo, z čoho to budem platiť. 
Vyhrávali emócie, nie matematika.“

Krutý osud
Emíliu treba prebaľovať, šesť rokov sa už 
sama nenapila, šesť rokov neprehltla sústo 

– kŕmia ju cez PEG priamo do žalúdka, má 
zavedenú tracheotómiu, cez trubice ju tre-
ba odhlieňovať. Popritom česať, polohovať, 
krémovať, kontrolovať. A hľadieť na ňu.  
S nádejou? „ja stále verím, že sa preberie, 
prebudí a hoci aj nebude úplne mobilná, 

text: lucia laczkó | foto: alan hyža

Chlap, ktorému neostáva ani cent z dôchodku, nie 
je podľa tabuliek v hmotnej núdzi. O manželku 
v bdelej kóme nechce prísť, verí v zázrak. Denne 
je pri nej. 

ŽIVOt BEZ ŽIVOtA
O MANžELKU NEChCE PRíSŤ, VERí V ZáZRAK 

PríbeH

Pavol: „Viem, že keby sa niečo podobné stalo mne, Milka by sa o mňa postarala ešte lepšie.“
bude viac nažive ako je teraz. Veď podobné 
zázraky sa už stali, pacienti sa po mnohých 
rokoch prebrali z kómy, nebolo ich veľa, ale 
boli. Tak prečo nie aj moja Milka?“ 
Pavla držali a držia nad vodou jeho dcéry, 
dodávajú mu chuť do života, hoci priznáva, že 
už nič nie je také ako predtým. Manželku nosí 
stále v srdci a všetky myšlienky stále smerujú  
k nej. Každý deň od tretej do pol šiestej trávi pri 
jej lôžku, naučil sa svoju Milku odsávať, krému-
je ju, masíruje, kŕmi cez PEG a neustále ju 
hladká a s láskou sa k nej prihovára. Rozpráva  
o deťoch, o vnúčatách, o krásnej sedemročnej 
Nelke, ktorá je výrečná po babke, „najviac sa 
na ňu podobá. Nelka je rovnako bezprostredná 
ako bola manželka. Spoločenská. Moja Milka 

vždy vedela urobiť zábavu, bola stredobodom 
každého posedenia, smiala sa, každý sa pri 
nej cítil fajn. A od tejto ženy som už šesť rokov 
nepočul jedného slovka. Bolí to a nezmierim 
sa s tým,“ povie Pavol a napravuje si na prste 
obrúčku. „Rád ju nosím, nech každý vidí, že 
mám manželku.“

Desivé počty 
Pavol však musí bojovať aj s ďalším krutým úde-
lom. Liečebňa pre manželku nie je „lacný špás“. 
Z pôvodných 50 korún na deň sa suma šplhala 
z roka na rok, neskôr už pomaly z mesiaca na 
mesiac. dnes platí mesačne za starostlivosť o 
manželku 750 eur! Keď sa spojí jeho dôchodok 

s manželkiným, vyjde mu suma 688 eur. Preto 
je už roky odkázaný na to (no vlastne aj vďačný), 
že si môže privyrobiť predávaním v novinovom 
stánku. Od šiestej do dvanástej je teda v práci, 
má kontakt s okolitým svetom a zarobí 2 eurá 
na hodinu... Mesačne si tak prilepší o dve stovky. 
A to treba aj za niečo jesť, i keď Pavol tvrdí, že on 
už toho veľa nepotrebuje. Pomáhajú mu dcéry, 
ktoré v súvislosti s otcovou angažovanosťou 
sa v boji za práva človeka na dôstojný život už 
ubrali na tempe. Usúdili, že sa pochopenia a 
spravodlivosti po toľkých rokoch márneho boja 
nedočkajú. Pavol totiž podal sťažnosť aj na Úrad 
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – 
neúspešne. Na vine je pacientka a basta. A keď 

prosí kompetentné úrady o finančný príspevok, 
dostáva len zamietavú poštu. Pavol jednoducho 
nie je občanom v hmotnej núdzi, nemá nárok 
na nijaké kompenzácie. Koho zaujíma, že počty 
sú neúprosné a jednoducho mu na živobytie 
nevychádza? Nikoho. Aby sme boli presní, bývalá 
ministerka práce Tomanová mu odklepla jed-
norazovku – 200 eur. Zaplať pánboh i za to...
Pavol je odhodlaný skúsiť to aj v parla-
mente, poukázať na zúfalú situáciu, v ktorej 
sa môže ocitnúť každý z nás. je bojovník, no 
predovšetkým obdivuhodný chlap. Ruku na 
srdce, nie každý by to dokázal. deň čo deň vstá-
va s myšlienkou, že o tretej bude pri manželke, 
ktorá mu nestisne ruku, nepokúsi sa otvoriť 
ústa. Neusmeje sa. Možno len očami, ktorými 
najnovšie rada pozerá k oknu. A tak sa Pavol 
dovtípi, že je rada, keď je pri nej. Keď počasie 
dovolí, vyjdú si aj do parku. Polohovateľná 
posteľ má kolieska, Pavol je vždy rád, keď sú 
spolu na čerstvom vzduchu... On tlačí posteľ 
a rozpráva manželke, ako je vonku krásne. 
Vždy, keď sú spolu, cíti sa spokojnejší – a taký 
je každý boží deň. Stačí len nazrieť do jeho 
diára. Zapisuje si doň návštevy pri manželke. 
Za celých šesť rokov Pavol absentoval hádam 6 
alebo 7-krát. Pri každom dni sú cifry, ktoré vždy 
o jedno číslo stúpajú. V čase nášho stretnutia si 
Pavol pripísal 2170. Toľký deň je jeho „miláčik“ 

– tak oslovoval svoju manželku – v bdelej kóme.  
V živote bez života.

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, ktorí sa nie vlastnou vinou 
ocitli v ťažkej situácii. Radi by sme, aj s vašou 
pomocou, pomohli Pavlovi k úhrade vysokej 
sumy za liečebňu, v ktorej leží jeho manželka. 
Ďakujeme!
Číslo účtu, kam môžete posielať príspevok: 
4 040 218 205/3100 (Ľudová banka). Pripíšte 
poznámku – Pavol.
Kontakt na OZ Medzi nami: 0905 240 389 
alebo 0905 910 827 (medzinami@zoznam.sk, 
www.ozmedzinami.sk)
Projekt OZ Medzi nami sa realizuje aj vďaka 
podpore Nadácie VÚB, ktorú oslovila práca 
združenia s konkrétnymi ľudskými osudmi.
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„Stále verím, že sa 
Milka preberie.“
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Ak nedôjde Mohamed k hore, zájde hora za Mo-
hamedom? Tesne pred uzávierkou tohto čísla do 
redakcie dorazila obálka s knihou. Parádne fotky 
Tatier, ktoré sme práve potrebovali! Nezaslúžené 

„náhody“ mám rada a mám z nich zimomriavky. 
Želám príjemný zážitok z prírody okolo nás a  
z toho neviditeľného, čo nás tak znepokojujúco 
presahuje – a často sa o nás nečakane postará.

Fotografie sme použili s láskavým dovolením 
autora Jura Kováčika. Viac z nich nájdete v kni-
he Tatry, z vydavateľstva Slovart, 2011. Viac na  
www.jurokovacik.com.

text: sandra tordová | foto: juro kováčik FOtORIPORt

tAtRY A NÁHODNé RADOStNé PRESAHYSLOVENSKé MÚDROSTI STáLE V PLATNOSTI

KOMu SA NELENí, tOMu SA DIVíM
Keď sa raz začnete venovať slovenským porekadlám, prísloviam a múdrostiam, 
nie a nie skončiť.

text: ada jung | ilustrácia: petra ševčíkováFENOMéN

Toľko ich je a jedno múdrejšie, vtipnejšie a 
dvojzmyselnejšie ako druhé! A ako ťažko ich je 
zadeliť do kategórií! Preto je aj naše zadelenie 
symbolické, len tak pre zábavu.

Protirečivé
Hoci slovenské príslovia a porekadlá majú 
jednoduchú a krásnu logiku, predsa, keď sa 
postavia proti sebe, vynikne aj ich protirečivosť. 
Neveríte? Napríklad príslovie Čo môžeš urobiť 
dnes, neodkladaj na zajtra a príslovie Ráno je 
múdrejšie večera. 
No dokonale slovenské je aj to, že i protirečivé 
obsahuje skrytú múdrosť! Len nie každý ju 
pochopí a nájde. Vy áno?

Pestovateľské
Tých je pomerne veľa a všetky dokladajú 
pracovitosť slovenského národa. Lebo Komu 
sa nelení, tomu sa zelení (stoeurovka či sto-
koruna, ale tu išlo skôr o zelené lány polí), 
Trpezlivosť ruže prináša, Jablko ďaleko od 
stromu nepadne a ešte Akoby hrach na 
stenu hádzal.

Nebezpečné
Sem patrí jednoznačne nasledujúce: Čo na srdci, 
to na jazyku. Príslovie Všetko zlé je na niečo 
dobré na prvý pohľad nebezpečné nie je. Lenže 
ľahko môže viesť k zvýšenej trestnej činnosti. 

Zdravotno-športové
Tie ani nepotrebujú špeciálny komentár: V zdra-
vom tele zdravý duch, Pomaly ďalej zájdeš, Frišký 
dobehne, lenivý doleží, Bezpečnejšie je krokom 
ako skokom. 

O chudobe
chudoba našim predkom nevzala humor a  
k tomu ich naučila múdrosti. Chudoba 
a kašeľ sa nedajú zatajiť, patrí k tým 
vtipnejším prísloviam, k múdrym zasa Chu-
dobnému chýba veľa, lakomcovi všetko. Stav 
chudoby vedeli naši predkovia okomentovať 
aj s dávkou optimizmu – Chudobný sa aspoň 
dobre vyspí. Trošku rozčuľujúcejšie je, keď 
Chudobný spieva ako môže, bohatý ako chce.

zvieracie
Mohol by nám ich závidieť aj Ezop. A ktovie, 
koľko ich od neho aj pochádza?! Vrana 
k vrane sadá je dosť podobné Ezopovej 
dielni, zato príslovie Darovanému koňovi 
na zuby nepozeraj znie nanajvýš slovensky. 
No a, samozrejme, Pes, ktorý šteká, nehryzie! 

Prírodovedecké
Mysleli ste, že také neexistujú? Pozrime sa na 
ne: Ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva. 
O nasledujúcom by sa dalo diskutovať, či nepatrí 
skôr do kategórie pracovných alebo provoka-
tívnych: Kto druhému jamu kope, sám do nej 
spadne. Teraz si uvedomujem, že by mohlo ísť 
aj o zdravotné!

Intelektuálne
je tu isté riziko, že ich nepochopíme v celej 
hĺbke, šírke a výške. Dlhé vlasy, krátky rozum, 
to je pomerne jasné. Trošku zložitejšie je Ak sa 
nestalo, čo si si žiadal, žiadaj si to, čo sa stalo. No 
a toto je buď úplne pochopiteľné alebo úplne 
nepochopiteľné: Hlavu možno stratiť len raz.

Náboženské
Sem patria škodoradostné – Pomôž si človeče, 
aj Boh ti pomôže, zadosťučiňujúce – Ako ro-
bil, tak sa mal, čertu slúžil, čert ho vzal a ešte 
napríklad konzumné – Jeden za duchom, druhý 
za bruchom.

Mravnostné
Príslovie Aká matka, taká Katka hovorí o gene-
tickej súvislosti. Šaty robia človeka zas o mód-
nom biznise. Čím kto hreší, tým trestaný býva 
o pohlavných chorobách. Čoho sa človek 
najviac odrieka, toho sa najskôr dopustí o 

- Koho nešťastie prenasleduje, ten si ešte aj  
v nosnej dierke prst zlomí.

- Vtedy človek rastie, keď sa mu sníva, že lieta.
- Rád by ho teraz aj malíčkom z hrobu vyhrabal.
- Keby tvoj priateľ aj z medu bol, neoblíž ho celého.
- Aj na malej bránke o veľa prísť môžeš!
- Ak bude päť ľudí vravieť, že vôl je krava, vrav to 
tiež, ale nechoď dojiť.

- Lakomec je rovný svini, len po smrti osoh činí.
- Ľahko je z cudzej kože remence krájať.
- Najdrahšia je tá kvapka, ktorú krčmári lejú do 
vína a advokáti do kalamára.

- Nie všetci tí, ktorí dokorán otvárajú ústa, sa 
smejú.

DESAtORO BEZ KOMENtÁRA
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svätuškároch. Jazyk nemá kostí, ale kosti láme 
o tom, že mlčať je zlato. 

Alkoholické
Prekvapili ma, ale preto, že ich je oveľa 
menej ako tých o práci alebo o chudobe. 
To som nečakala. Dobre je, keď sa huba 
obleje a ešte lepšie je, keď sa do nej naleje. 
O nedočkavcoch: Ešte vlka nezabili, už na jeho 
kožu pili. O opatrných: Kto doma sedí, toho 
v krčme nenabijú. A toto je jedna z dialektických 
múdrostí: Kto sa napije, ten dobre spí, ten kto 
spí, nehreší, teda kto pije, ten nehreší.

Kupovať mačku vo vreci a hádzať perly sviniam je bytostné právo každého Slováka.

Malá studená dolina.

Zbojnícke plesá vysoká.
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Čas sa tu tak trocha zabudol pred sto rokmi, 
keď ešte mlynské koleso čvachtalo v potoku 
na plné obrátky a poháňalo pílu i mlynské ka-
mene. dnes tu už druhá či aj tretia generácia 
ochranárov a záchrancov prežíva po starom. 
Keď majú voľno, utečú z miest do chladného 
údolia. chovajú kozičky a pestujú v záhradke 
zeleninu. Sami si pečú chlieb v tradičnej peci 
na drevo. dobrovoľníci sa na drevených mly-
noch na pomedzí Liptova a Oravy, na mieste 
zvanom Oblazy, striedajú už tridsať rokov. Bez 
nich by bola technická pamiatka dávno mŕtva.
Vodné koleso im vyrába aj elektrinu na sviete-
nie a poháňa pílu. Tento stodvadsať ročný stroj 
narezal všetky dosky, použité na rekonštrukciu 
píly a mlynice. Mlyny doslova stavali nanovo. 
Všetko je postavené tradičným spôsobom. 
dnešní obyvatelia mlyna, rovnako ako ich 
predchodcovia, používajú latrínu pod lesom 

a umývajú sa v studenom potoku. Vodu na 
kúpanie si zohrievajú na peci.

Legendárny spolok
Prvú brigádu zorganizovali na zničených mly-
noch Bratislavčania – už v období socializ-
mu známy ochranár a občiansky aktivista 

Mikuláš Huba a niekdajší primátor nášho 
hlavného mesta Peter Kresánek. Budúci 
prvý muž Bratislavy mal vtedy vo Veľkom 
Borovom drevenicu. Ako člen legendárne-
ho Spolku ochrancov prírody a krajiny dal  

dokopy partiu. Každé ráno odchádzali na 
mlyny. Rekonštrukciu dodnes zastrešuje 
Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny 
(SZOPK). dolný mlyn, nazývaný podľa rodiny 
mlynára Brunčiakovský, odkúpila od vnuka 
posledných mlynárov Základná organizácia 
číslo 6 SZOPK. Presne tá, ktorá provokovala na 
sklonku socializmu komunistov vydaním pub-
likácie o stave životného prostredia Bratislava 
nahlas. Horný, Gejdošovský mlyn, nazvaný 
podľa konkurenčného mlynára, si záchran-
covia pamiatky prenajímajú od štátu. Všetky 
tunajšie objekty boli v deväťdesiatych rokoch 
vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku.

Aj tisíc turistov
Neďaleko mlyna stála furmanská krčma. 
Vraj v nej bývalo plno, najmä keď za prvej 
Československej republiky cestu spevnili. 

PÚtNIK text a foto: vladimír kampf

STARé MLYNY OžIVILI NADŠENCI

A PREDSA SA tOČIA
Koniec tunajších dvoch mlynov prišiel po druhej svetovej vojne. Pred ňou mleli múku 
a rezali drevo pre obyvateľov Hút, Veľkého a Malého Borového. Priamo v dedinách 
nebol dosť silný prietok vody v potoku, aby rozhýbal vodné koleso. Preto išli ľudia 
hlbšie do Kvačianskej doliny. Vtedy tadiaľto viedla frekventovaná furmanská cesta.

Ešte pred tridsiatimi rokmi po nej mohli 
prechádzať aj autá. dnes už sa sem dá jedine 
pešo. Nie je to žiadna náročná túra. Na Huty 
je to od mlynov polhodinku príjemnej chôdze. 
Počas slnečných dní navštívi mlyny denne 
aj tisíc ľudí. Vtedy medzi nimi chodí šesť 
až osem dobrovoľníkov, ktorí turistov spre-

vádzajú a dozerajú na stroje. V zime mlyny 
väčšinou strážia len dvaja. Obývané, potom 
zabudnuté Oblazy sú opäť novoobývané 
pätnásť rokov. Väčšinou dobrovoľníkmi. 
Prísť medzi nich môže ktokoľvek, kto je 
ochotný bývať v jednoduchých podmien-
kach a pracovať.

„Mlyny postavili 
nanovo tradičným 
spôsobom.“

InzerCIA

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

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

Strihanie psíkov a poradenstvo: 
0907 473 718, Ľubica Chlpíková 
Internetový obchod – chovateľské 
potreby: www.webareal.sk/dream
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Nespočítané
Mlyny tu ľudia vybudovali ešte v 19. storočí.  
V roku 1935 namontovali do Brunčiakovského 
mlyna výkonný gáter. Vyrobili ho vo Viedni  
v závodoch Georga Tophama v 80. rokoch 19. 
storočia. Váži sedem a pol tony. dovliecť ho 
sem v tých dobách, to bola nezávideniahodná 
robota.
O pár rokov vypukla vojna, neskôr mlyn 
poškodila povodeň, ale po vojne fungoval 
na materiál prídelový systém a majiteľovi 
nepridelili materiál na nevyhnutné opravy. 
A v roku 1955 mu zakázali píliť. Bývalí ur-
bárnici, majitelia lesov, tu totiž stále pílili 
drevo, ktoré po znárodnení už patrilo štátu. 
Tunajšia ľudová múdrosť hovorí: „Stromy 
sa nie spočítanie.“ Úradníci nemohli strážiť 
každý strom. Tak umiestnili plombu na pílu. 
Oblazy ležia v prírodnej rezervácii, všetko 
drevo sem dnes musia dovážať. 
V časoch, keď to tu ešte fungovalo naplno, žila 
v mlyne početná mlynárova rodina. Mlynár, 
mlynárka, ich deti, najstarší syn si sem dovie-
dol nevestu. deti chodili do školy na Huty. 
Hoci bývali bokom od dediny, nemali sa až tak 
zle. Mali tu elektrinu z dynama! To nemal len 
tak hocikto. Mlynár bol vždy o voľačo bohatší 
ako obyčajný gazda.
Starým obyvateľom mlynov nebolo súdené 
dožiť na nich. Posledná mlynárka sa 
odsťahovala v roku 1976 k deťom do Lip-
tovskej Anny. Oblazy a život uprostred nád-
hernej prírody jej však chýbali. Na mlyn prišla 
ako mladé dievča, žila tu celý život, vychovala 
deti. Zomrela krátko nato, ako tento svoj svet 
musela opustiť.

Na Oblazoch sa žije skoro ako pred sto rokmi.

Vodné koleso vyrába elektrinu na svietenie a poháňa aj pílu.
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Veľa sa používali huby, raky, pohánka, kvaka, 
špargľa, gaštany, divina – teda to, o čom dnes  
v reštaurácii ani nechyrujú (snáď okrem diviny). 

Vyprážané, opekané
Menu v reštauráciách sa skladá z dvoch možností: 
vyprážané a opekané. Možno ešte na prírodno. 
Ale aj opekané zemiaky vám skoro všade hodia 
do fritézy. Kedysi za slovenské národné jedlo 

považované bryndzové halušky nájdete už len 
sťažka. Zato vyprážané syry a šnicle s hranol-
kami a majonézou sú všade a prudko naberajú 
na popularite. O niekoľko málo rokov nebude 
stačiť súčasné zdravotné poistenie na liečenie 
ľudí, ktorí holdujú tejto strave. Robíme všetko 
preto, aby sme naplnili slogan: telo má isť do 
hrobu zhumpľované. Precitnutie z mýlky býva 
pritom často zdrvujúce.
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HALuŠKY ALEBO VYPRÁŽANÝ SYR?
Jedlá slovenskej kuchyne sa prekrývajú s jedlami okolitých národov. Obľúbili sme 
si guláš, ktorý sme prebrali od maďarských susedov (a tí zase od Turkov). Objavili 
sme, ako vyrobiť mäkkú bryndzu, tú pôvodnú však k nám priniesli Rumuni.

GAstrO text a foto: miro kubečka
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Distribučné miesta
bratislava 
o. z. Proti prúdu, Karpatská 10, 811 05 Bratislava, Tomáš Kubiš, Ivan Lorenc, 

02/52 62 59 62, poradcovia@notabene.sk

banská bystrica 

Slovenský červený kríž, Pod Urpínom 6, 974 01 Banská Bystrica, Hana Klinia-

rová, 048/413 13 35, sus.bbystrica@redcross.sk 

Čadca
dcH – dom charity sv. Gianny, Kukučínova 6, 022 01 Čadca, Katarína 

Melicháčová, 041/432 40 88, 0918 874 839, charita.cadca@centrum.sk 

Hlohovec
o. z. Pokoj a dobro, Pribinova 51, 900 28 Hlohovec, Pavol Šoka, 

033/742 38 27, viera.vavrova@d2u.sk

Holíč
n. o. Križovatky – Azylový dom Emauzy, j. Čabelku 3, 908 51 Holíč, jana Pavková, 

034/668 31 10, emauzy@stonline.sk 

Kežmarok
o. z. Hviezda (v spolupráci s MsÚ Kežmarok), Lanškrounská 16, 

060 01 Kežmarok, Mária Galdunová, 052/466 02 12, 0905 886 546, 

komunita@kezmarok.sk 

Košice 

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

www.charitakosice.sk, Helena Havrilová, 0902 131 126, 0905 595 520, 

helena.havrilova@zoznam.sk 

Levice 

o. z. Miesto v dome, Sama chalupku 7, 934 01 Levice, Ľubica Prištiaková, 

036/622 15 86, mvd@miestovdome.sk 

Liptovský Mikuláš
Komunitné centrum „Nový svet” – Hlboké (v spolupráci s MsÚ Liptovský 

Mikuláš), Športová 1190/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Viera Kočtúchová, 

044/552 20 52, 0911 197 227, komunitne.centrum@atlas.sk 

Malacky 

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

dušan cauner, 034/772 24 57, 0902 230 122, acbetania@orangemail.sk 

nitra 

dcH – dom charity sv. Rafaela, Samova 4, 950 50 Nitra, www.charitanitra.sk, 

Andrea Rončková, 037/772 17 92, 0907 451 771, rafael.charita@gmail.com 

Nové Zámky 
Betlehem, M. R. Štefánika 10, 940 01 Nové Zámky, Kornélia Magyarová, 

0905 427 209, Béla Magyar, 0918 497 688, belamagyar@zoznam.sk

Piešťany 

ÚZ domum, Bodona 55, 921 01 Piešťany, Eva Papšová, 033/ 772 76 87, 

0915 400 577, domum@kios.sk 

Poprad 

ZSS – o. z. Korene (v spolupráci s MsÚ Poprad), Levočská 51, 058 01 Poprad, 

Marcela Michalková, 052/772 42 09, 0910 890 488, socialne@msupoprad.sk 

senica
n. o. ZSS Senica, Štefánikova 11/B, 905 01 Senica, Martina Snopková, 034/622 84 56, 

0903 764 072, snopkova@zsssenica.sk 

trenčín
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., Piaristická 42, 911 01 Trenčín, Phdr. 

Alena Laborecká, 0902 911 805, riaditelssmt@slovanet.sk

trnava
AdcH, Hlavná 43, 917 01 Trnava, www.charitatt.sk, Zuzana Ryšková,  

033/533 31 59, 0910 788 031, battarci.charita@stonline.sk 

Vranov nad topľou
AdcH – charitný dom pre mládež, Lúčna 812, 093 01 Vranov nad Topľou, 

Beáta Bronišová, 057/44 3 15 78, 0904 981 536, chdmvranov@zoznam.sk 

Žilina 

dcH – dom charity sv.Vincenta, Predmestská 12, 010 01 Žilina, Gabriela 

Huliaková, 041/724 47 95, 0918 314 197, charitaza@gmail.com

Nevzdaj to päť minút pred tým než sa [...].
tAKMER BODKA

Vylúštenie krížovky z minulého čísla: Všetko, čo je v [človeku krásne] je očami neviditeľné.

SLOVENSKá KUChYňA

 „bryndzu k nám 
priniesli rumunskí
valasi."

Tak ako my, aj naši predkovia radi jedli. jesť je 
prirodzené a dokonca v nevyhnutných malých 
dávkach nutné na prežitie. I keď v Číne a Indii sú 
ľudia, ktorí jesť nemusia, vedci zatiaľ neprišli na 
to, ako je to možné. Vyvážená strava stále zohrá-
va dôležitú rolu pre naše zdravie. V dnešnej 
dobe je dostatok jedla, ale jeme „dve na tri“. Už 
takmer polovica Slovákov má nadváhu. 
Aj naši predkovia jedli veľa tukov – slaninu, 
klobásu, ale narozdiel od človeka 21. storočia 
veľa fyzicky pracovali a prebytočné kalórie 
spálili. Ráno jedli najviac, aby vydržali až do 
obeda, ktorý bol často neskoro popoludní a 
býval suchý. A na večeru jedli menej. Ráno sa 
jedávali polievky (nie desiatové, čo bol výmy-
sel zo socializmu), kaše, cestoviny (nie penne, 
linguine či pappardelle, ale halušky) a placky 
(z múky a vody). chlieb sa piekol len raz za dva 
týždne alebo raz za týždeň. Podľa jeho tvrdosti 
sa pripravovala aj polievka. Ak bol ku koncu 
týždňa chlieb tvrdší, chystala sa taká, aby sa do 
nej mohol máčať – napríklad rascová. Na obed 
sa často jedlo len suché, nevarené jedlo ako 
slanina alebo bryndza s chlebom. Až na večeru 
bolo niečo varené – kapusta, strukoviny, kvaka 
(repe podobná chutná koreňová zelenina)  
s mäsom, neskoršie aj zemiaky a ryža. Niekedy 
na konci 19. storočia sa väčší dôraz ako na 
raňajky začal dávať hlavne na obed.

Kuchársky mix
Slovenská kuchyňa je historicky spätá s územím, 
na ktorom Slováci žili a i s národmi, ktoré s nami 
boli vo zväzku. Prebiehali malé obmeny receptov. 
Tak sme si napríklad obľúbili guláš, ktorý však 
máme od našich južných susedov Maďarov. No 
ale asi málokto vie, že ani ten nie je maďarský, 
oni ho totiž prebrali od Turkov. Bryndza je naša. 
Hoci keď poviem, že ju k nám priniesli rumunskí 
valasi, asi budem kameňovaný. Ale je to tak. Aj 
ovce nás naučili chovať vo voľnej prírode pase-
ním po kopcoch. Bryndza bola kedysi tvrdá ako 

„kameň“ a zmäkla až vtedy, keď proces zmäknu-
tia vymyslel Slovák. Preto ten pocit slovenskosti. 
Nuž a preto ja tvrdím, že neexistuje slovenská 
kuchyňa, len akási premiešanina jedál, ktoré sa 
prekrývajú s jedlami okolitých národov.
Napriek tomu som rád, že existujú knihy  
v slovenskom jazyku popisujúce jedlá, 
ktoré sa zvykli v danej dobe na našom 
území konzumovať. Nalistoval som si Prvú 
kuchárku v jazyku Slovenskom z roku 1894 
od jána Babilona a pozrel sa, aké recepty 
do nej zozbieral (pripravoval ju 20 rokov). 

Čvikoty, prskoty (drozdy) a kochláče (chocholáče) 
živia sa z borievok: medzi prskotou a čvikotou je 
ten rozdiel, že je prskota trochu väčšia: čvikota 
má celkom biele na bruchu a má čierne nohy, 
kdežto prskota je jarabá a má žlté nohy, lepšie 
mäso je ovšem z čvikoty. Istý počet čvikôt 
ošklbať, kožu z hlavy zlúpiť, oči vylúpať, vlásky 
opáliť, všetko umyť a nôžky cez hlavu prepchať. 
Žemle a slanina pokrájajú sa na listy rovnakej 
veľkosti, na drevený špajdlík zapchnúť žemľu, 
potom slaninu, za tým čvikotu, zase slaninu a 
žemľu, týmto spôsobom tak dlho pokračovať, 
dokiaľ stačí: všetko posoliť, dá sa na masť do 
pekáča a na žlto odpiecť pred nastolovaním 
masťou poliať, žemľovými omrvinami posypať, 
nechať pripiecť, obsah z ražníka na dlhú misu 
zošuchnúť a všetko saftom poliať.

Na záver by som pridal jeden recept z už vyššie 
spomínanej kuchárskej knihy. Také ražniči po 
slovensky.

ČVIKOtY NA PEČENKu

Vyprážaný syr s tatarkou a hranolkami ako štátny znak Slovenska.



Raz mi ktosi povedal, že Slovensko nemá 
dobrý imidž vo svete už preto, že „sloven“ 
v angličtine označuje špinavého a neu-
praveného človeka.
Špinavsko! – to je to, čo si Angličan auto-
maticky pri našej krajine predstaví, a to ešte 
ani nebol na jarnej prechádzke v našich 
lesoparkoch. „Slav“ je navyše nebezpečne 
blízko slova otrockého „slave“ či pomalého 

„slow“. A potom robte propagáciu cestovného 
ruchu. Naši pltníci sa môžu aj pozabíjať, a 
stále to nebude ono. 
Lenže aký lepší názov by sme pre našu 
malú veľkú krajinu 
vymysleli? Hlinkovs-
ko či Štefánikovsko? 
Tatransko i Tatra-
landia by naštvala 
Záhorákov, ktorí by zas pribuchli na stôl Malo-
karpatsko. Nepriechodná by bola aj Fatrália, 
Váhovstvo, ba ani Váhostavsko, akokoľvek 
presadzované sponzorom. Medzinárodný 
škandál by vyvolalo Hornozemsko, vraj 
inšpirované Nizozemskom. Z dôvodu zlých 
konotácií by neprešlo ani Hornomaríkovo 
či Kocúrkovo. Priveľmi aktívny skrášľovací 
spolok by navrhol Vieneriu či Tothiu. 
Podľa vzoru Grónska sa bude hľadať farba, 
ktorá by nás mohla dôstojne reprezentovať. 

Hnedú a červenú 
vyradia v prvom kole, 
žltá prepadne ako 
nedostatočne národne 
uvedomelá, avšak ani 
modrá nebude dobrá 
pre všetkých a pri 
dúhovej sa už strhne 
bitka v parlamente.
celá séria názvov sa bude odvádzať od flóry 
a fauny: dubovsko-bukovsko, Brezovia... do 
užšieho výberu sa dostane aj Čuvačsko a 
Rysko, keď už si nás majú mýliť – tak aspoň  

s veľmocou. celkom 
po chuti väčšine 
nebudú názvy ako 
Zemiakovisko, Kapus-
tovia či Galusko.

Komusi napadne, že najlacnejšie by bolo 
zmeniť len jedno písmeno. do úvahy by 
potom pripadalo Slopensko či Zlovensko. 
Relatívne najväčšiu podporu nakoniec získa 
Eslovensko –  virtuálna verzia Slovenska, 
čistejšia a milšia ako z facebooku.
Vášnivo zbytočná celonárodná diskusia bude 
mať nakoniec jediný význam – viacerí pri nej 
pocítia, že majú len k tomu špinavučkému 
Slovensku predsa len istý citový vzťah a vy-
behnú si pokosiť predzáhradku.

Na stene nám visí kríž z Guatemaly. Kúpil som 
ho od indiánov na trhu. Indiánsky kríž je ako 
indiánska myseľ – plný symbolov. Priamo v 
strede je pribité medené srdce. jediné, čo z 
Krista na tom kríži zostalo, je z hrude vytrh-
nutý sval, pumpa života, temnie sa tam ako 
vychladnutá krv. Okolo srdca remeselník 
popribíjal mosadzné odliatky najrozličnejších 
vecí – drobností života – kaktus, ovečka, pes, 
kukurica, kľúčik, noha, hlava, maska, auto, kohút, 
ryba, ucho, lietadlo, maličké ľudské srdce pre-
bodnuté dýkou. Pre indiána je v kríži zahrnutý 
celý svet. Kalvária je všade – v tebe, vo mne, 
okolo nás. 
Vidím nás v tom kríži. 
Stúpame k svetlom 
zaliatemu nebu, od 
smrti k smrti, od 
zrodenia k zrodeniu. Každý krok predstavuje 
nové prekonanie seba, nové umieranie pre 
nové zrodenie. Vidím dieťa – umiera detstvu, 
aby sa narodilo dospelosti. Vidím muža a 
ženu – umierajú každý svojmu ja, aby sa zro-
dili v jedinom spoločnom my milovania. Vidím 
starcov a stareny, na poslednom stupni, pred 
mrazivou bránou poslednej smrti. Vidím nás – 

tu umierame, aby sme 
sa tam narodili navždy. 
celý život je umieranie 
a celý život je zrodenie: 

„Kto chce zachrániť svoj 
život, stratí ho, kto stratí 
život v láske, nájde ho.“ 
No my sa celý život 
bránime životu, práve 
tým, že sa bránime 
smrti. 
Kto dá dieťaťu odvahu opustiť bezstarostné 
detstvo a vziať na seba kríž zodpovednosti? Kto 

dá milencom silu vzdať 
sa svojich očakávaní a 
vziať na plecia kríž vzá-
jomnej oddanosti? Mlčíš 
Bože a umieraš za nás. 

Ticho padáš do temnej zeme, do našej pýchy, 
do nášho egoizmu, do nášho strachu o seba, 
aby si v nás vstal z mŕtvych do nedeľného rána. 
Zajtra sa stretneme na ramenách indiánskeho 
kríža. ja, maličká vec života, sa znovu stretnem 
s vami, maličkými vecami života. Budeme sa 
ligotať okolo srdca pribitého v strede, kde sa 
všetky naše vzťahy spájajú.

MIMOCHODOMtext: daniel pastirčák, zuzana uličianska | foto: archív autorov

GuAtEMALSKÝ KRíŽ

... DANIELA PASTIRČáKA

NAŠE MILOVANé ŠPINAVSKO

... ZUZY ULIČIANSKEJ

„Keď už si nás majú mýliť, 
tak aspoň s veľmocou.“

„bránime životu tým,  
že sa bránime smrti.“
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Tak ako je škola, práca a rodina pre mňa de-
finovaná ľuďmi, je aj Slovensko územie, ktoré sa 
mi viaže na konkrétne osoby. Sú to všetko mená, 
ktoré nefigurujú v mojom živote v natoľko osobnej 
rovine, aby ste ich prípadne nemohli zaradiť aj do 
toho Vášho Slovenska. 
chcela by som vyzdvihnúť poéziu jána Smreka, 
predovšetkým Maľovanú abecedu, pretože ako 
prvý priniesol rytmus do môjho života. Ďakujem 
aj Kriste Bendovej za to, že svojou tvorbou učila 
deti čo je to humor, Milanovi Lasicovi a júliusovi 
Satinskému za to, že uspeli svojim humorom 
aj napriek vysokej dávke vzácneho a málo chá-
paného dadaizmu. Kúsok môjho Slovenska venu-
jem aj Alexandrovi dubčekovi a Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi za to, že mám vďaka komu 
veriť v existenciu dobrého a obľúbeného politika. 
Miesto som našla aj pre Štefana Baniča za to, že 
sa parašutisti už vďaka nemu nemusia „rozpučiť“ 
o zem. Miroslava Trnku radím do môjho Slovenska 
preto, že kvôli tomuto Slovákovi sú počítače na 
celom svete chránené pred vírusmi a ani netušia, 
že skratka NOd32 znamená Nemocnica na okraji 
disku. Kúštik Slovenska patrí Zuzane Kamasovej 
za to, že Slovensko reprezentuje tak úspešne  
v tak noblesnom športe ako je golf, Ivete Radičovej 
za to, že aj vďaka nej nepochybujem o úspechu a 
schopnostiach inteligentnej a silnej ženy. Keď si 
spievam v dolinách s Karolom duchoňom, cítim 
sa byť Slovenkou. Keď čítam o jeho neteri, že je 
nominovaná ako prvá Slovenka na cenu Grammy 
v opernom speve, cítim sa byť ešte aj hrdou Slo-
venkou. Keď si spievam s Mariánom Čekovským  
Myslím, že môže byť, spievam si najkrajšiu slo-
venskú pieseň s multitalentovaným hudobníkom, 
zatiaľ čo pán Profesor jozef Masarik spolupracuje 
na výskumoch pre NASA. Slovensko je aj Rytmus, 
lebo je fenomén, tak nech ti to nej..e. :o)
Ľudí v mojom Slovensku, ktorých by som chcela 
menovať, sú desiatky. Ste tam aj vy, lebo ste si 
práve našli čas čítať tento článok a porovnať, či 
je váš zoznam podobný – alebo úplne iný. Stali 
sme sa spoludebatujúcimi. Ak by sme sa náhodou 
neboli v ničom zhodli, dávam nám poslednú šancu. 
Moje Slovensko teraz tvoria aj hokejisti. Tí v NHL, aj 
tí, čo prídu na majstrovstvá, aj tí, čo nemôžu prísť. 
Takže priatelia, ciki caki, ciki cak, na Slovensku 
(mojom) je to tak! 
Adela Banášová

Moje Slovensko
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Legenda / Legend

Info centrum / Info Center: Hlavná 59

Fan zóna / Fan zone: Hlavná ulica

Hokejový štadión / Hockey stadium



Legenda / Legend

Info centrum / Info Center: Klobučnícka 2

Fan zóna / Fan zone: tyršovo nábrežie

Hokejový štadión / Hockey stadium
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