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Dve vetičky
v srdci
Túlajúc sa po svete 
často premýšľam, prečo 
v oblasti pohostinnosti 
neplatí o Slovensku sta-
ré známe „všade dobre, 
doma najlepšie“. Aspoň 

pre mňa nie. Už dávno som v našich „pohos-
tinstvách“ nezažila pocit, že „hosť do domu, 
Boh do domu“. A myslím, že som prišla na 
príčinu. Prišla som na ňu v reštauračných 
zariadeniach, kde pracujú ľudia mentálne či 
inak hendikepovaní. Oni mi svojím celkom 
iným prístupom tú príčinu ukázali.

Tkvie v tom, že sme zabudli na podstatnú 
vec, o ktorú medzi hosťom a hostiteľom ide 

– o budovanie vzťahu. Tam, kde to dokážu, 
hoci nás možno vidia prvý a poslednýkrát, 
práve tam nás asi poslednýkrát nevidia, lebo 
sa tam budeme radi vracať. Ako napríklad 
na návštevu k ľuďom, ktorí sa po dlhšom 
čase ocitli z ulice vo vlastnom. Tí sa naozaj 
vedia tešiť z prijatia hosťa, ktorého predtým 
jednoducho nebolo KDE prijať...

Jedna čarovná knižka od Ing. J. Solara s názvom 
Host a my, s podtitulom Kompas na cesty úspě-
chu v pohostinství (vyšla v Prahe v roku 1940) 
sa danej problematike venuje rovnako s rozhľa-
dom, ako aj s múdrosťou, postrehom, šarmom 
a humorom: „Jídlo i nápoj patří především 
dámě. Dámy jsou zvyklé na rytířství a zvláštní 
ohledy i služby. Velmi vděčne přijmou na př.  
v menším hotelu ve Švýcarech po příchodu 
do hotelu a vybalení zavazadel malou pozor-
nost – nabídku horké žehličky. Mysleme na 
dámy! Mají v pohostinství velké slovo!“

Knižka na vás vydýchne ducha doby (aj keď 
k nej privoniate), za ktorou si s nostalgiou 
povzdychnete a zároveň pochopíte, prečo je 
stále tak veľmi cenené pohostinstvo s tradí-
ciou. Lebo udržiavanie tradície vždy zname-
ná budovanie vzťahu – poctivý prístup, zlatý 
punc kvality a starostlivosti, na ktorej nič 
nemôže zmeniť ani uponáhľaná doba.

Na to, aby sme boli dobrými hostiteľmi, ne-
musíme mať ani hotel, ani reštauráciu, ale 
ak budeme mať hostiteľskú dušu, pokojne si 
ich môžeme otvoriť a budú úspešné. „Jsem 
váš! Bavte se dobře a buďte šťastni pod mou 
střechou!“ cituje inžinier Solar americké-
ho hotelového kráľa Mr. Statlera. A dodáva: 

„Možná, že se vám tyhle dvě větičky někdy 
hodí. Zatím je noste v srdci!“

Ada Jung
editorka
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toto vydanie bolo podporené prostriedkami,
ktoré sme získali spolu s cenou Nadácie 
orange za dlhodobý prínos v systémovom 
riešení problematiky ľudí bez domova. 



„Najviac, čo deťom môžeme dať, je žiť svoj život naplno a popri tom 
ich sprevádzať,“ hovorí rodičovská poradkyňa MARTINA VAGAČOVÁ. 

Na svojich kurzoch radí, ako zvládať výchovné dilemy bez kriku a trestov.

Deti majú svoju hlavu
Zuzana Límová
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Načo nám je rodičovský kurz? 
Naši rodičia ho nemali a sme tu.

Žili inú dobu, v iných podmien-
kach. Veľa vecí v spoločnosti bolo 
daných, a tým pádom rodičia po-
užívali podobné princípy aj doma. 
Dnes však zisťujeme, že keď s deťmi 
začneme robiť to, čo rodičia robili  
s nami, nedeje sa nič z toho, čo oča-
kávame. My sme trebárs poslúchli, 
ale naše deti sa na nás pozrú a po-
vedia „nie“. Aj keď im niečo zoberie-
me, napríklad zakážeme rozprávku, 
povedia – mne to nevadí, vymyslím 
si v hlave inú... Mnohé dnešné deti 
sa vedia vynájsť, nenechajú sa len 
tak vydierať či manipulovať. My im 
potrebujeme odovzdať isté hodnoty, 
ale ako to urobiť, keď majú svoju 
hlavu?

Takže ako znie vaša rada?
Ak chceme, aby nám deti dôvero-

vali a boli ochotné nás nasledovať, 
mali by sme sa k nim správať ako 
k dospelým. Ľudskosť je len jedna. 
Samozrejme, líšime sa tým, že rodič 
má nažitú skúsenosť, ale lásku, pri-
jatie a dôveru potrebujeme všetci 
už od malička. No je pre nás ťažké 
ujasniť si, čo znamená rešpekt voči 
dieťaťu, lebo my sme ho veľmi ne-
zažili. Ľudia prichádzajú na kurzy, 
pretože chcú deti rešpektovať, ale 
nevedia to prakticky uplatniť.

Čoho sa obávajú?
Hovoria – niektoré veci predsa 

dieťaťu nemôžem dovoliť! Nemô-
žem ho nechať len tak skočiť do 
bazéna a veriť, že sa naučí plávať! 
Rešpektujúci prístup však nezna-
mená, že dieťa nechám napospas 
sebe samému. Budem pri ňom, keď 
bude skákať do vody a chytím ho 
vo chvíli, keď mu ide o život. Už 
nie sme riaditeľmi ich životov, skôr 
partnermi. Zaisťujeme, aby mali 
bezpečný priestor, kde môžu skúšať, 
ako veci fungujú.

V období vzdoru sa to ľahko po-
vie. Najmä keď sa vreštiace dieťa 
hodí na zem a okolo sa vždy nájde 
dostatok ľudí, ktorí presne vedia čo 
robiť.

Máloktorý rodič má tú odvahu po-
vedať dobre, tak mi to ukážte! Hneď 
by tí ľudia uvideli, že si neporadia. 
(smiech)

Ako si teda poradíme?
Pokúsime sa upokojiť aspoň natoľ-

ko, aby sme ho s čo najväčšou láska-
vosťou preniesli na bezpečné miesto, 
kde bude málo obdivovateľov a kde 
bude mať priestor, aby svojou emó-
ciou mohlo prejsť. Keď dieťa plače, 
slzami sa vylučujú chemické látky, 
ktoré mu postupne pomáhajú utíšiť sa. 
Častokrát nechce, aby sme sa ho dotý-
kali či niečo hovorili, ale len tam boli. 
A opakujeme si, že si buduje odolnosť 
a učí sa, že aj takáto ťažká situácia sa 
dá prežiť.

Čo nám chce plačom povedať?
Veľa rodičov nevie, na čo je dobré, 

keď sa dieťa v obchode zrúti kvôli 
cukríkom alebo päťdesiatemu šieste-
mu autíčku. V podstate je správanie 
len kódovaná správa, ktorou nám 
dáva jasne najavo, že toto miesto už 
pre neho nefunguje a potrebujeme 
odísť. Keby sme mu dohovárali alebo 
ho kritizovali, hovoríme mu, že je 
neschopné chúďatko. Reagovalo by 
ešte silnejším plačom, ktorý zname-
ná – ty mi nerozumieš, nechápeš, že 
je to pre mňa naozaj zlé, ukazujem 
ti, že sa v tom úplne strácam, tak 
niečo urob!

Ale čo?
Dáme mu najavo, že je to v po-

riadku. Keď doplače, môžeme mu 
povedať „vidíš, skončilo to“. A prišla 
úľava. Chceš sa pritúliť? Neriešime, 
čo vhodné, alebo nevhodné robilo, 
ale ukážeme mu, že ho máme radi a 
vieme, že keď bude väčšie, zvládne to 

inak. A keď už vníma, spýtame sa ho, 
či je hladné. Môžeme mu ponúknuť 
niečo, čo je pre nás prijateľné – sladké 
jabĺčko alebo sladkosť, ktorá je dovo-
lená. Ak chcelo autíčko, môžeme sa 
porozprávať, kedy sa najbližšie kupujú 
darčeky a napríklad ho nakresliť do 
listu Ježiškovi, ktorý mu môže nie-
ktoré z prianí splniť.

Veľa rodičov má obavy, že keď 
ustúpia, stratia autoritu.

Autorita nie je o moci a sile. Dieťa 
vidí, že nerobíme všetko, čo chce, ale 
cíti, že dostáva všetko, čo potrebuje. 
Zároveň mu odovzdávame aj svoje 
hodnoty. Nebolo prijateľné tam ostať 
a obťažovať ostatných. Nedovolila 
som mu do niečoho kopať, zhodiť 
to alebo zobrať, preto som ho od-
niesla. Dávam mu tým odkaz, že sa 
starám o neho, keď potrebuje pomoc 
a pokoj, ale zároveň sa starám aj  
o druhých, aj o prostredie, v ktorom 
sa nachádzam.

Ako sa nezľaknúť detských 
emócií?

Emócia je niečo, čo má veľmi 
veľa energie, a hovorí nám, čo v da-
nom momente potrebujeme. Nedá 
sa zničiť, iba presmerovať alebo 
prospešne využiť. Keď si začneme 
emócie všímať a brať ich do úvahy, 
zistíme, že nám sprostredkovávajú 
tú najväčšiu radosť, akú sme v živo-
te schopní zažívať. A potom sa ich 
nebojíme. Vítame ich, ale pochopi-
teľne, potrebujeme získať zručnosti, 
aby sme s nimi vedeli pracovať.

Ako sa nezľaknúť svojich vlast-
ných emócií?

Niekedy stačí uvedomiť si, kde  
v tele tú emóciu mám a že cítim jej 
silu, ale nemám čas sa ňou zaoberať, 
takže potrebujem prvú pomoc. Nie-
kto si dá pohár vody, niekto sa zhlbo-
ka nadýchne a začne vydychovať ako 
cez slamku. Potrebujeme si vybudo-
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vať konkrétne nástroje, pretože my 
nie sme v tom momente podstatní. 
Podstatné je dieťa, ktoré už medzi-
tým explodovalo.

Čo pomáhalo vám?
Povedala som si, že to naprávanie 

škôd mi za to nestojí.

Ako zachrániť situáciu, keď rodič 
vybuchne?

Pre deti je šťastie, že sme nedo-
konalí. Keby nám všetko išlo, boli by 
zúfalé, pretože sa s nami strašne po-
rovnávajú. Takto vidia, že aj my musí-
me robiť tú istú prácu, akú chceme od 
nich – upokojiť sa a nekonať okamžite 
z emócie. Nie vždy sa nám to darí a 
dôležité je, čo urobíme potom.

A keď mi ujde ruka?
Je to síce neprijateľné, ale veľa 

ľudí sa začne utápať v sebaobviňova-
ní, ktoré nikomu nepomôže. Chyba je 
možnosť niekam sa posunúť. Samo-
zrejme, že sa ospravedlním a potom 
môžeme spoločne porozmýšľať, ako 
sa jej nabudúce vyvarovať. Napríklad 
sa dohodneme, že nás dieťa upozorní 

– mamina, už kričíš. Niekedy ho ani 
nemusíme udrieť a už by sme sa mali 
ospravedlňovať, pretože aj náš postoj 
vytvára taký manipulatívny tlak, že 
dieťa nemá kam uhnúť a odpovedá 
nevhodným správaním.

Ako ustáť dobre mienené, ale 
často nepoužiteľné rady našich ro-
dičov?

Treba si uvedomiť, že nám chcú 
skutočne pomôcť a ukázať im, že 
tomu rozumieme. Ak sú rodičia 
ochotní počúvať, môžeme sa pokúsiť 
im vysvetliť, že správanie je len vý-
sledkom toho, ako sa dieťa cíti.

Odpovedia, že dieťa musí po-
slúchnuť a basta!

Správanie zo strachu nikdy nič 
dobré neprinieslo. Tým, že používali 
tresty ako výchovný nástroj, snažili 
sa v nás vyvolať nepríjemné pocity. 
Čím silnejšie, tým lepšie. Buď nám 
odobrali nejaké privilégium, alebo 
vec, na ktorej nám extrémne zále-
žalo. Ibaže mnohých z nás tresty 
naučili iným formám nevhodného 
správania – obabrávať alebo robiť 
to, čo sme chceli, inde. Z vlastnej 
skúsenosti vieme, kam nás to viedlo, 
a preto dnes niektoré praktiky pou-
žívať nechceme.

Niektoré situácie by sme však po 
starom vyriešili za päť minút.

Použitie fyzickej alebo psychickej 
sily je krátkodobo veľmi účinné, a prá-
ve preto také lákavé. Niekedy chceme 
mať pokoj, lebo už nevládzeme. Cíti-
me sa strašne zodpovední za to, aký-
mi sa deti stanú v dospelosti. Chceme 
ovplyvňovať niečo, čo je vlastne ne-
možné. V konečnom dôsledku sa tak 
či tak rozhodnú samy. Ak skutočne 
chceme, aby z nich bolo to najlepšie 
ja, udeje sa to len na základe toho, že 
s nimi budeme konať na báze dôvery, 
rešpektu a úcty.

Čo keď sa rodičia pri výchove 
nezhodnú?

To je úplne prirodzené, lebo sme 
každý prišli z inej rodiny a musíme 
sa zladiť. Základná zásada je, že keď 
vznikol problém mimo mňa, naprí-
klad medzi otcom a dieťaťom, neza-
sahujem doň. Aj keď sa na nich poze-
rám a počúvam, nedokážem čítať ich 
mimoverbálnu komunikáciu. Takže aj 
keď sa mi to nepáči, ale nie je to ubli-
žujúce alebo nebezpečné, jednoducho 
počkám a porozprávame sa neskôr. 

A keď druhý rodič dieťa bije?
Ak sme sa doma spoločne dohodli, 

že sa rozprávame milo a dotýkame 
jemne, vtedy mám právo povedať – 
prosím, zastavte sa, to je proti našim 
pravidlám. Niekedy pomôže dohod-
núť si signál, ktorý partneri použijú 
v ťažkých situáciách. Mal by byť ne-
konfliktný pre oboch, vtedy sa stáva 
naozaj veľkou podporou a pomocou.

S blížiacimi sa sviatkami rieši-
me aj dilemu, či deťom povedať, kto 
nosí vianočné darčeky.

Začala by som tým, že rodičia si 
majú najprv uvedomiť, akému odkazu 
Vianoc sami veria. Deti potrebujú zažiť 
pravdivosť a osobnú integritu. Ak ide 
o tradičný odkaz, spojený s biblickým 
príbehom z Betlehema, môžeme im vy-
svetliť, že sme boli obdarovaní láskou a 
túto skúsenosť sa snažíme posúvať ďalej, 
pričom jedna z foriem má svoju podobu 
aj v darčekoch. Ak rodičia nežijú koncept 
religióznej tradície, môžu komunikovať 
vianočné sviatky ako čas rodiny, lásky, 
vzťahov a blízkeho spojenia. Darčeky sú 
potom tiež istým vyjadrením vzťahu a 
tiež môžu mať čaro tajomstva. A aj deti 
môžu obdarovať ostatných a pocítiť ra-
dosť z pocitu emocionálneho dostatku, 
oveľa viac ako z materiálneho.

Martina Vagačová 
je lektorka efektívneho rodičov-
stva, ktorého základom je rešpekt 
medzi rodičmi a deťmi, medzi 
súrodencami navzájom a voči 
ostatným. Vedie zážitkové kurzy 
pre rodičov a pedagogický personál, 
ale i podporné rodičovské skupiny. 
Lepšie porozumieť deťom pomáha 
aj prostredníctvom individuálnych 
konzultácií. má takmer dospelého 
syna a dcéru, žije v bratislave.
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celá trieda. Rodičia mu pomohli nájsť 
spôsob, ktorým to zvládne, nerobili 
to za neho. To, čo deti dokážu urobiť 
samy, by aj mali robiť samy.

Ako si udržať spojenie s deťmi, 
ktoré sú už skoro dospelé?

Jedine tak, že sme pre ne lákaví a 
máme im čo ponúknuť. To znamená, 
že aj keď sme vykopávky z minulého 
storočia, máme spoločné témy a záuj-
my. Dávame im najavo, že sú pre nás 
inšpiratívni práve tým, akí sú, lebo my 
by sme na mnohé vecí nemali odvahu. 
Sme voči nim úctiví, rešpektujúci a 
dôverujeme im práve preto, že ich už 
poznáme. Vieme, že to majú inak a 
mnohé situácie vyriešia netradične. 
Možno sa pritom trochu pobúchajú a 
my z toho budeme v strese, ale nech-
ceme im to znemožniť, pretože ich 
jedinečnosť by svetu chýbala.

V puberte to vyzerá, že rodičov 
provokujú.

Deti nikdy nejdú proti svojim 
rodičom. Niekedy ich správanie tak 
vyzerá, ale to sú tie obdobia, kedy 
sa jednoducho musia vyvinúť, osa-
mostatniť a odseparovať. Ony sa tak 
boja samostatnosti, že využívajú veľ-
mi vypuklé formy správania, len aby 
ten strach prebili. Väčšina vecí, kto-
ré s deťmi zažijeme, sa deje v obdo-
biach intenzívneho dozrievania do 
dospelosti. Najprv je to vzdor, potom 
separačné úzkosti a celá puberta.  
V podstate máme veľmi krátke úse-
ky života, kedy môžeme zbadať, kto 
naozaj sú.

Kedy sú samy sebou?
Asi vo veku od 6 do 11 rokov. A po-

tom až v dospelosti, kedy už v pod-
state nie sú s nami. Vtedy možno 

uvidíme, že prebrali hodnoty, proti 
ktorým sa najviac búrili. Najväčším 
úspechom je, keď deťom pomôžeme 
si vybudovať vnútorný kompas, ktorý 
nie je závislý na mienke ostatných 
ľudí, hoci ju berie do úvahy.

Dokedy trvá rodičovstvo?
Byť rodičom je rola, ktorá môže 

trvať len dovtedy, pokiaľ máme vzťah. 
Aký si ho urobíme, taký bude. Asi 
chceme, aby bol na celý život. Ak sa na 
deti začneme pozerať ako na bytosti, 
s ktorými máme veľmi blízky vzťah 
a len obmedzený čas, zameriame sa 
viac na to, aby sme s nimi niečo nao-
zaj prežili. Najviac, čo im môžeme dať, 
je žiť svoj život naplno a popri tom 
ich sprevádzať. Potom sa určite budú 
chcieť vracať. A môžeme mať prob-
lém, ako ich poslať preč, lebo im bude  
s nami príliš dobre. (smiech)

Do akej miery máme deťom pre-
nechať zodpovednosť, napríklad ak 
stále niečo strácajú alebo sa nechcú 
umývať? 

Do takej, do akej sú schopné niesť 
následky. Ak si dieťa nebude umývať 
zuby, ťažko ho necháme, aby mu polo-
vica vypadala. Je to nenávratný proces 
a tým pádom spadá do našej kompe-
tencie. Ale ako ho donútime? Najťažšie 
je prísť na dôvod, prečo si ich nechce 
umývať a vymyslieť, čo ďalej.

Ako ich zapojíme do riešenia 
problému? 

Napríklad jedna moja klientka 
vyriešila synove zabúdanie tak, že  
z piktogramov, ktoré on sám vytvoril, 
urobili pomôcku, prostredníctvom 
ktorej vedel, aké veci si má po prícho-
de do školy pripraviť. Pomôcku mal na 
lavici a postupne ju začala využívať 
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Zvnútra visí na dverách nápis Do-
mov je tam, kde sa začína náš prí-
beh. Oproti svietia fotky detí a vnúčat  
v pestrofarebných rámikoch. Pani do-
máca varí kávu, nosí občerstvenie a 
neúnavne všetkých ponúka. Na sporá-
ku je uvarená večera, v televízore beží 
Súdna sieň. Taká bežná domácnosť. 
Až na to, že nie je.

Nie je to ani rok, čo si Oľga Zvaro-
vá o veciach samozrejmých pre ľudí, 
ktorí majú domov, netrúfla ani snívať. 
Tri roky s manželom nocovali na ulici 
alebo v nocľahárni a cez deň s igelit-
kami brázdili ulice. Odvtedy, čo býva 
vo svojom, jej narástli dlhšie vlasy a 
pribrala pätnásť kíl. Muž jej kupuje 
sladkosti, ktoré si zrazu môžu dovoliť. 

„Hocikedy si spravím šalát, kapustnicu, 
každý druhý deň jem mäso. Každý 
týždeň mám sviatok,“ pochvaľuje si.

Má šesťdesiat rokov a najstaršieho 
syna vo veku majiteľov bytu, ktorý 
sa stal ich novým domovom. Takmer 
štyridsiatnika. Byt jej prenajíma man-
želský pár Natália a Juraj. „Kúpili sme 
ho, keď sme už mali dom. Využíval sa 
len na komerčné prenájmy pre ľudí, 
čo pracovali v Bratislave,“ hovorí Na-
tália. Rozhodli sa však, že nepotrebujú 
viac, než majú, a bolo by fajn vytvoriť 
pre niekoho domov.

V júni minulého roku preto Natá-
lia oslovila občianske združenie Proti 
prúdu. „S malou dušičkou som napí-
sala e-mail, či by nám vedeli niekoho 
odporučiť. Dlhé roky kupujeme NOTA 
BENE a viem, že to nie je tak, že človek 
príde za niekým, kto leží na lavičke, 
a ponúkne mu byt,“ rozpráva Natália. 

„Vedeli sme, že ľudia, ktorí dlhodobo 
žijú po ubytovniach, alebo, nedajbože, 
na ulici, môžu mať problém s tým, ako 
sa používa pračka alebo ako sa platia 
účty. Na tento koučing sme nemali 
časovú rezervu,“ dodáva.

NIE LEN BYT, ALE DOMOV

Manželia poskytli byt za symbo-
lické nájomné 150 eur a Proti prúdu 
poradenstvo a podporu tým, ktorí  
v ňom bývajú. „Páči sa mi, že prvýkrát 
tu na Vianoce niekto bude. Už to nie je 
len byt, ale aj domov. Z toho sa teším,“ 
usmieva sa Natália.

Prvýkrát svojich nájomníkov stre-
tla na konferencii k téme ukončovania 

bezdomovectva. „Keď bola prestávka, 
hneď som za nimi dobehla a poveda-
la: Vy musíte byť tí naši! Od prvého 
momentu mi boli veľmi sympatickí. 
Dokonca mám pocit, akoby som ich 
poznala odjakživa,“ hovorí Natália.

V byte je na návšteve druhýkrát. 
„V septembri sme tu boli pani Olin-
ke na šesťdesiatke. Boli tu zástupco-
via z NOTA BENE, my s manželom a 
manželia Zvarovci. Čakalo nás veľmi 
chutné pohostenie. Bolo mi ľúto, že 
sme po dvoch hodinkách museli odísť. 
Nevedeli sme, že tu bude taká párty,“ 
smeje sa.

Sympatie sú zjavne vzájomné, 
lebo aj Oľga si nevie manželov Natáliu 
a Juraja vynachváliť. „Mali sme naozaj 
šťastie na majiteľov. Hneď mi padli 
do oka a vedela som, že si budeme 
rozumieť a oni nám budú veriť.“

ICH BEZDOMOVECTVO

S manželom Milanom, ktorého Oľga  
s láskou oslovuje „môj Alain Delon“, 
sú spolu už 36 rokov a ani na ulici ne-
boli nikdy jeden bez druhého. „Jedine 
v Nemecku, keď sme boli v nemocni-
ci. Inak sme stále na sebe zakvačení,“ 
smeje sa Oľga.

Obaja pochádzajú z Hnúšte, kde 
dlhé roky žili a vychovali troch synov. 

„Keď boli deti menšie, mali sme obaja 
prácu v závode. Potom však prepúšťali 
a zostali sme na úrade práce. Kým boli 
deti menšie, aj za verejnoprospešné 
práce bol plat, 12- či 13-tisíc korún. 
Vtedy sa to dalo,“ hovorí Oľga. Keď 
však deti odrástli a odišli z domu, zo-
stali im len sociálne dávky 107 eur. 
Nájomné bolo 97 eur a na život im ne-
zostalo skoro nič. Dostali sa do dlhov.

„V októbri 2014 nám zobrali byt. 
Prespávali sme na ulici kade-tade. De-
sať detí vychováte, ale decko rodičov 
nevychová. No my sme ani nechceli 
ísť k niektorému synovi. Mali svoje 
rodiny. Povedali sme si, že budeme 
dvaja spolu a nech si oni pekne žijú.“ 
A Milan ju hneď podpichne: „Ani ty by 
si so svokrou nebývala.“

Keď im potom ponúkli olašskí Ró-
movia, že ich vezmú za robotou do 
Nemecka, neváhali. „Bohužiaľ, prá-
ca, ktorú sľubovali, nebola vybave-
ná. Museli sme pre nich žobrať. Brali 

nám všetky peniaze,“ spomína Oľga. 
Neskôr sa ich vykorisťovatelia mu-
seli pre rodinné záležitosti vrátiť na 
Slovensko, ale Oľga a Milan sa nemali 
kam vrátiť, rozhodli sa preto zostať  
v Nemecku.

„Keď sme chceli prežiť, museli sme 
si vyžobrať peniaze. No potom nám 
zmizli doklady a na ambasáde nám 
ich nechceli urobiť, že keď sme zo 
Slovenska, musíme ísť na Slovensko. 
Charity nás bez občianskeho preu-
kazu nezobrali, tak sme museli spať 
vonku,“ rozpráva Oľga.

Nakoniec sa im po siedmich me-
siacoch v Nemecku kamaráti zložili na 
benzín a v novembri 2017 ich odviezli 
do Bratislavy. V charitatívnom Domo-
ve sv. Jána z Boha im sociálni pracov-
níci pomohli vybaviť všetky potrebné 
doklady. Tri-štyri tašky stále vláčili so 
sebou, lebo tam, kde spávali, nemohli 
mať odložené nič.

„Ubytovňa bola len nocľaháreň. 
Ráno o siedmej ste museli odísť, ve-
čer sa dalo prísť až o šiestej. Cez leto 
to ušlo, ale v zime... Najhoršie to bolo 
v sobotu, nedeľu. Bolo treba rozmýš-
ľať, kde budete, kde si sadnete, kde sa 
skryjete. Aj z čakárne v nemocnici nás 
vyhodili, lebo niektorí tam popíjali,“ 
opisuje Milan.

TEPLÚČKO, KÁVIČKA

Oľga začala predávať časopis NOTA 
BENE už mesiac potom, čo prišli do 
Bratislavy. Vzápätí prišla veľká šanca. 
Proti prúdu ponúklo manželom mož-
nosť bývať v dvojizbovom zariadenom 
byte. Rozmýšľali dva mesiace. Na za-
čiatku si totiž neboli istí, či dokážu 
platiť nájomné. „Boli sme bez peňazí, 
dostávali sme len sociálku. Medzi-
tým Milan zháňal robotu, nechcel už, 
aby som bola na ulici a chorá.“ Oľge 
bývavalo zle, odpadávala pre vysoký 
tlak, mávala časté chrípky a bolesti 
končatín. Odkedy bývajú vo vlastnom, 
zdravotný stav sa jej zlepšil.

„Napokon sa Milanovi pošťastilo 
zamestnať v podniku ružinovských 
verejných prác. Vlani štvrtého feb-
ruára sme sem prišli bývať a piate-
ho už šiel do roboty,“ spomína Oľga, 
pre ktorú boli prvé minúty v novom 
domove veľmi emotívne. „Keď som 
vystúpila z auta, rozplakala som sa. 

Otvorme dvere do ich príbehu a tiež do ich nového príbytku. 
Oľga a Milan strávili niekoľko vianočných sviatkov v nocľahárni. Tieto Vianoce 

budú sláviť, ako sa patrí, so stromčekom a kapustnicou vo vlastnom byte.

Nerozdelila ich ani ulica
Ela Rybárová Jozef Jakubčo/Denník SME
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1 (str. 8) Sláviť Vianoce vo svojom zostáva 
pre mnohých ľudí bez domova len snom, 
manželom Zvarovcom sa to podarilo.
2 Debata pri telke a koláčiku.
3 Konečne vo svojej kuchyni! Hosťom treba 
dobre navariť…
4 Zvarovci s majiteľkou bytu Natáliou 
(vľavo) a Barborou Žiaranovou zo združenia 
Proti prúdu (vpravo).

Hovorila som si, kam ste ma to do-
niesli?“ V Bratislave totiž poznala len 
nocľaháreň a svoje predajné miesto 
Trnavské mýto a obávala sa, ako naň 
bude dochádzať mestskou hromad-
nou dopravou. Napokon stačilo pár 
dní, aby sa to utriaslo.

A začal sa celkom iný život.  
„V zime sme sa tešili, že nemusíme byť 
vonku, vo februári nám bolo teplučko. 
Ľahli sme si a ráno sme sa zobudili  
v teplom, dali si kávičku. Máme tu te-
levízor, v kúpeľni som sa veľmi tešila 
z pračky. Mala som od začiatku všetko 
na varenie, nemusela som si nič kupo-
vať,“ vymenúva Oľga. Tešia sa najmä 
zo spoločných víkendov, ktoré môžu 
stráviť v pokoji doma. „Snažíme sa  
v tomto byte udržať, aby sme žili ako 

normálni ľudia. Keď manžel ide po 
výplatu, hneď pošleme peniaze na ná-
jomné, aby sme mohli pokojne spať.“

BÝVAŤ JE NADOVŠETKO

Prvou vlastnou vecou, ktorú si do 
bytu Zvarovci dali, boli zarámované 
fotografie synov a vnúčat. Rámiky do-
stala Oľga od združenia Proti prúdu  
k šesťdesiatke a mala z nich veľkú ra-
dosť. No ani vyzdobiť si nimi príbytok 
nebolo pre manželov Zvarovcov sa-
mozrejmé. „Keď sme im ich doniesli, 
mali hrozný strach, že ich nebudú 
môcť pribiť na stenu. Bola okolo toho 
desaťminútová debata,“ usmieva sa 
Barbora Žiaranová, ktorá v združení 
Proti prúdu zodpovedá za program 
bývania. Rozbehli ho pred dvomi 

rokmi a odvtedy našlo v komerčných 
bytoch a v nájomnom bývaní cez ma-
gistrát ubytovanie sedem predajcov 
NOTA BENE.

„Prišlo mi nedôstojné naliehať na 
klientov, aby sa zamestnali či splácali 
dlhy, keď nemajú kde bývať. Veď pod-
mienky, v ktorých žijú, či skôr prežíva-
jú, im neumožňujú, aby dlhodobo fun-
govali a cieľavedome tieto záležitosti 
riešili,“ osvetľuje Barbora Žiaranová 
dôvody, prečo má pri pomoci ľuďom 
bez domova najväčší zmysel práve 
získanie bývania.

„Niekto povie, že veď máme útulky, 
nocľahárne, ubytovne, tak je všetko 
v poriadku. No keď to človek naozaj 
vidí, zistí, že to vôbec nie je v po-

POMÁHAME S BÝVANÍM
Keďže na Slovensku akútne chýbajú 
cenovo dostupné mestské nájomné byty, 
sprostredkúvame našim predajcom NOTA 
BENE nájomné byty od súkromných 
prenajímateľov. Ide o štandardné bývanie 
so štandardnou zmluvou, len za zníženú 
cenu. Klientom potom priamo v byte po-
skytuje dlhodobú intenzívnu podporu náš 
špecializovaný sociálny pracovník. Zatiaľ 
sme sprostredkovali päť bytov siedmim 
klientom, pričom traja z nich sú v mest-
ských bytoch. Súčasťou našej pomoci sú aj 
finančné príspevky potrebné na získanie 
a udržanie bývania. Viac informácii o tom, 
ako nás môžete podporiť, nájdete na 
www.pomahatjelahke.sk.

občianske združenie proti prúdu, 
vydavateľ Nota beNe

riadku. Zásadným problémom je, že 
mestské byty, ktoré by si klienti mohli 
dovoliť, sú nedostupné. Každý by mal 
mať prístup k bývaniu, ktoré si dokáže 
zaplatiť a udržať.“

Ubytovne sú pritom neúmerne 
drahé, podľa prieskumu združenia 
Proti prúdu v nich predajcovia časo-
pisu NOTA BENE platia v priemere 
217 eur mesačne za podmienok, kto-
ré majú k vytvoreniu domova ďaleko.  
A v nocľahárni to už vôbec nie je mož-
né. Sviatky, ktoré tam Oľga s Milanom 
trávili, boli pre nich smutné. Preto sa 
po rokoch na prvé Vianoce doma už 
veľmi tešia.

Oľga má veľkú radosť aj z ma-
lého umelého stromčeka, ktorý im 
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priniesla majiteľka bytu Natália.  
S nadšením nám ho beží ukázať. 

„Kým ja budem variť, starký bude 
zdobiť stromček,“ žmurká na Mila-
na. „Prajem si, aby sme už konečne 
boli zdraví a šťastní a aby si naše deti 
našli deň a prišli pozrieť, ako žijeme,“ 
uzatvára Oľga.

Autorka je redaktorka Denníka SME.
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Marcel Pazman

Každý môže byť anjelom
Predajcovia NOTA BENE ponúkajú novú knihu Daniela Pastirčáka 

Azael a Gabriel. Rozprávkový príbeh anjelov, ktorých môžete poznať z Biblie, 
sa odohráva v súčasnom svete. Autor nám vysvetlil prečo.

Galina Lišháková

Kamaráti Azael a Gabriel sa z čí-
rej zvedavosti vyberú na obhliadku 
Zeme. Neunikne im, že ľudský život 

je zápas o prežitie či o postavenie, 
a  je v ňom veľa utrpenia. Gabriel 
pozná ľudské piesne, preto rozumie 

i zmyslu ľudského trápenia námahy 
a čakania. Azael chce tej námahy 
a trápenia človeka zbaviť. Preto vy-
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Rozprávka symbolicky vyjad-
ruje dva odlišné ľudské prístupy 
k svetu: matematický a hudobný. 

„Gabrielovým svetom je hudba tvo-
rivej intuície, Azaelovým zasa čísla 
vypočítateľnej vedeckej múdrosti.“ 
Ani jeden z nich nevidí celok, prak-
tické poznanie a tvorivá intuícia sa 
musia navzájom dopĺňať.

„Ak svoj pohľad zúžime na to, čo 
možno vedecky dokázať, stratia sa 
nám hodnoty ducha, ktoré dávajú 
ľudskému životu zmysel. V takto 
zredukovanom svete sa totiž naše 
vedomie javí iba ako vedľajší pro-
dukt slepých chemických a  fyzi-
kálnych síl. Pravda a láska sú iba 
ilúziou. Sloboda neexistuje. Neroz-
hodujem sa ja, biochemické procesy 
sa rozhodujú za mňa.“ 

Azael a Gabriel sa v rozprávke 
napokon spoja. Azael pochopí, že 
svet čísel a svet hudby sú jedným 
svetom, v ktorom sa zákony hmoty 
spájajú so slobodou ducha.

GENERÁCIA ÚZKOSTI

V dôsledku Azaelovho úsilia od-
strániť všetku bolesť ľudskej námahy 
mizne príroda. Prečo? „Instantizá-
cia a virtualizácia života mimovoľ-
ne ničia prirodzený svet. Vedecko-

-technický pokrok nám v mnohom 
pomáha. Je však čoraz viac závislý 
na ekonomickom raste. Napríklad 
výstavba urýchľovača častíc stojí mi-
liardy eur. Bezohľadný ekonomický 
rast ničí prírodu,“ vysvetľuje Daniel 
Pastirčák. „Od čias zostrojenia ató-
movej bomby nás prenasleduje tieň 
Frankensteina. Človek dnes vie, že 
má moc vytvoriť monštrum, ktoré 
ho môže zničiť.“ 

Pýšime sa umelou inteligenciou, 
no zároveň v  nás vyvoláva obavy. 
Dnes na základe dát z EKG umelá 
inteligencia dokáže predpovedať čas 
smrti človeka na hodinu presne, ale 
vedci nechápu ako. „Umelá inteligen-
cia je v mnohom presnejšia ako náš 
mozog, no je to inteligencia bez ve-
domia. Nie div, že sa jej bojíme. Tým, 
ktorí ju budú ovládať, dáva do rúk 
moc nad ostatnými, neporovnateľnú 
s ničím, čo sme poznali doteraz.“ 

Technologický vývoj prináša 
človeku rozprávkové možnosti, no 

prinesie i nepredstaviteľné sociál-
ne otrasy. Množstvo zamestnaní, 
ktoré dnes tvoria trh práce, v blíz-
kej budúcnosti zanikne. A súčasný 
vedecký konsenzus o  globálnom 
otepľovaní nám na optimizme ne-
pridáva, práve naopak. „Myslím si, 
že nastávajúca generácia bude žiť 
v stave permanentnej úzkosti. Naša 
planéta a s ňou  i my sme v stave 
ohrozenia, ktoré si spôsobujeme 
vlastnou činnosťou.“

ČLOVEK AKO POSOL

No pristavme sa aj pri anjelo-
vi Gabrielovi, ktorý priamo súvisí 
s Vianocami. Dnes sa ľuďom zjaví 
skôr UFO ako anjel, ale slovné spo-
jenie „stál pri mne anjel strážny“ 
ešte z nášho jazyka nevymizlo. Po-
užíva ho niekedy aj Daniel Pastir-
čák? „Slovo anjel je mnohoznačné. 
V starom biblickom príbehu prídu 
anjeli k Abrahámovi ako pocestní, 
Abrahám ich pohostí a potom sa 
dokonca premenia na Boží hlas. 
Podľa mňa to vyjadruje podstatu 
gréckeho slova angelos, ktoré zna-
mená poslaný.“

Takto môžeme nazerať aj na ľud-
ské bytie. „Človek je tu buď nezmy-
selne, narodil sa a snaží sa zabávať, 
aby zabudol na to, že zomiera, alebo 
je tu ako poslaný, aby zo seba niečo 
odovzdal inému človeku, niečím ho 
obohatil. V  tom zmysle sa človek 
pre človeka môže stať anjelom.“

Takýchto anjelov má vo svojom 
živote aj Daniel Pastirčák. „Na Via-
noce sme mávali pri vianočnom 
stole Evku Jenčíkovú, literárnu 
vedkyňu a jazykovú redaktorku väč-
šiny mojich kníh. Nebudem prehá-
ňať, ak ju nazvem anjelom našich 
detí. Učila ich láske k  literatúre,  
k umeleckému prednesu. Vďaka 
Evke niekoľkokrát vyhrali Hviezdo-
slavov Kubín. Teraz, keď žije v Ko-
šiciach, nám pri vianočnom stole 
chýba.“

A vy? Máte vo svojom živote an-
jelov? Alebo ním pre niekoho ste? 
Ak ešte nie, kúpou knihy Azael 
a Gabriel u predajcu NOTA BENE sa 
ním môžete stať. Uľahčíte mu tým 
zimu, ktorá je na ulici obzvlášť tvrdá.

Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

myslí guľôčky instantného šťastia. 
Človek môže mať v okamihu všetko, 
čo si len zmyslí.

JE LÁSKA ILÚZIA?

Predchodcom tejto knižky bola 
krátka rozprávka pre bohoslužbu 
Kaplnky. „Hovoril som o vážnej téme: 
Človek – požierač planéty. Chce šťastie 
bez námahy v okamihu, ako instant-
nú polievku. Meno Azael sa vyskytuje 
v Starom zákone a označuje púštneho 
démona. Gabriela pozná azda každý 
z vianočného príbehu. Leonardo Da 
Vinci ho namaľoval s ľaliou v ruke.“



Jana Čavojská

HOTEL 
s príbehom

Bivio, hotel s reštauráciou a práčovňou v bratislavskej 
starej Rači, je špeciálny projekt. O zákazníkov 
sa tam starajú ľudia s mentálnym postihnutím.

Michaela pripravuje šaláty na 
pult s obedovými švédskymi stolmi 
a potom urobí výborné espresso. So-
nička s Tomášom v kuchyni čistia 
zeleninu. A so špinavým riadom sa 
pasuje Richard. Sú to štyria z devia-
tich zamestnancov s  mentálnym 
postihnutím, ktorí pracujú v hoteli 
Bivio. 

Okrem toho zamestnávajú ďalších 
troch ľudí s iným typom zdravotného 
postihnutia. Unikátny projekt Zdru-
ženia na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím v SR ukazuje, že aj títo 
ľudia sú v práci úspešní.

SOTVA PÁR PERCENT

Zástupca riaditeľky spomínaného 
združenia Marián Horanič hovorí, že 
v zahraničí vidieť veľa dobrých prí-
kladov zamestnávania ľudí s mentál-
nym postihnutím. „Sú úspešní hlavne  
v oblasti služieb – v hoteloch, gastro-
prevádzkach, pekárňach, práčovniach. 
Rozmýšľali sme, prečo na Slovensku 
nie je podobných prevádzok viac a pre-
čo aj bežné firmy nezamestnávajú ľudí  
s takýmto hendikepom.“

Príčin je podľa neho niekoľko. 
Takíto ľudia nemajú kde získať po-
trebné pracovné zručnosti, pretože 
vzdelávací systém ich na povolanie 
nepripravuje. Firmy sa boja zamest-
nať človeka s postihnutím, nevedia 
zhodnotiť jeho potenciál. A celko-
vo na Slovensku nie sme zvyknutí 
vnímať ľudí s postihnutím ako po-
tenciálnu pracovnú silu. Skôr ako 
klientov dostávajúcich pomoc.

„Pritom môžu s primeraným ve-
dením a podporou plnohodnotne 
pracovať. Napríklad ako pomocné 

sily v kuchyni, záhradníci, pomocní 
čašníci alebo upratovači. Možností 
je veľa,“ tvrdí Marián Horanič. „Ich 
zamestnanosť však na Slovensku do-
sahuje sotva pár percent.“

NA CHVOSTE ZÁUJMU

Preto chcelo Združenie na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím zre-
alizovať projekt, vďaka ktorému by 
si viacerí z nich našli zamestnanie. 
Prvotná myšlienka bola, aby išlo o prí-
pravu na zamestnanie. „Ľudia s men-
tálnym postihnutím skončia obvykle 
základnú školu a odborné učilište, 
alebo praktickú školu. No nezískajú 
tam reálne zručnosti. Veľa času tam 
napríklad venujú starostlivosti o do-
mácnosť. Učia sa síce niečo uvariť, 
upratovať, prať, no nie s cieľom, aby 
boli schopní pracovať v reálnej pre-
vádzke,“ vysvetľuje Marián Horanič.

„Celoživotné vzdelávanie ľudí 
s  mentálnym postihnutím je na 
chvoste záujmu ministerstva škol-
stva a ostatných inštitúcií. Keby sme 
založili vzdelávacie centrum, u niko-
ho by sme nemohli rátať s nejakou 
zásadnou podporou. A nebolo by jed-
noduché nájsť firmy ochotné našich 
klientov prijať. Reštaurácia, v ktorej 
by majiteľ zaúčal v priebehu roka päť, 
šesť ľudí s mentálnym postihnutím? 
Na to by nám neprikývol nijaký za-
mestnávateľ.“

Jediným riešením bolo založiť 
podnikateľskú prevádzku, kde ich 
zamestnalo samotné združenie. Sú-
časťou prevádzky je aj vzdelávacie 
centrum. Aby bol celý projekt udrža-
teľný, musí poskytovať služby platia-
cim zákazníkom. Najlepšie vyhliadky 
na úspech v centre mesta má hotel. 

najlepšie a  najviac ich bude baviť, 
a potom sa profilujú na konkrétny 
druh profesie. Hoci Bivio funguje iba 
rok, prácu si s pomocou združenia 
našli už štyria klienti vzdelávacieho 
programu.

SPOZNÁVAŤ SVET

„Ráno vstávam skoro a do práce 
idem sama. Vyhovuje mi, že môžem 
ísť električkou trojkou. Robím od 
siedmej do jedenástej,“ vysvetľuje 
čašníčka Michaela Kinclová (28). Pred 
Biviom sa zaúčala v kaviarni Radnič-
ka, asi najznámejšej slovenskej pre-

vádzke, ktorá dlhodobo zamestnáva 
ľudí s mentálnym postihnutím. „Ale 
odbory mám tri: záhradníčku, pekár-
ku a praktickú školu,“ pokračuje Miška.

Najviac sa jej však páči obsluho-
vanie hostí v reštaurácii. „Ťažká je 
angličtina. Ja moc po anglicky nero-
zumiem. Ale väčšinou pochopím, o čo 
ide.“ Peniažky z výplaty si Miška šetrí 
na dovolenku v Egypte a predĺžený ví-
kend v Londýne. Chce spoznávať svet.

Pri práci ju inštruujú kolegovia, 
čašníci bez postihnutia. Marián Hora-
nič konštatuje, že atmosféra v Biviu je 

určite iná, než na iných pracoviskách. 
„Niežeby u  nás nedochádzalo k  vy-
hroteným situáciám. Tomu sa nedá 
vyhnúť. Ale komunikácia prebieha 
inak. Zamestnanci s mentálnym po-
stihnutím potrebujú jasnejšie inštruk-
cie, veci im treba vysvetliť viackrát.“

S tým musia byť ostatní zamest-
nanci Bivia uzrozumení. Vyberali 
ich hlavne na základe intuície. Na 
pohovore bola dôležitá aj otázka, či 
sú ochotní akceptovať v práci ľudí 
s mentálnym postihnutím a či sú 
pripravení s nimi adekvátne komu-
nikovať.

Združenie získalo na kúpu a rekon-
štrukciu nehnuteľnosti a na rozbeh 
Bivia bezmála dva milióny eur od 
dánskej nadácie Velux. Za to by však 
v centre Bratislavy priestory vhodné 
pre hotel nekúpili.

Nakoniec objavili budovu bývalej 
školy v Rači na Alstrovej ulici. Dnes 
je v nej jedenásť izieb pre dvadsaťje-
den hostí, sála na spoločenské pod-
ujatia, útulná reštaurácia, práčovňa 
a záhrada. Funguje tu aj vzdelávacie 
centrum pre desiatich ľudí s mentál-
nym postihnutím. Prejdú si všetkými 
prevádzkami, skúšajú, čo im pôjde 
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Keď si vedľa seba zoradíme obrazy Poslednej večere za 
posledných tisíc rokov, všeličo na nich môžeme skúmať. 
Bývalý profesor z Cornellovej univerzity Brian Wansink 
(na snímke), miláčik médií v oblasti výskumu stravovacích 
návykov, si pred desiatimi rokmi všimol tú večeru. Preme-
riaval veľkosť porcií v pomere k veľkosti hláv apoštolov 
a vyšlo mu, že za ten čas 
sa ohromne zväčšili por-
cie aj taniere. Považoval to 
za ďalší dôkaz toho, ako sa 
dnes prejedáme.

Výsledky výskumu oble-
teli svet, a hoci sa už vtedy 
objavili vo vedeckých ča-
sopisoch skeptické názory, 
nikto im nevenoval pozor-
nosť. Niežeby spochybňo-
vali fakt, že obezita ohrozu-
je modernú spoločnosť 
a môžu za to aj stále väčšie 
porcie. Kritizovali účelový 
výber obrazov, pýtali sa, 
ako najväčší nárast porcií 
na obrazoch medzi rokmi 
1500-1900 súvisí s nárastom 
obezity za posledných 50 
rokov. Tvrdili, že za zmeny 
zobrazovaných porcií môže 
najmä vývoj maliarskych 
techník, a tiež preferencie 
tých, čo maľby objednávali. 
Spochybnili Wansinkovo 
tvrdenie, že umenie verne 
odráža život. Podľa toho 
istého kľúča by sme totiž 
mohli dospieť aj k záveru, 
že izby do roku 1400 boli ex-
trémne malé. Postavy totiž 
vypĺňali miestnosť tak, že 
ak by sa postavili, prerazili 
by hlavou strop. Ba čo viac, do istého obdobia sa maľovala 
postava Krista väčšia ako postavy ostatných apoštolov. Čo 
by sme z toho asi tak mali vyvodiť o vzraste ľudí?

Vedci si zafrflali a Wansinkovi odporučili študovať 
nabudúce obrazy s historikom umenia. Ten veselo skúmal 
ďalej, istý čas mal pod palcom aj oficiálnu stravovaciu 
politiku USA. Až do predminulého roka. Vtedy sa prevalil 
škandál, že mnohé jeho vedecké závery sú vykonštruova-

né, že si štatistické dáta prispôsoboval tak, aby mu sedeli 
do jeho „ľúbivých“ teórií a boli uverejniteľné v rešpekto-
vaných periodikách. Práce boli stiahnuté, revidované aj 
úplne vyvrátené. Dištancovali sa od neho bývalí spolupra-
covníci i odborné periodiká a organizácie. Univerzita mu 
zakázala učiť a robiť ďalší výskum, ale do predčasného 

dôchodku odišiel až ten-
to rok v júni.

Na svojich stránkach 
však naďalej čulo publiku-
je. Napríklad teraz pred 
sviatkami varuje, že pod-
ľa jeho „výskumov“ od 
Vďakyvzdania po Veľkú 
noc priberáme tak veľmi, 
že to potom päť ďalších 
mesiacov zhadzujeme. 
No veď hej, kto by s tým 
nesúhlasil, ale na to pred-
sa nepotrebujeme vedu 
a zložité merania, na to 
by nám stačil aj zdravý 
sedliacky rozum.

Hrozne ma to štve, 
tento pán Wansink. Nie-
len preto, že som mu aj 
ja naletela a  jeho tvrde-
nia brala ako potvrdené 
serióznymi vedeckými 
metódami. Štve ma to, 
lebo urobil medvediu 
službu všetkým beha-
viorálnym vedám, ktoré 
skúmajú správanie člo-
veka a odhaľujú skryté 
pohnútky našich konaní, 
na ktoré tým „zdravým 
sedliackym rozumom“ 
prísť nemôžeme. Zaslú-

žil by si, aby bol ostrakizovaný ako ten Judáš, ktorý sa 
na maľbách Poslednej večere tiež v čase mení: do konca 
prvého tisícročia sa maľoval za spoločným stolom a so 
svätožiarou, no postupne sa začal vyčleňovať na druhú 
stranu stola, lebo nesmel sedieť vedno so spravodlivý-
mi. Keby si toto bol Wansink lepšie všímal, možno by 
nezačal vedu zrádzať.

 Autorka je redaktorka .týždňa. 

Posledná večera, jedlo a Judáš

Toto je smutný príbeh jedného vedca, 
ktorý chcel povýšiť sedliacky rozum nad vedu. 
Ale v konečnom dôsledku vedu zradil a ponížil.

Elena Akácsová

PRVÉ ZAMESTNANIE

Umývač riadu Richard má 41 rokov 
a Bivio je jeho prvé ozajstné zamest-
nanie, so zmluvou na trvalý pracovný 
pomer a fixným platom, na ktorý sa 
môže spoľahnúť. „Predtým som mal 
iba brigády a práce na dohodu,“ hovorí. 

„Tu som bol najprv v práčovni. Vyskú-
šal som si to, moc ma to nebavilo, tak 
som šiel do kuchyne. Najprv na záskok 
a potom na trvalo. Tu je to lepšie. Viac 
roboty.“ 

Richard býva v Piešťanoch. Do prá-
ce dochádza alebo prespí u kamarátov 
v Bratislave. Keď má voľno, rád zájde 
na výlet. „Už sa chystám päť rokov aj 
k moru, a nie a nie sa vychystať,“ smeje 
sa. „Horské bicykle ma bavia, knihy, 
koncerty, festivaly.“

Zamestnanci prišli do Bivia úplne 
prirodzene. Združenie na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím fungu-
je už takmer štyridsať rokov a s ľuďmi 
s mentálnym postihnutím pracuje dl-
hodobo. Mnohých z nich pozná a pria-
mo ich oslovilo, či by nemali záujem 
vyskúšať novú prácu. Ďalší sa prihlá-
sili sami a uchádzali sa o zamestnanie. 

„Žiť tak normálne, ako sa len dá,“ znie 
heslo združenia a presne to si aj želá 
pre svojich klientov.

Slovenská realita je však často iná. 
Ľudia s mentálnym postihnutím kon-
čia po absolvovaní školskej dochádzky 
v denných stacionároch alebo, ak ne-
majú nikoho, kto by sa o nich dokázal 
postarať, v zariadeniach sociálnych 
služieb, v ktorých prežijú celý život. 
Mnohí z nich sa pritom dokážu ve-
novať zmysluplným aktivitám. Ako 
v Biviu.

Ani po roku nie je hotel ešte ziskový, 
nie je dokonca ani na nule. „Obsade-
nosť sa však každý mesiac zvyšuje, do 
reštaurácie chodí stále viac ľudí. Zá-
kazníci sa k nám vracajú,“ konštatuje 
Marián Horanič. „Ale pred nami je ešte 
veľký kus cesty.“

1 (str. 14-15) Michaela si výplatu šetrí na Egypt 
a Londýn. 
2 Marián Horanič je presvedčený o tom, že ľudia 
s mentálnym postihnutím sa dokážu uplatniť 
v mnohých profesiách.
3 Soničke a Tomášovi sa práca v hoteli páči.
4 Pre Richarda je Bivio prvé ozajstné zamestnanie. 
Doteraz mal iba brigády.



Traja kamoši a fakticky 
fantastický stôl

Len aby sa vedelo. Volám sa Ju-
raj Králik, mám jedenásť, a ak ma 
poznáte, tak asi z mojich troch kníh 
o fakticky fantastických kamošoch. 
Ťažko sa to vysvetľuje takto stručne, 
ale teda mám okolo seba hovoriace 
zvieratá. Inak som celkom normálny. 
A adventný kalendár, o ktorom vám 
teraz porozprávam, bol teda absolút-
ne nenormálny. Nenormálne úžasný.

Akože ukážte mi decko, ktoré 
sa neteší na darčeky, prekvapenia 
a všetky tie veci. To už aj malá Evič-
ka sa šialene teší, keď zbadá niečo 
nové, do čoho sa môže zahryznúť. 
No lebo jej práve rastú zuby, a aj keď 
ešte nevie rozprávať (moja sestra 
bude mať iba sedem mesiacov), re-
hoce sa od radosti úplne ako ja alebo 
doktor Hafling. Doktor Hafling je 
môj kamoš a  je to kôň, tak si vie-
te asi predstaviť, ako nákazlivo sa 
smeje on.

Čiže presne takto podobne som 
sa v duchu rehotal aj ja v mojom 
bunkri, keď som tam našiel z ničo-
ho nič neznámu modrú škatuľku. 
No lebo sám som ešte decko a záha-
dy a neznáme škatuľky hocijakých 
farieb mám bohovsky rád. Bol prvý 
december a ešte nebol sneh, ale omŕ-
zali mi uši aj ruky, lebo čiapku aj 
rukavice som si zabudol na telesnej. 
Zabúdanie takýchto vecí mi ide fakt 
dobre. Keby bolo školské kolo v za-
búdaní pravítka, mobilu, kružidla, 
tenisiek, výkresov, rukavíc, dejepisu 
a čiapok, idem do krajského a aj tam 
stopro zabodujem. 

Takže som chvíľku špekuloval, či 
mi táto škatuľka nemohla vypadnúť 
niekedy z bundy alebo z nejakého 
vrecka alebo čo, a potom som na ňu 
zabudol. No nezabudol. Lebo takúto 
škatuľku by som si pamätal. Faktic-
ky. Bola úplne ako zápalková, ibaže 
v nej žiadne zápalky neboli. Aspoň 
podľa zahrkania, lebo vnútri bolo to-
tálne ticho. A ešte aj bola previazaná 
tenkou striebornou šnúrkou. Takúto 
mašličku by ani doktor, ani slečna 

Mliečna a agentka Bondy nezavia-
zali, to mi bolo jasné. Moji kamoši 
vedia robiť kadečo fantastické, ale 
mašličky by im nešli, to viem nabe-
tón. Keď to váš kôň, mačka alebo pes 
vedia, dajte mi vedieť. 

Uvažoval som nad tou škatuľkou 
možno aj polhodinu, kukal som vša-
de okolo, či nenájdem nejaké sto-
py alebo nejaký odkaz, že čo to má 
znamenať. Mohla niekomu vypad-
núť cestou lesom. Alebo si ju tam 
niekto schoval. Ale prečo v mojom 
bunkri? A tak som sa rozhodol, že 
si ju vezmem domov. Už aj preto, že 
mi fakt šialene omŕzali ruky.

Jasnačka, že som ju chcel doma 
hneď otvoriť. Lenže čo keď mi ne-
patrila? Zrazu som nevedel, kam ju 
mám dať, aby ju fakticky nikto nevi-
del. Čo keď nebola pre mňa? Úplne 
som z nej zostal nervózny. V  izbe 
som ju už vlastne nemal kde schovať, 
pretože môj nadprirodzene inteli-
gentný brat Samo mi sem chodí la-
šovať. Viem to. Moje tri pieskomilky 
mi to už dávno prezradili. V tejto 
rodine nemá človek ani trochu súk-
romia! Našťastie ma zavolala mama 
na večeru, a tak som sa prestal zner-
vózňovať a išiel som sa najesť. Moji 
kamoši majú pravdu, že s plným bru-
chom je svet krajší. Ibaže toto isté 
si myslia aj moje pieskomilky. Keď 
som sa vrátil, škatuľka síce bola stá-
le na svojom mieste, ale dosť veľká 
časť z nej chýbala a Nili mala modrú 
papuľku. 

„Totálna normálka!“ povedala 
Didi ako vždy svoje dve obľúbené 
slová.

Všetky tri pieskomilky boli tiež 
na svojom mieste a  celkom inde 
ako záhadná modrá škatuľka. Boli 
vo svojom domčeku a tvárili sa, že 
s rozjedenou škatuľkou pod mojím 
vankúšom nemajú nič spoločné.

„Óóó ako odkaz!“ prezradila sa 
Wifi a prehltla posledné modré sústo.

„No vy ste fakt hrozné!“ vzdychol 
som si a nestačil som ani nič ďalšie 

povedať, lebo som si všimol, že zo 
škatuľky vytŕča čosi napísané. „FAK-
TICKY“ prečítal som to slovo.

„Normálka!“ vyhŕkla Didi už zase.
„P ako prepáč!“ ospravedlnila sa 

Wifi.
Nili ešte stále strašne rýchlo pre-

žúvala a videl som, ako v nej mizne 
strieborná stužka. Bolo mi to 
jedno. Škatuľka bola zničená 
a už sa nikdy nedozviem, 
čo v nej ešte bolo, preto-
že tie tri jej dali dosť za-
brať. Bol som bez nálady.

„Ako keby som vám nedával jesť!“ 
hrešil som ich úplne zbytočne.

Fakticky. Nič iné tam nebolo, len 
toto slovo. Mám ho rád a dosť ho aj 
používam, takže tá škatuľka fakticky 
mohla byť pre mňa! Prečo som si ju 
radšej nezobral so sebou na večeru! 
Mohol som si myslieť, že piesko-
milky budú ako vždy zvedavé 
a pažravé. Tak ale nemohol 
som si neznámu škatuľku 
zobrať so sebou na večeru, 
lebo naša rodina si nezná-
me škatuľky a cudzie veci 
domov neberie. To sa totiž 
nerobí. Ja viem. Ale nemo-
hol som si pomôcť. A tak 
mi teraz treba.

V noci som samozrejme 
nemohol zaspať a v  jednom kuse 
som hypnotizoval zvyšok tej modrej 
škatuľky, či z nej niečo nevylezie 
alebo čo. Aj preto som ráno zaspal 
do školy, ale len trochu. Našťastie 
sme mali skrátené vyučko, lebo sa 
pokazilo kúrenie, a tak som mal ko-
pec času zabehnúť ešte za svetla do 
môjho bunkra. Možno stretnem nie-
ktorého z mojich kamošov a zistím 
čo a ako so záhadnou škatuľkou. Mí-
nus sedem stupňov však znamenalo, 
že v bunkri nebolo ani nohy. Všetko 
krásne primrzlo, aj moje nohy som 
si už skoro necítil, keď som hlavou 
vrazil do niečoho nado mnou.

Bolo to zabalené v  tom istom 
modrom papieri ako včerajšia ška-

Barbora Kardošová Katarína Slaninková
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nepozná! A profesor Množina má 
o dosť menšie nohy! Iba žeby to bol 
sám Mikuláš (bolo to presne šieste-
ho) a namiesto slova, som našiel vo 
veľkej snehovej guli zakrútený ob-
rázok stola a malú čokoládku! Bol 
som z toho jeleň! Ochutnali by ste ju 
alebo nie? No ja som ju zjedol hneď, 
ako rozmrzla, a chutila vynikajúco.

Na ďalšiu nedeľu už som mal 
slová fakticky, všetci,  zmontovať, 
sova, aby, vám, sa, večer a jeden ob-
rázok stola. Hocijako som tie slová 
pomiešal, nič mi nehovorili. Čo má 
sova spoločné so stolom a o čo tu 
ide? V pondelok bola šialená fujavi-
ca, takže som nikam nešiel. Mama 
mi priniesla do izby šálku s čajom 
a pod ňou som našiel na tanieriku 

– hádajte čo! Slovo TENTO. Ďalších 
pár dní to vonku vyzeralo po-

dobne a viete čo? V Nilinej 
kokosovej škrupine som 

ráno našiel slová NA 
VIANOCE, v topánke 

ma tlačil kamienok 
s predložkou KU a tri-

násteho som objavil zakrúž-
kované slovo PEKNE v mojej rozčíta-

nej knihe. Začínalo to byť napínavé.
Keď sa konečne vyčasilo, mohol 

som ísť na doktorovi Haflingovi 
omrknúť bunker, bol kompletne za-
viaty, ale v snehu bolo vychodené 
slovo! Keby som nesedel na konskom 
chrbte, nikdy ho nenájdem! Chápete 
to? Ako je toto možné?! Doktor sa 
len rehotal a hovoril svoju obľúbe-
nú vetu:

„Všetko so všetkým súvisí, Juraj-
ko!“ 

To slovo bolo DEDKO. A doktor 
mal ako vždy pravdu. Slovo sova 
bol vlastne dedko Sova! A pár dní 
pred Vianocami som už mal vetu 
skoro poskladanú! Vyzerala takto: 
Na Vianoce vám dedko Sova príde 
zmontovať tento fakticky veľký STôL, 
aby sme sa ----- večer ku ----- všetci 
pekne ----- Teším sa-

Tri dni pred Vianocami som bol 
navštíviť dedka Sovu. Piekol aj so 
svojou sestrou Angelikou Múdrou 
medvedie labky a obaja sa tvárili, že 
o žiadnom stole nič nevedia. Keď 
sme sa lúčili, dedko za mnou kri-
čal: NA ŠTEDRÝ! A  pani Angelika 
ako vždy opakovala: NA ŠTEDRÝ! NA 
ŠTEDRÝ! Doplnil som teda do vety 
štedrý večer!

Dva dni pred Vianocami som 
už fakt potreboval vedieť, kto sa 

to za tou pomlčkou teší. Vymysle-
li to moji zvierací kamoši a chcú 
byť s nami za jedným stolom? Boli 
by toho schopní. Nebolo by to zlé, 
ale doktor by chcel vziať aj kobylku 
Martu, a  to si už fakticky neviem 
predstaviť, ako by sme sa v obývač-
ke pomestili.

Vtedy niekto zazvonil.
„Jurajko! Máš návštevu!“ zakriča-

la mama z kuchyne.
Hneď potom som počul zaštekať 

Bondy. Už je to tu! Moji zvierací ka-
moši budú s nami tráviť Vianoce! 
Akože mne by to fakticky nevadi-
lo, ale čo na to naši? Ale Bondy sa 
nezdržala. Oblizla mi nos ako vždy 
a povedala len:

„Veselé Vianoce, Jurajko, a zapa-
mätaj si: ZMESTILI!“ povedala Bondy 
a zmizla.

A  bolo vybavené. Zašifrovaná 
veta mala vďaka agentke aj posledné 
chýbajúce slovo:

Na Vianoce vám dedko Sova prí-
de zmontovať tento fakticky veľký 
STôL, aby sme sa na Štedrý večer ku 
vám všetci pekne zmestili. Teším sa-

Už chýbalo iba to meno. Na-
šťastie prišiel 24. december. Od rána 
to u nás rozvoniavalo a okolo obe-
da sa tatko vytratil a vrátil sa spolu 
s dedkom Sovom! Na streche auta 
mali naložený obrovský stolisko! 
Horko ťažko sa im podarilo dostať ho 
k nám do izby. Aj stromček pritom 
spadol. Starý stôl sme odložili na 
záhradu a nový som pomohol pre-
strieť. Oblátky, cesnak, med, orech aj 
jabĺčko. Tentoraz bolo tých tanierov 
o dosť viac. Už sa len dočkať, kto 
bude ten tajný hosť!

A  potom sa to stalo. Zazvonil 
zvonček. Vo dverách stála pani Ange-
lika a za ňou sa skrývalo niečo červe-
né! LAURA? Skoro som odpadol! A to 
nebolo všetko. Prišli aj jej rodičia 
a ešte aj ujo Pišta s  tetou Markou 
a Jožino s rodičmi! 

Boli to tie najfantastickejšie 
Vianoce s najtajnejším adventným 
šifrovaným kalendárom, ktorý, jas-
načka, že vymysleli Jožino a Laura. 
A všetci im pomáhali. No chápete to? 
Ja hej! Lebo sú to moji svetoví ka-
moši. Všetci! Na budúci rok musím 
vymyslieť niečo podobné ja pre nich! 
Nech si nemyslia! Ale teraz už sa 
musím sústrediť na kosti v kaprovi, 
tak prepáčte. Veselé Vianoce a nech 
je aj váš stôl dosť veľký pre 
všetkých vašich kamošov!

tuľka a viselo to na rovnakej 
striebornej stužke, akú vče-
ra zjedla Nili. Zvesil som tú 
čudnú vec v tvare malej fľašky 

z konára a odbalil som z nej papier. 
Nebudem predsa čakať, že mi ju 
doma zase zjedia pieskomilky! Bola 
to fľaška. A vnútri som jasne videl 
zamrznutý ľad a v ňom ešte čosi. Asi 
papierik. Jasnačka, že sa vôbec ne-
hýbal. Bol celý zamrznutý. Veď bolo 
2. decembra!

Doma v teple sa fľaštička rých-
lo zohriala a večer som z nej vylial 
trochu vody a malý plastový obdĺž-
nik. Videl som, ako si naň Nili brúsi 
zúbky, a tak som s ním radšej odišiel 
do kúpeľne a pre istotu som sa zam-
kol. Akože nech ma nikto nevyrušuje. 
A ako naschvál všetci chceli ísť práve 
vtedy do kúpeľne. Najskôr mama.

„Hneď to bude!“ zakričal som.
„V kúpeľni sa nezamykáme, Ju-

rajko!“ zakričala mi mama celá sta-
rostlivá.

„Čo tam vyvádzaš?“ spýtal sa 
hneď na to tatko.

„Si normálny?“ klepal mi na dvere 
Paťo.

„A čo tam vlastne robíš?“ vyzvedal 
sa ešte aj Samo, lebo on sa vypytuje, 
odkedy sa narodil!

Skoro ma porazilo! Všetci, faktic-
ky všetci. Ešte aj Evičkin tieň som 
videl liezť pod dverami! Ťukali mi 
na dvere kúpeľne a viete, čo bolo 
najstrašidelnejšie? Že na tom malom 
plastovom obdĺžniku, čo vypadol 
z  fľašky, bolo napísané špeciálnou 
fixkou slovo VŠETCI. A nič viac.

Škoda, že som pri vylievaní fľaš-
tičky nenechal ani kúsok tej rozmra-
zenej vodičky, či čo to bolo, no lebo 
čo keď to bolo niečo špeciálne? Živá 
voda? Zázračná kyselka? Taký som 
bol zvedavý, že som na toto úplne 
zabudol! Ešte aj preto, že mi totálne 
všetci začali búchať na kúpeľňové 
dvere. Tak som mal zatiaľ jednu 
fľašku a dve slová: fakticky a všetci. 
Čudné.

Na tretí deň som stihol pribeh-
núť do bunkra, už keď sa stmievalo, 
a fakt som sa aj trochu bál. Nemám 
rád tmu, aj keď už menej ako kedysi. 
Boli tam dve svietiace zelené oči.

„Nemá nohy, nemá ruky, no po-
čuje hlas aj zvuky, čo je to?“ ozval 
sa známy zachrípnutý hlas slečny 
Mliečnej.

„Ja som to vedel, že v tom máš 
prsty!“ povedal som a trochu mi od-

ľahlo, že tam v tej tme nie som sám.
„Jurajko, myslela som, že bioló-

gia ti ide lepšie! My mačky nemá-
me prsty a správna odpoveď je 
ucho!“ zachichotala sa slečna.

Tvárila sa, ako keby o  tých 
dvoch vecičkách – škatuľke 
a fľaške nemala ani potuchy, ale ja 
som dobre videl aj v tej tme, ako sa 
pod fúzy uškŕňa.

„A keď už sme pri tom uchu, milý 
Juraj, počúvaj dobre a zapamätaj si 
toto slovo: ZMONTOVAŤ,“ povedala 
a ako žmurkla, v bunkri zostala úpl-
ná tma. Slečna bola fuč.

Našťastie mám pre tento prípad 
vždy so sebou čelovku, nasadil som 
si ju a trielil domov, lebo mama ne-
znáša, keď behám po tmavom lese.

Začínal som chápať, že slová fak-
ticky, všetci a zmontovať budú spolu 
nejako súvisieť, ale zatiaľ mi bolo 
jasné len to, že neviem, ako a kto 
to celé spískal. Keby som nevedel, 
že Laura a Jožino sú strašne ďaleko 
a majú úplne iné starosti, myslím si, 
že sú v tom namočení oni dvaja. No 
lebo Laura letela s rodičmi do Domi-
nikánskej republiky, aby si udržala 
svoj fantastický zdravotný stav, ako 
hovorili jej rodičia. Neviem, či som 
vám spomínal, ale Laura má astmu, 
ale inak je super. Našli sme spolu aj 
poklad a skoro celé prázdniny sme 
boli spolu. Jožino je môj bratranec 
a inak je to Tigria noha. Laura je Čer-
vené srdce a  ja som Bystré oko. To 
vymyslel Jožino. Ibaže on je teraz so 
svojou mamou na expedícii niekde 
na severe. Som si istý, že táto záhada 
by sa im šialene páčila, ale bol som 
na to sám. 

Štvrtého decembra začalo snežiť! 
A bolo to také krásne, že som sko-
ro zabudol poriadne prehľadať môj 
bunker! Tesne pred odchodom som 
si všimol vytŕčať spod koreňa 
malú obálku, tiež bola pre-
viazaná striebornou stužkou 
a vnútri som našiel štyri písme-
ná z hry scrable. Vyšlo mi z nich 
slovo SOVA. Neviem, kto si túto 
srandičku vymyslel, viem, že sleč-
na určite nehrá scrable, ale možno 
jej profesor Množina? Takto to po-
kračovalo celý týždeň a celý týždeň 
aj snežilo. Podľa stôp, ktoré viedli 
do bunkra to vyzeralo, že slová sem 
nosia úplne všetky zvieratá. Našiel 
som aj jedny veľmi veľké stopy ľud-
ských topánok, a to sa mi nepáčilo! 
Nikto dospelý predsa môj bunker 



Pozeráš sa z okna?
Aj pred štyridsiatimi rokmi 

snežilo, no ulice sa mi teraz zdajú 
kratšie a užšie. V detstve som mal 
strach, že nehybnosť sa raz rozhýbe 
a bezpečie sa skončí. Nebál som sa 
o meravý dusivý režim, ale o malý 
tuctový dom, v ktorom sa rodičom 
rozpadalo malé tuctové manželstvo. 
Na cestu pri dome klesali chumá-
če, do ticha znel klepot hokejok,  
s chlapcami zo susedstva sme du-
potali po čerstvom snehu a desiatky 
minút nás nevyrušilo auto. Nemý 
svet v oranžovom svetle pouličnej 
lampy, jediné chvíle bez obáv, zdra-
vá únava, hoci v pľúcach už vtedy 
čudne pískalo.

Počúvaš ma?
Mobil sa vybíja, budem stručný, 

skrátka, nasnežilo, ale ja som ako 
zvyčajne šiel do staničného bufetu, 
v podchode pri nástupištiach nebol 
nikto, no po schodisku zrazu zbehlo 
uplakané dievča, možno modelka, 
vliekla za sebou kufor na kolieskach, 
zmeškala vlak do Hamburgu či Ber-
lína alebo kam, možno do Hruštína, 
viem, čo znamená vybrať sa kvôli 
čomukoľvek do Hruštína a ešte ani 
toto nezvládnuť, vzlykala, a keď 
okolo mňa prechádzala, vyhŕklo  
z nej:

„Jebem celé železnice!“
Skončila v bufete, ale nie pri mo-

jom stole. Tu nebolo miesto, spala 
pri mne veľmi unavená žena. Mám 
fantáziu, aj pod sivastými a zele-
nými fľakmi na lícach spiacej, pod 
spľasnutosťou a vyhasnutosťou som 
objavil tvár a na temene vlasy na-
miesto chumáčov a chrást a cítil 
som vôňu a nie pach a to ma upo-
kojovalo rovnako ako tlmený šum 
rozhovorov, možno ani nie tlmený, 
no vieš, že zle počujem, aj to vieš, že 
mi tŕpnu ruky, nohy a som ovisnu-
tý, zhrbený, nemám právo nikoho 
hodnotiť, skladám masku, lebo je 
deň skladania masiek, preto volám.

V našom bufete je strašne, keď 
je človek ešte triezvy.

Na stoloch poldecáky, lozí po 
nich mucha, prežila október i no-
vember, nohy sa jej lepia o zvyšky 

fernetu, rumu a kofoly. Na stenách 
tapety z čias perestrojky. Triezvy 
človek tu pôsobí tak cudzo a stro-
jene, že skôr či neskôr dostane po 
hube. Kým mlčíme, všetci sme tu 
priatelia, s  miernym úklonom si 
dávame prednosť vo dverách toa- 
lety, ale keby som tu raz úprim-
ne prehovoril, zlynčovali by ma. 
Zlynčovať niekoho, kto nepracuje 
manuálne, je sen všetkých zatrp-
knutých manuálne pracujúcich 
občanov, ich iniciačný rituál, 
skúška dospelosti, a ak sa 
nič nezmení, skôr či neskôr 
s  tým začnú a lynčovať 
budú dovtedy, kým sa ne-
minú všetci intelektuáli 
a podnikatelia a mest-
skí a celoštátni poslan-
ci – potom sa konečne 
pustia aj do seba. Nie-
kto si v obedári odnáša 
porciu držkovej, otvorí 
dvere a tam vonku zúri 
boj o príjmy a výkony, 
o väčšie byty a výhod-
nejšiu hypotéku, o kraj-
šie ženy a silnejších mužov, 
ale ja som dnes ako zvyčajne bo-
joval tu vnútri, kúsok od výčapu, 
v teple. Čašníčka sa usmievala. Spá-
va s hochštaplerom, ktorý ju každý 
večer čaká pred zadným vchodom 
na motorke. V detstve som motorky 
obdivoval pri Balatone. Vtedy som 
hocikde obdivoval hocičo. Čašníč-
ka hochštaplera už zoznámila so 
svojou malou dcér-
kou, ľutujem ich 
obe, najmä tú malú, 
skôr či neskôr sa 
zabudne u nejakého 
čáva a už sa z toho 
nikdy nedostane, 
lebo mladá krása je 
prekliatie.

A  máme tu 
skromného Cigána 
a aj toho ľutujem.

Nie je zúfalý ani smutný, nevie, 
do čoho sa narodil a v čom umrie.

Chápeš tú bezútešnosť?
Ale chápeš aj výhody nevedo-

mosti?

NEPOZVANÝ HOSŤ
Balla Sasha Chagina
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že ženy a muži sú v našom malom 
meste na pokraji skromného malé-
ho nervového zrútenia, tu je všetko 
skromné a malé. Navyše som sa aj 
tak vždy bál, že mi v cudzine síce 
bude zle, no nie veľmi zle, a tak by 
sa mi mohlo zdať, že tam nie je o nič 
horšie ako doma.

Ale prečo ti volám?
Už som povedal, že pri stole mi 

od rána spala veľmi unavená žena. 
O tej žene sa v meste hovorí, že jej 
spánok nie je spánok, ale nepozvaný 
hosť. Živá bytosť, ktorá z nej čerpá 
energiu. Hosť cez deň chodí po uli-
ciach, večer sa do ženy vracia ako 
do prenajatej garsónky a kontaktuje 
cez ňu alkoholikov. Keď si ku mne 

prisadla, spomenul som si na pove-
dačky, čo o nej kolujú, a na kreslený 
vtip o dvoch komároch. Prvý hovorí 
druhému, že nie, vampíri neexistujú, 
ten druhý ukazuje prstom na prvého 
a hovorí, ty ateista! Ja si myslím, že 
byť ateistom je hlúpe. Ale len v prípa-
de komára. Dnes vraj nemožno prejsť 
krok bez toho, aby si vás nevyhlia-
dol nejaký vampír. Aj vesmír sa živí 
našou energiou, veľkomestá a pre-
ľudnené kontinenty potrebuje, aby 
existoval, žerie teba i mňa, ale ženu, 
ktorá mi spala pri stole, vyciciaval 
navyše ešte aj jej vlastný spánok. Za-
tiaľ čo my v noci v posteli energiu 
získavame, ona ju strácala a dnes 
už skrátka nemala silu držať pokope.

Bublina hlavy sa jej rozprskla.
Franforce líc ma udreli a do čela 

vyťali jazvu.
Čašníčka mi podala servítku, 

nech nesedím krvavý.
A spánok vyliezal z telesných po-

zostatkov ako zo skafandra.
Ženina zvyšková energia na mo-

ment rozžiarila hrdzavú červenú 
hviezdu na budove pred bufetom. 
Teraz je hviezda už zasa tmavá. 
Ani v minulosti nežiarila vlastným 
svetlom, vždy len ukradnutým. Od 
nepamäti hrdzavie, hoci jeden fa-
natik ju chce zachrániť, všetci sa tu 
na ňom rehocú, nevedia sa prestať 
smiať. Každý večer drôtená kefa a 
vedro a ide na to! Hviezdu oblieva 

striedavo octom a kolou, drhne ju 
celú noc a cez deň verbálne zatína 
pästičky v šľahnutých fejsbúkových 
príspevkoch, ktoré ukončuje tragi-
komickým zvolaním vencerémos, 
priatelia!

Ženin spánok bol omotaný čre-
vami, a pod plástami kože a mäsa 
holý a  bledý. Najprv lačne sledo-
val modelku, tá sa strhla, ako sa 
z polomrákot strhávajú cestujúci 
pod kabátmi vo vlakoch, vyskoči-
la a hneď sa odpratala. Vzápätí sa 
obrátil ku mne, takže ti vlastne iba 
oznamujem, že teraz spolu pijeme, 
ale dlho sa nezdržím, lebo oči mi 
zatvára únava, akú som vlastne ešte 
nikdy necítil.

Keď je niekto nevedomý, má vždy 
koho voliť.

Ten, koho volí, pravidelne vyhrá-
va voľby.

Preto sme tam, kde sme.
Za toto by ma zlynčovali.
Keď chceš byť aj ty hlúpa a keď 

chceš dokonca kandidovať a byť 
zvolená, musíš byť uhladená, vždy 
pekne v kostýmčeku, ale zároveň 
s valaškou v ruke a vždy pripravená 
vyšiť ornament, nesmieš byť precit-
livená, nervózna či roztržitá, a asi by 
bolo lepšie, keby si bola muž. A ne-
mala by si o národe hovoriť pravdu 
a nemala by ťa vytáčať nespravodli-
vosť a nemala by si byť ako ja. Raz 
vysypem cukor namiesto do čaju do 
kofoly, inokedy pijem kávu a cítim, 
aká je odporne horká, hoci som si 
istý, že som otváral vrecúško s cuk-
rom, pijem teda s odporom a zrazu 
mi pohľad padne na prsty a vidím, 
že vrecúško mám stále medzi nimi 
a je plné. Toto by sa nemalo stávať. 
Ale to sú nervy. Stres. Starosti. Len-
že človek bez starostí je zbytočný, 
zabudnutý, odstrčený. Nula. Som 
nešťastný, keď vidím nešťastie tých, 
ktorí o svojom nešťastí nevedia. Ve-
selo sa smejú a pekne si žijú. Aj tu 
ich je dosť a mne je kvôli nim do pla-
ču. Rád by som im pomohol, rád by 
som ich zachránil, ale nepotrebujú 
ma, sú šťastní ako kapre pred Via-
nocami, a minule sa ma jedna stará 
pani ešte opýta: Prečo vidíte svet tak 
čierne? Prečo šírite taký pesimiz-
mus? Spamätajte sa! S hlavou hrdo 
vztýčenou hodila čašníčke pár mincí 
a, vzhľadom na svoj vek, odkráčala 
priamo v ústrety hospicu a smrti. 

Okolo poludnia sem strmým kro-
kom vpochodoval stotridsaťdeväť-
ročný muž. Držal som pohár a dú-
fal, že sa konečne začne čosi nové, 
veľké, ružové, že nebude pokračovať 
to staré, malé a sivé. Ale držal som 
pohár. Odtlačky prstov na skle sved-
čia proti mne. Proti každému z nás, 
čo sme tu. Starec vošiel vojenským 
krokom a nestalo sa nič. Hovorím ti, 
až vtedy bude na svete dobre, keď iba 
stotridsaťdeväťroční a starší budú 
mať povolené tak chodiť. Hocikoho 
mladšieho, kto by dobrovoľne cho-
dil po vojensky, okamžite internujú 
v  blázinci. A  vládu, ktorá by dob-
rovoľné vojenské chodenie zvýhod-
nila nejakým zákonom, internujú 
spolu s ním, to je jedno, či bude ľa-
vicová, alebo pravicová. Čítam veľa  

o ľavici a pravici a konštatujem, že 
ľudia sa tiesnia uprostred, opľúvaní 
a buchnátovaní, ale ani to ich ne-
ospravedlňuje. Vzpriamený starý 
muž sedel osamote, povedzme, že 
bol zamyslený, alebo skôr smutný, 
napriek vojenskej výchove rezigno-
val. A to mi stačí. Pozeral by som sa 
na neho so zadosťučinením celé ho-
diny. Veď sa aj pozerám. V pohľade 
na starobu je čosi podstatné, vedie 
to k spomaleniu, k odloženiu nepo-
trebných pletiek, narýchlo by som 
to, čo vidím, nazval márnosť. Keby 
som sa veľmi sústredil a rozmýšľal 
dlhšie, nazval by som to tak isto, len 
by mi to zabralo viac času. Starec 
v koži spred vyše sto rokov prežúva 
keks. Pohybuje bezzubými ústami, 
pery silne zovreté, okrem okamihov, 
keď si medzi ne vkladá sústo. Príliš 
hlboko sa skláňa ku káve. Naberá si 
ju lyžicou ako guláš, kde toto videl? 
V partizánskom zrube v štyridsia-
tom štvrtom? Tam bol iste chlapom 
na svojom mieste. To miesto 
mu dnes berú neogardistickí 
historici. Lenže možno nebol parti -
zán, ale práveže gardista – tí predsa 
chlípali rovnako ako partizáni – a 
tak sa nevie dočkať revízie histórie, 
len preto je ešte nažive.

Takže nerezignoval?
Keď sa revízie dočká, vzpriami 

sa a dorastú mu zuby.
„Fajčíte?“ opýtal sa starý želez-

ničiar a načiahol sa za popolníkom.
Chcel som odpovedať, ale vysvitlo, 

že silne zvieram čeluste a neviem 
s tým prestať. Varany zabíjajú obete 
tak, že ich otrávia jedovatým uhryz-
nutím, lebo v papuliach im hnijú nie-
koľkodňové mäsité zvyšky ich predo-
šlých obetí. Smutne som sa pozrel na 
modelku a zamyslel sa nad tým, že 
aj modelky cestúvajú starými špina-
vými nočnými vlakmi, hrkotajúcimi 
tmou, anjel s páperovými, ale poško-
denými krídlami má ufúľanú bundu 
s kapucňou, niečo sa stalo.

„Mne to o chvíľu ide do Košíc,“ po-
vedal starý železničiar.

„Do... do Ko... do Košíc...“ zamrm-
lal o pár hodín.

Našťastie sa väčšinou zhováram 
len s cudzími ľuďmi, takže je jedno, 
či som doma, alebo na cestách. Ale 
doma sa mi cudzí už míňajú. No aj 
dnes ráno som čítal v horoskope, že 
živočíchy, ktoré prišli na svet v máji, 
by v  tento deň nemali nikam ces-
tovať. Z rozhovorov už dávno viem, 
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Kedy sa začali vaše prvé zdravot-
né problémy so srdcom?

Už v útlom detstve, bola som len 
bábätko. Diagnózu mi určili, keď som 
mala pol roka. Vyrastala som teda 
s  vedomím, že som chorá, bola to 
normálna súčasť môjho života, pocit 
úplného zdravia som nepoznala. Brala 
som lieky na podporu činnosti srdca, 
mala som mať pokojový režim. Po jed-
nej z kontrol mi dokonca odporúčali 
invalidný vozík, aby som sa fyzicky 
nenamáhala. Mama vtedy rovno po-
vedala, nech jej k nemu predpíšu aj 
sekundové lepidlo, lebo ma na vozíku 
neudrží. Každý polrok som chodila na 
kontroly, bola som sledovaná v kardio-
logickej ambulancii. Od troch rokov 
som každý rok chodila na liečenie, čo 
mi vždy aspoň na čas zlepšilo výsledky.

Čo presne vám zistili?
Dilatačnú kardiomyopatiu, čo zna-

menalo, že mi nepracovala polovica 
srdca – jedna komora a jedna predsieň. 
Nik netušil, prečo nefunguje správne, 
prečo nedokáže vytlačiť von krv. Vďaka 
tomu som ho mala zväčšené a hrozilo, 
že praskne alebo zlyhá na vyčerpanie. 
V praxi sa to prejavovalo tým, že som 
bola často chorá, nechodila som ani do 
škôlky. Nemalo to význam, lebo vždy, 
keď ma tam mama dala, skončila som 
doma na antibiotikách. Mala som osla-
benú imunitu, telo nezvládalo pobyt 
v kolektíve. K tomu som mala časté 
angíny, vyvrcholilo to zápalom pľúc. 
Vtedy sa mama rozhodla, že ostane so 
mnou doma. Pre moje časté choroby 
vlastne nemohla pracovať.

Vnímali ste, že deti okolo vás 
môžu robiť činnosti, ktoré vám ne-
dovolia?

Vnímala, ale je vecou vnútorného 
nastavenia človeka, ako sa s tým vyrov-
ná. Som cieľavedomý a húževnatý typ. 
Nežila som chorobou, chcela som sa 
vyrovnať minimálne staršiemu bratovi, 
ktorý bol veľmi šikovný. Mama sa ma aj 

snažila skrotiť, ale nepomohla si. Bola 
som hyperaktívna, s bratom sme ni- 
kde neobsedeli, stále sme sa naháňali, 
preto vymýšľala rôzne logické, spolo-
čenské a kreatívne aktivity, aby mi za-
mestnala myseľ. Keď som bola menšie 
dieťa, často sa stávalo, že aj jedlo mi 
mama dávala tak, že som len pribehla, 
vložila mi lyžičku do úst, prehltla som 
a opäť šla behať po byte s bratom. Bez 
ohľadu na zdravie som sa chcela vyrov-
nať aj deckám na sídlisku. Neviem si 
ani predstaviť, ako by som zvládla žiť, 
keby som sa držala pokynov lekárov 
a dodržala úplný pokojový režim, či 
používala predpísaný invalidný vozík.

Stalo sa, že ste skolabovali?
Dvakrát – keď som mala pol roka 

a keď som mala desať rokov. Lekári 
odhadovali, že najväčší zlom nastane 
na začiatku puberty, lebo srdce vtedy 
bude zaťažené ešte viac. Prognózy zne-
li, že to asi neprežijem. Podľa lekárov 
tu bola malá nádej, že sa môže stať 
aj zázrak – puberta srdce nezničí, ale, 
naopak, nakopne.

Bol kolaps v desiatich rokoch 
dôvodom, pre ktorý vás zaradili na 
čakaciu listinu na transplantáciu?

Áno. Stalo sa to v strede júna, keď 
už som mala takmer uzavreté znám-
ky. Z ničoho nič mi v škole prišlo zle, 
a keďže som bývala neďaleko, vypýtala 
som sa domov. Pustili ma, ale cesta, 
ktorá mi štandardne trvala desať mi-
nút, sa vtedy natiahla na dve hodiny. 
Spravila som dva kroky a musela som 
si úplne vyčerpaná sadnúť na chodník 
a oddýchnuť. Keď som prišla domov, 
naši boli hotoví. Mama ma hneď vzala 
k všeobecnej lekárke, ale tá povedala, 
že som bežne len silno prechladnutá, 
predpísala mi sirup na kašeľ a poslala 
ma domov na pozorovanie.

Šialené.
Mama si svoje dieťa pozná, a tak sa 

s tým neuspokojila. Zapriahla otca, aby 

nás odviezol do kardiologickej ambu-
lancie, kde ma mali na starosti. Mama 
zaklopala na dvere, vyletela nahnevaná 
sestrička, ale len čo ma zbadala, pocho-
pila a rovno nás vzala dnu. Vyšetrili ma 
a mame vytkli, kde so mnou tak dlho 
bola, lebo mi namerali také hodnoty 
srdca, až nechápali, že vôbec žijem. Od-
vtedy ma nepustili z nemocnice.

Čo s vami robili?
Začali mi dávať podporné silné 

lieky na činnosť srdca do žily, čo boli 
24-hodinové infúzie. Skúšali to dva 
týždne, ale keď mi ich vysadili, prízna-
ky sa po čase vrátili, po ďalších dvoch 
týždňoch sa už vrátili okamžite. Po 
mesiaci bol teda známy verdikt, že 
existuje posledná možnosť – transplan-
tácia srdca. Tá sa však na Slovensku 
nerobila. Keby sa srdce rýchlo nenašlo, 
ktovie, či by som tu dnes bola, lebo mi 
už bili hodiny. Lekári odhadovali môj 
život na pár týždňov.

Dospelý človek vníma súvislosti, 
vie, že nový orgán síce znamená smrť 
niekoho iného, ale záchranu jeho sa-
mého. Vysvetľoval vám niekto ako 
desaťročnej, o čo ide?

Všetko mi vysvetlila moja mama, 
ona bola mojím anjelom. Keď mi prvý-
krát povedala, o čo pôjde, rezolútne 
som transplantáciu odmietla, že ja si 
svoje srdiečko nedám. Trpezlivo mi 
však vysvetľovala, že aj to bude moje 
srdiečko a že vďaka nemu budem môcť 
vystrájať všetky tie veci ako zdraví ľudia, 
behať s kamarátmi, s bratom, chodiť do 
školy a podobne. Vysvetľovala mi to aj 
cez vieru, že je to vlastne dar od Boha, 
od mojich strážnych anjelov. Začala 
som nad tým premýšľať, až som to pri-
jala, dokonca som sa na to začala tešiť.

Celý čas ste ležali v nemocnici?
Áno, od toho kolapsu som sa už 

domov nedostala, musela som byť neu- 
stále pod dozorom, na liekoch a prí-
strojoch. Zároveň sa riešilo, kde by sa 

„Veľmi si vážim roky, ktoré som dostala navyše, a nemôžem žiť tak, 
že si budem neustále pripomínať, že som pacient 

s transplantovaným srdcom,“ hovorí MICHAELA HATALOVÁ.

Srdce ako dar
Karol Sudor Rodo Petrus
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mohla konať transplantácia. Kompli-
koval to fakt, že som bola dieťa. V Pra-
he ma odmietli, lebo s tým nemali 
skúsenosti, tak sa oslovilo Rakúsko 
a USA. Napokon sa podarilo vybaviť 
Brno, kde ma zoperovali ako siedme 
dieťa v poradí.

Pamätáte si na prevoz?
Jasné, prevážali ma vrtuľníkom 

z Kramárov do nemocnice v Brne. Tam 
som už potom čakala na vhodné srdce, 
bola som prvá na čakacej listine. Srdce 
sa našlo o šesť týždňov. Našťastie som 
nepremýšľala nad tým, čo mi hrozí, 
mentálne som bola nastavená skôr na 
to, že sa to určite podarí. Medzitým 
však prišlo jedno sklamanie. Po šty-
roch týždňoch v Brne za mnou prišli, 
aby som už ďalej neobedovala, lebo 
mám darcu. Bol to však planý poplach, 
nezhodovala sa nám krvná skupina. 
O ďalšie dva týždne to už vyšlo.

Za ten čas si vás tam ako dieťa 
museli obľúbiť.

Áno, lebo som bola dosť zhovorčivá 
a pri každej príležitosti som sa dala do 
reči s pacientmi alebo zdravotníkmi. 
Na to, v akom som bola stave, som bola 
celkom pozitívna. Tešila som sa z kaž-
dej návštevy, lebo naši tam so mnou 
nemohli byť. Chodili však lekári, ses-
tričky aj pacienti. Po čase ma tam všetci 
poznali. Keď ma potom brali na operá-
ciu, bolo to strašne zlaté – ležala som 
na vozíku a celé oddelenie, teda lekári, 
pacienti aj sestričky vytvorili zástup 
a každý ma pozdravil a zaprial mi, aby 
som sa im vrátila. Bolo to veľmi silné.

Operácia sa však skomplikova-
la, prebrali ste sa až po niekoľkých 
dňoch.

Mala som problémy s  mozgom, 
zrejme nezvládol narkózu. Pár dní 
som bola v kóme, pár dní ma držali 
v umelom spánku. Prebrala som sa až 
na šiesty deň večer. Mamu za mnou 
nechceli pustiť ešte ani na siedmy deň, 
nakoniec ich uhovorila, aby jej dovolili 
vidieť ma na pár minút.

Máte nejaké informácie, kto bol 
darca?

Nie, ale pretože moje pôvodné srd-
ce bolo vzhľadom na vek nadmerne 
veľké, odhadujem, že som dostala srd-
ce dospelého.

Súčasťou vášho života sú dnes 
imunosupresíva, ktoré musíte brať 

do konca života. Zabezpečujú, aby 
vaše telo neodvrhlo cudzí orgán.

To množstvo liekov denne je len 
malá daň za to, že žijem.

Návrat do bežného života prebe-
hol hladko?

Ani nie. Bola som mentálne na-
stavená na to, že hneď budem môcť 
vhupnúť do bezstarostného a zdravého 
života bez bolestí a obmedzení, rekon-
valescencia však bola mimoriadne ná-
ročná. Jednak som mala komplikácie 
s mozgom, jednak mi dva či tri týž- 
dne po operácii zistili, že mám v hrudi 
dva litre tekutiny, ktorá mi tlačí na 
okolité orgány. Vtedy som znovu na 
dva týždne skončila na ARO. Bolo to 
najhoršie obdobie z celého polročného 
pobytu v nemocnici. Pre tú tekutinu 
mi hrozila ďalšia operácia, našťastie 
sa ju podarilo dostať von síce bolestivo, 
ale predsa tým, že mi do hrude zboku 
napichali hadičky a vytiahli ju. Trvalo 
to asi mesiac. A keďže mi museli znížiť 
imunitu, aby ma mohli nastaviť na 
imunosupresíva, ešte v nemocnici som 
dostala plesne na pľúca a musela som 
ostať na kyslíku. Po polroku deň pred 
Vianocami som sa konečne dostala 
domov, do školy som sa však nemohla 
vrátiť, až na ďalší školský rok.

Kedy sa všetko zmenilo k lepšiemu?
Tým, že som bola dlho pripútaná 

na lôžko, telo stratilo fyzickú silu. Moje 
očakávanie bolo, že hneď po návrate 
vybehnem na ulicu medzi kamarátov, 
ale nevládala som urobiť ani dva kroky 
po schodoch a vzhľadom na zníženú 
imunitu som sa spočiatku nemohla 
stretávať ani s priateľmi. Vnútorne 
som sa cítila viac chorá ako pred trans-
plantáciou. Lenže telo si postupne zvy-
kalo, chodila som čoraz viac, až som 
sa zo všetkého dostala. Na vyšetrenia 
som už nechodila výťahmi, ale zámer-
ne po schodoch, aby som čo najviac 
zvýšila svoju kondíciu. Bolelo to, ale 
malo to zmysel. Už v pätnástich ro-
koch som v lete začala brigádovať v tla-
čiarňach, teda robiť za pásom od piatej 
rána, aby som si niečo naviac zarobila, 
v brigádach som pokračovala počas 
celej strednej školy. A hoci som mala 
úplne zdravých spolužiakov, privyrobiť 
si chodil len málokto. Vždy som chcela 
ísť až na hranu svojej komfortnej zóny.

Od transplantácie ubehlo už 23 
rokov. Mali ste odvtedy zdravotné 
problémy?

samu seba. Pred rokom som si tiež 
dala veľkú výzvu – spolu s inými ľuď-
mi sme sa rozhodli zvládnuť súťaž 
Spartan, z ktorej vstupné sa venuje 
na charitatívne účely. Chodia tam naj-
mä trénovaní ľudia, ale riskla som to 
aj bez prípravy s tým, že ak presta-
nem vládať, odstúpim. O to viac som 
hrdá, že som približne za dve hodiny 
zvládla prejsť horským terénom pri-
bližne 8 km a zdolať asi 27 silových 
prekážok.

Vie vaše okolie, čím ste si prešli?
Najbližší ľudia áno, ostatní skôr 

nie. Sama od seba o svojej diagnóze 
nehovorím. Nie preto, že by som sa 
za to hanbila, ale preto, že sa nechcem 
nechať ľutovať. A keď ľudia vidia môj 
spôsob života, ani im nenapadne, že 
mám druhé srdce. Bežne o tom ne-
vedeli ani moji kolegovia. Niektorí sa 
to dozvedeli od iných ľudí, niektorí 
z médií, prípadne si všimli ranu a pý-
tali sa, ako vznikla. Samozrejme, ak 
sa ma niekto priamo spýta, netajím 
to a pokojne sa o tom porozprávam, 
nemám sa za čo hanbiť. Nikdy mi však 
nenapadne prezentovať sa tým, čo 
som prežila. Odmietam mať nálepku, 
že som nejaká iná. Iné to je, keď idem 
na pohovor do práce – vtedy to netajím, 
aby firma vedela, na čom je. Z pohľa-
du diagnózy som totiž invalidná, a ak 
firma takého človeka nechce, nech ma 
radšej nevezme.

Jeden pán, ktorý je už 18 rokov 
po transplantácii srdca, mi vravel, 
že si na to tak zvykol, že ak mu to 
niekto nepripomenie, sám na to ni-
jako špeciálne nemyslí. S výnimkou 
Vianoc, keď sa s rodinou pomodlí 
za darcu.

Ja si samotný fakt, že mám nové 
srdce, uvedomujem pomerne často. 
Vždy, keď prekonám nejakú výzvu, nie-
čo dokážem, keď sa teším z nového 
zážitku alebo som na novom mieste, 
keď vnímam, že sa hýbem viac ako 
niektorí zdraví ľudia. Je za tým akási 
vďačnosť za ten dar, že tu ešte môžem 
byť, že môžem žiť a radovať sa, že mi 
to umožnil niekto, kto vtedy odišiel 
na druhý svet. V podstate je to celé 
zázrak a skoro každý deň po prebude-
ní úprimne poďakujem za to, že som 
tu. Ľudia si neuvedomujú, aký dar 
vlastnia v prípade, že sú zdraví a bez 
fyzických obmedzení. Až keď padnú 
na dno pre chorobu či iné veci, začnú 
si vážiť, čo mali.

Michaela Hatalová (1986)
sa narodila v bratislave, má eko-
nomicko-informačné vzdelanie, 
pracuje vo finančnom sektore.  
od roku 1996 žije s transplantova-
ným srdcom.
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Len bežné ako ostatní ľudia, mož-
no raz ročne potrebujem antibiotiká. 
Po transplantácii už nemám žiadne 
problémy so srdcom, mimoriadne za-
ťažené sú však obličky a pečeň, mám aj 
vysoký tlak, občas gynekologické prob-
lémy, čo súvisí s vedľajšími účinkami 
liekov, ktoré musím brať doživotne. 
Chorá som teda zriedkavo, ale musím 
sledovať všetky orgány, ktoré zaťažuje 
branie imunosupresív.

Pohyb máte bez obmedzení? 
Lekári odporúčajú pokojnejší režim, 

veľa vecí mi zakazovali najmä na za-
čiatku, ale v tomto som si vždy šla svoje. 
Chodila som do posilňovne, pravidelne 
som vynechávala MHD a išla pešo, aby 
som mala pohyb, lebo svoje telo po-
znám, viem, čo mi robí dobre, a idem 
až na hranu. Obmedzenia sú obvykle 

len v našich hlavách. Nemôžem žiť 
tak, že si budem neustále pripomínať, 
že som pacient s transplantovaným 
srdcom. Snažím sa žiť ako zdravý člo-
vek, ktorého nič nelimituje a zatiaľ sa 
mi to osvedčuje. Aj keď príde bolesť 
a prekážka, verím, že čo najskôr odíde 
a budem pokračovať v radosti zo života. 
Keď mám chuť, tak športujem, hýbem 
sa. Srdce je sval a ten treba zaťažovať, 
cvičiť, trénovať. Veľmi si vážim roky, 
ktoré som dostala navyše, aj preto sa 
snažím žiť naplno a starať sa o svoje 
telo a ducha.

Lekári, odborníci na transplantá-
ciu, mi vraveli, že ľudia s darovanými 
orgánmi naozaj môžu žiť a zaťažovať 
telo ako zdraví ľudia.

Preto som si aj začala plniť svoje 
sny. Vždy som sa chcela naučiť anglič-

tinu a zároveň vidieť Kanadu. Tak som 
si to spojila a vycestovala tam. Keď 
sa o tom nápade dozvedeli najbližší, 
snažili sa ma zastaviť. Argumentovali, 
že predsa len som pacient, a keby sa 
mi tam niečo stalo, budem sama na 
inom kontinente, navyše ako človeku 
s chronickým ochorením mi žiadna 
poisťovňa nedá komerčné cestovné 
poistenie. Zvážila som si však všetky 
pre a proti a riskla som to, lebo to bol 
môj sen. Prežila som, a tak odmietam 
sedieť so strachom doma. Kanada bola 
super, všetko som zvládla. 

Dalo by sa povedať, že dokonca 
aktívne športujete.

Som na seba dosť náročná. Nieke-
dy mám pocit, že napriek diagnózam 
zvládnem viac ako niektorí zdraví ľu-
dia. Vedie ma odhodlanie nesklamať 



V oceáne ubudli ryby. Rybári nemali nič okrem lodí. 
A keď nemôžeš naplniť loď rybami, naplníš ju ľuďmi. 

A privezieš ich k európskym brehom.

Barcelona alebo smrť
Jana Čavojská

V  októbri vydala Regionálna 
kancelária UNHCR pre západnú 
a strednú Afriku najnovšiu správu 
o migračných pohyboch ľudí v re-
gióne. Ak si my v Európe myslíme, 
že ľudia utekajú pred biedou, vojna-
mi, autoritárskymi režimami, ná-
boženským prenasledovaním a kli-
matickými zmenami hlavne k nám, 
sme na veľkom omyle. Gro migrácie 
sa odohráva priamo v regióne zá-
padnej a strednej Afriky.

„Migrácia nie je problém, ktorý 
treba vyriešiť, ale normálna situá-
cia, s ktorou sa treba vysporiadať,“ 
tvrdí Florence Kim, hovorkyňa Me-
dzinárodnej organizácie pre migrá-
ciu (IOM) pre západnú a strednú 
Afriku vo svojej kancelárii v sene-
galskom Dakare. 

Má pravdu. Ľudia predsa mig-
rujú tisícky rokov. Aj za obchodmi, 
výmenou skúseností, aj na úteku 
pred vojnami a chudobou, ktorá im 
nedovolí prežiť. Aktuálne sa k nim 
pridávajú klimatickí utečenci, teda 
ľudia, ktorí prišli o svoje domovy 
a živobytie v dôsledku klimatických 
zmien.

RYBY ALEBO ĽUDIA

Súčasťou správy je prehľadná 
mapka pohybov ľudí v regióne. Úda-
je z nej hovoria napríklad o 343 591 
sudánskych utečencoch v  Čade,  
291 803 utečencoch zo Stredoafric-
kej republiky v Kamerune, 119 541 
utečencoch z Nigérie v Nigeri. Ďa-
lej o vnútorne vysídlených ľuďoch. 
Napríklad v  Burkine Faso ich je  
486 360, v Stredoafrickej republike 
600 136, v Kamerune 536 107 a v Ni-
gérii viac ako dva milióny.

Migranti zo Senegalu nie sú ani 
v prvej desiatke afrických krajín, 
z ktorých prichádza do Európy naj-
viac ľudí. Podľa údajov, ktoré má 
Florence Kim k dispozícii, sa ich do 
Európskej únie dostane menej ako 
tisíc ročne. Iné to však bolo v roku 
2006. „V oceáne ubudli ryby. Rybári 
nemali nič okrem lodí. A keď nemô-
žeš naplniť loď rybami, naplníš ju 
ľuďmi,“ konštatuje Florence Kim.

Senegalskí rybári zo severu 
krajiny začali prevážať ľudí k eu-
rópskym brehom. Pár dní predtým 

som v meste Saint Louis stretla Jafu 
Diegeho. Rybára, ktorý v roku 2007 
kvôli úbytku rýb už nedokázal uži-
viť svoju rodinu. „S kamarátom sme 
dali dokopy ďalších osemdesiatse-
dem záujemcov o plavbu do Španiel-
ska,“ povedal mi podvečer na rušnej 
pláži pred domami rybárov, medzi 
tradičnými drevenými rybárskymi 
loďami nazývanými pirogy, ktoré si 
rybári nechávajú pestro pomaľovať. 

„Ako rybári sme dobre vedeli, kam 
presne sa plaviť a ako ovládať loď.“

Každý v  Saint Louis vtedy po-
znal niekoho, kto odišiel do Európy 
a  dobre sa mu tam darilo. Alebo 
kto sa vrátil s balíkom peňazí a te-
raz jazdil po meste v peknom aute, 
postavil si veľký dom a žil krásny 
život. Už menej sa hovorilo o tých, 
ktorí odplávali a príbuzným sa už 
neozvali. Zomreli niekde v oceáne. 
Jafova piroga sa plavila popri afric-
kom pobreží sedem dní. Potom pri-
šla veľmi silná búrka. Loďku oceán 
skoro prevrátil. Keď sa to skončilo, 
muži sa dohodli, že sa vrátia naspäť 
domov. Plavbu ďalej by už nezvládli.

DIELŇA ZA NÁRAMKY

Kedysi bolo všetko jednoduchšie. 
Senegalčania cestovali do Európy, 
hlavne do Španielska, Talianska 
a  Francúzska na turistické víza 
a zostávali tam na doklady nieko-
ho z komunity, na koho sa podo-
bali. V roku 1993 sa takto dostal do 
Talianska aj Cheikh Diop z mesta 
Louga. S turistickými vízami v pase 
človeka, na ktorého sa podobal. Mal 
dvadsaťdva rokov a doma nevidel 
perspektívu. Rodný Senegal mu po-
núkal len neradostnú budúcnosť 
života v chudobe.

„Predával som na plážach a ná-
mestiach náramky a slnečné okulia-
re. Bývali sme všelijako, aj desiati 
na izbe. Po pol roku som odišiel do 
Francúzska. Tam so bol štyri roky,“ 
rozpráva. Potom sa vrátil domov. 
Z  našetrených peňazí – áno, aj 
z predaja náramkov za pár eur si 
dokázal našetriť – si v Louge otvoril 
stolársku dielňu. Teraz vyrába ná-
bytok a celkom sa mu darí.

Cesta cez oceán sa neskôr uza- 
vrela. Senegal podpísal dohodu so 
Španielskom a hliadkuje vo svojich 
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vodách. Trasy migrantov vedú te-
raz po súši na sever Afriky a  po-
tom cez Stredozemné more. „Je-
den z dvanástich utečencov v tom 
mori zomrie. Nechceme, aby ľudia 
prekročili púšť a zažívali obrovské 
problémy v mnohých krajinách len 
preto, aby dostali šancu jedna ku 
dvanástim, že zomrú na mori,“ ho-
vorí Florence Kim.

ROKY NA CESTE

IOM pomohla odísť 700 000 mig-
rantom a utečencom z Líbye, keď 
začala vojna a oni tam uviazli bez 
peňazí, lebo všetko, čo mali, dali 
na cestu. Od roku 2016 zabezpečila 
dobrovoľný návrat pre 70 000 ľudí 

z európskych detenčných centier. 
Má informácie o tom, s čím sa ľudia 
na ceste za lepším životom stretajú. 
O  trhoch otrokov v Líbyi a Mauri-
tánii. O ceste, ktorá trvá mesiace 
až roky, o  tisíckach dolárov, ktoré 
ľudia v nádeji na lepšiu budúcnosť 
platia prevádzačom.

A o tom, ako môžu skončiť. Smrť 
na mori alebo v púšti nemusí byť to 
najhoršie. Niektorí uviaznu zatvo-
rení v chatrčiach, kde ich pašeráci 
držia dovtedy, kým ich príbuzní 
nepošlú ďalšie peniaze. Až potom 
sa na kosť vychudnutí potácajú 
ďalej po utečeneckej ceste. Ženy aj 
celkom mladé dievčatá znásilňujú 
pašeráci, vojaci a policajti, alebo 

ich predávajú do bordelov, aby si 
odpracovali náklady na ďalšiu cestu. 

„Každý vie o týchto rizikách, ale ľudí 
aj tak nezastavia,“ myslí si Aissa-
tou Diallo z organizácie Civil forum 
v Saint Louis.

Dekan Fakulty humanitných vied 
Univerzity Cheikha Anta Diopa v Da-
kare Papa Demba realizoval výskum 
na vzorke dvetisíc domácností. 60 
percent oslovených žien a 70 percent 
mužov sa v ňom vyjadrilo, že chcú 
odísť do zahraničia. „Uvádzali rôz-
ne dôvody, ale najčastejší bol, že sa 
chcú oslobodiť. U nás neexistuje sys-
tém sociálneho zabezpečenia. Deti 
sa musia postarať o rodičov. Mladí 
teda chcú zarobiť peniaze, aby to 

mohli urobiť. Tu žijú v chudobe. Šan-
cu vidia len v emigrácii,“ vysvetľuje 
Papa Demba. „Ďalší respondenti ho-
vorili o tom, že v Senegale neexistuje 
demokracia a nie je to tu bezpečné. 
Že v ich dedine nie je elektrina. To 
sú veci, ktoré ľudí trápia.“

VYDATÁ NA DIAĽKU

V Senegale môžu mať muži jed-
nu, štyri alebo neobmedzený počet 
manželiek nazývaný otvorená po-
lygamia. Svoj zámer musia počas 
svojho prvého sobáša jednoznačne 
deklarovať; neskôr sa to už nedá 
zmeniť. Daniela Fawd má dvadsať-
sedem rokov a je jedinou manželkou 
svojho muža. Karim má štyridsať-

dva a od roku 2003 žije a pracuje 
v Barcelone. 

Pred pár rokmi, keď prišiel do-
mov na návštevu, sa stretli u spoloč-
ných priateľov. Odvtedy sa nevideli. 
No predsa sa dohodli, že sa vezmú. 
Stalo sa to pred dvomi rokmi. Ka-
rim však na svadbu prísť nemohol. 
Odohrala sa v  jeho neprítomnosti. 
Daniela sa po nej presťahovala z Da-
karu do domu jeho rodičov v Louge. 

„Takto nie som šťastná. Žiť tak 
ďaleko od niekoho, koho ľúbite, je 
strašne ťažké,“ hovorí. Chce ísť za 
ním, už dlho čaká na pas a víza, no 
stále sa ich nedarí vybaviť. Má ka-
marátov, ktorí tiež odišli do Euró-

py. Kvôli práci, lebo v Senegale je 
vysoká nezamestnanosť. Karim má 
v Barcelone dobrú prácu v super-
markete. Nevie, kedy sa vráti.

Mladí Senegalčania vidia tak 
málo príležitostí vo svojej krajine, 
že sa medzi nimi zaužívalo príslo-
vie v  jazyku kmeňa Wolof: Barsa 
wala Barsakh. Barcelona alebo smrť.
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1 (30-31) Rybárska loď vyráža na oceán. Keď v oceáne 
ubudli ryby, senegalskí rybári zo severu krajiny začali 
prevážať ľudí k európskymi brehom.
2 V Senegale môže mať muž jednu, štyri alebo 
neobmedzený počet manželiek.
3 Mladý predavač ryže na trhu.
4 Pri tradičnej drevenej loďke nazývanej piroga. Senegal-
skí chlapci odmalička pracujú.
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Robka a on v sekunde zašepce poväčšine správnu odpoveď,  
„on je proste úžasný“.

V domácnosti týchto dvoch skvelých ľudí vládne roz-
právkovo nákazlivá pohoda, a pritom každý banálny pohyb, 
presun, obyčajné poškrabanie na nose je komplikovanejšie 
ako pre nás, zdravých. Robko je stopercentne odkázaný na 
otcovu pomoc. Hygiena, toaleta, čistenie kanyly, zapnutie 
počítača, pitie, jedlo – Arpi ani raz nezafrfle, či je noc, či 
deň, pre svojho syna je vždy naporúdzi. Darí sa im skvele. 
A tešia sa, že iné choroby sa im vyhýbajú, zvýšenú teplotu 
už roky nemali, k lekárovi prakticky nechodia. Arpád je už 
viac než polovičný doktor. „My dvaja sme rovnocenní, to, čo 
dáva môj syn mne, je neopísateľné. Som šťastný a hrdý otec.“

Sviatočný čas neprežívajú prehnane emotívne, veď 
Vianoce majú každý deň, keď sú spolu a je im dobre. Len 
na Štedrý večer je kapustnica, ryba, majonézový šalát... 

„Stromček zdobíme spoločne aj týždeň pred sviatkami. Robi 
kontroluje, ako ho zdobím, a komanduje, kde treba ešte 
guľu zavesiť, aby to pôsobilo súmerne,“ smeje sa Arpi. „Na 
dary si nepotrpíme, kúpime si, čo potrebujeme, a pre mňa 
je najväčším darom Robčo. Je so mnou a verím, že to tak 
bude ešte dlho. Sem-tam mám obavy, že by som mal ostať 
bez neho, alebo čo by s ním bolo, keby som nebol ja... Ale 
nechajme pochmúrne témy, my sme iní bojovníci,“ povie 
hrdý otec a napolohuje syna tak, aby mal čo najväčší kom-
fort. Pritom ho automaticky pohladí po hlave.

Arpi a Robčo žijú v prenájme a snívajú o vlastnom bývaní. 
Menší pozemok už majú, ich snom je postaviť na ňom na 
mieru urobený mobilný dom. Ani veľký, ani malý. Skúsme 
im v tom pomôcť, aby ďalšie Vianoce prežili vo vlastnom. 
Zaslúžia si to!

35

Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby 
pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnu-
tým členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli  
v ťažkej situácii. 
Ak vás príbeh Arpiho a Robka oslovil, stále môžete podporiť 
smútiaceho otca. ĎAKUJEME!
Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85 
3100 0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte 
poznámku – Arpi.
Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240 
389 (medzinami@zoznam.sk).

Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene  
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.

V noci z 21. na 22. novembra, tesne pred odoslaním NOTA BENE 
do tlačiarne, Robko navždy opustil tento svet. Na jeho pamiatku čítajte 

tento príbeh o ňom a jeho otcovi tak, ako bol pôvodne napísaný.

Vianoce boli každý deň
Lucia Bucheňová Alan Hyža

„Keď vidím naokolo svoju rodinu, ale nielen svoju, pre-
sviedčam sa, že sme naozaj najšťastnejší,“ hovorí otec Arpád 
a jeho milovaný syn Robko sa súhlasne pousmeje. Do bodky 
si vážia každú ďalšiu chvíľku prežitú spolu. Lebo oni dvaja, 
hlavne Robčo, jednoducho búrajú štatistiky.

Robčova diagnóza je svalová dystrofia Duchennov typ. 
Nezvratné ochabovanie svalstva, keď topánky jedného dňa 
nahradí invalidný vozík. Robino si naň definitívne zasadol 
v deviatich. „Vedeli sme, že aj vozíček je, de facto, len na 
chvíľu, na pár rokov.“ Časom príde na rad dýchací prístroj. 

„Na dátumy ja veľmi nie som, ale 3. január 2003 mi v hlave 
svieti. Krátko po Vianociach, ktoré sme v dvetisícdruhom 
prežili v strachu, pretože Robino už totálne nestačil s dy-
chom, došlo k razantnému zlomu. Museli ho napojiť na 
dýchací prístroj. Čoskoro to bude 17 rokov. Sila...“

Dlhých sedemnásť rokov dovoľuje Robkovi zavedená 
tracheostómia len jemne šeptať. Povedať dokáže úplne 
všetko, no cudzí má problém porozumieť. Oco Arpi však 
pretlmočí aj to, keď počas našej debaty Robko hovorí, že ho 
tlačí bok, že ruky treba vyložiť na paplón. Arpi v sekunde 
urobí, čo treba, a v jeho očiach cítiť toľko lásky, že na to 
naozaj neexistuje výstižné slovo.

V špeciálnom kresle, ktorý mu do detailov upravuje otec, 
vydrží Robino čoraz menej. „Myslím si, že môj milovaný syn 
je u nás najstarším pacientom s touto diagnózou. Lekári nás 
strašili, že okolo dospelosti, dvadsiatky môže všetko skončiť. 
Také niečo som si ani na sekundu nepripustil. Negatívne veci 
od seba odháňam. Nás nebaví hovoriť o chorobách, hendi-
kepoch, my sa chceme tešiť, smiať, v dobrom sa aj pohádať 
a následne sa pochopiť a udobriť. Načo míňať čas plakaním 
nad osudom, ľútosťou a strachom. To je blbá filozofia.“

Vo dvojici bačujú od rozvodu Robkových rodičov, 
k mame chodí každý druhý víkend, inak sú nonstop chlap-
skou dvojkou. Teraz v zime von veľmi nechodia. Robkovi 
stačí len presun do auta, pár minút na chladnejšom vzdu-
chu mu vie narobiť riadnu šarapatu. To však neznamená, 
že sa izolujú medzi štyrmi stenami. Zájdu si do obchodných 
centier, nevynechajú obchody s počítačmi, elektronikou, 
pretože počítač je Robinov život. Ruky už absolútne „odišli“, 
myš k počítaču nahradila špeciálna elektronická, ktorú 
ovláda ústami. „Parádna vecička, človek až žasne, kam 
sa technika posúva.“ Jeho hrou hier je Half Life, sám ju 
aj zdokonaľuje, cez internet posúva ďalším. „Ja nerozu-
miem, čo všetko s tým stvára,“ pousmeje sa Arpád. Tvrdí, 
že syn je jeho harddiskom, keď niečo nevie, obráti sa na 



Žiadne súkromie, znečistené kúpeľne, hluční 
spolubývajúci, ploštice, vysoké ceny... 
Vitajte v bratislavských ubytovniach.

Turisti 
vo vlastnom meste

Jana Čavojská

Keď v apríli zhorela ubytovňa na Mlynských luhoch a  
v plameňoch našli smrť dvaja jej obyvatelia, zostalo sedem 
predajcov NOTA BENE bez strechy nad hlavou. Naša kolegy-
ňa, sociálna pracovníčka Barbora Žiaranová im pomáhala 
čo najrýchlejšie nájsť iné ubytovanie. Sedem z trinástich 
oslovených ubytovní zareagovalo, že „bezdomovcov“ ne-
ubytovávajú. 

Keď našli jednu ubytovňu, ktorá mala voľné postele 
v desaťposteľovej izbe, všimla si Barbora krvavé škvrny na 
stenách. Neklamný znak prítomnosti ploštíc. Išli sa teda 
pozrieť do ďalšej ubytovne, či to tam nebude lepšie. Nebolo. 
Vrátili sa do pôvodnej. No vedúcu zrejme urazilo, že ubytova-
nie hneď nezobrali. Postavila si hlavu. Vraj ich už neubytuje. 

Barbora ju nakoniec uprosila, aby ľudí bez strechy nad 
hlavou zobrala. Keď sa zdalo, že situácia s bývaním pre 
našich klientov je taká zlá, že už nie je kam hlbšie kles-
núť, objavilo sa nové, ešte hlbšie dno. Musieť sa doprosovať  
o ubytovanie v takých mizerných podmienkach otriaslo 
poslednými zvyškami ich sebaúcty a dôstojnosti.

KUCHYŇA PRE DVESTO ĽUDÍ

Ubytovní je v Bratislave málo, a tých dobrých ešte menej. 
Predajcovia a predajkyne NOTA BENE si zo svojich príjmov 
nedokážu platiť komerčné prenájmy bytov, ceny ktorých 
v hlavnom meste vystúpili do závratných výšok. Dostupné 
sociálne bývanie na Slovensku prakticky neexistuje, na mest-
ský byt sa čaká aj sedem rokov. 

Ubytovne sú jedinou možnosťou pre mnohých ľudí, kto-
rí majú nízke príjmy a nevlastnia nehnuteľnosť. Bývajú 
v nich muži, ženy, rodiny s malými deťmi, invalidi aj seniori. 
Stavebné firmy v nich často ubytovávajú robotníkov, ktorí 
prichádzajú do hlavného mesta na týždňovky. Predajcov 
a predajkýň NOTA BENE sme sa pýtali na ich skúsenosti 
s ubytovňami. Zhodli sa na tom, že všeobecne im na uby-
tovniach najviac prekáža hluk, vysoké ceny, nedostatočná 
hygiena a ploštice.

Bratislavské ubytovne fungujú rôzne a navzájom sa líšia 
aj podľa štandardu. „Keď pršalo, tak zo strechy tieklo do spŕch, 
jedna kúpeľňa bola pre 39 ľudí a jedna kuchyňa pre dvesto 
ľudí, na izbách boli ploštice a vši,“ opísal jeden z predajcov 
ubytovňu, v ktorej platil 5 eur za deň, teda 150 eur mesačne. 
Dvesto ľudí pripadalo na jednu práčku, za každú várku bie-

je. „Na ubytovni bývajú všelijakí ľudia. Slušní aj takí, čo si 
občas vypijú a robia v noci hluk. To je nepríjemné. Čistota? 
Ako kedy. Mohlo by to tam byť lepšie. A hlavne lacnejšie. 
Lebo 300 eur za jedného človeka je veľa. Platím za niečo, 
čo možno ani nemá takú hodnotu. Majitelia ubytovní často 
zneužívajú, že je v Bratislave tak málo možností.“

Iný predajca má so svojou ubytovňou dobrú skúsenosť. 
Na izbe sú dvaja, toalety a kúpeľne sú spoločné. Spoločné 
priestory upratuje upratovačka, v izbách umýva podlahy. 
Strieka aj proti plošticiam, takže s tými sa náš predajca ešte 
nestretol. „Mám šťastie, že môj spolubývajúci je čistotný,“ 
konštatuje, pretože spolubývajúceho si na ubytovni vybrať 
nemôže. Mesačne platí 150 eur. Istý čas býval aj v drahšej 
časti za 220 eur, tam bol na izbe aj televízor.

AJ RODÁCI PLATIA TURISTICKÚ DAŇ

Na dobré ubytovne sú poradovníky. Jeden z predajcov 
na takú čaká už rok a stále nie je na rade. Nazýva ju aj „uby-
tovňou, v ktorej je už 21. storočie“. Iný náš predajca v nej 
býva už tri a pol roka. „Myslím si, že je to najlepšia ubytovňa 
v Bratislave,“ hovorí. „Je tam čisto. Ubytovaných vedúca 
a jej zástupca selektujú, takže tam bývajú slušní ľudia. Sú 

tam bunky, v každej sú dve dvojposteľové izby, WC, kúpeľňa 
a kuchynka. So spolubývajúcimi sme do toho trochu inves-
tovali, vymaľovali sme, kúpil som stôl a chladničku, sused 
zas práčku. Aj majiteľ investuje v rámci svojich možností. 
Nedávno menil stúpačky. Platíme 140 eur mesačne.“

Predajkyňa NOTA BENE Veronika Kurthová býva od 
februára na jednej podnikovej ubytovni. Zaskočilo ju, keď 
jej oznámili, že cez Vianoce bude ubytovňa zatvorená a na 
dva týždne si musí zabezpečiť iné bývanie. Ináč má na izbe 
spolubývajúcu, WC, kúpeľňa so štyrmi sprchami a kuchyňa 
sú spoločné pre celú chodbu. 

Mesačne platí 258 eur, z toho 51 eur je turistická daň. 
Ľudia ubytovaní v Bratislave platia turistickú daň 1,70 eura 
na noc. Veronikina ubytovňa ju požaduje aj od Veroniky. 

„Som rodená Bratislavčanka a pripadá mi to nespravodlivé. 
Musím daň platiť, ak chcem mať strechu nad hlavou, hoci 
nie som žiadna turistka, ale bratislavská rodáčka.“

Časť ubytovní turistickú daň od ubytovaných požaduje, 
časť nie. Jednotný výklad právnych predpisov neexistuje. 
Isté však je, že pre ľudí s nízkymi príjmami je 51 eur me-
sačne veľmi veľa.

lizne sa platilo 2,50. Zaplatiť celú dennú taxu, teda 5 eur, bolo 
treba aj za každú návštevu. Samozrejme, povolenú iba vo 
vyhradených hodinách.

HOROR AJ SPOKOJNOSŤ

Iného predajcu navštívime na jeho ubytovni. Chce zostať 
v anonymite a radšej nechce označiť ani ubytovacie zaria-
denie. Na izbe býva s priateľkou. WC a sprcha sú spoločné 
na chodbe a zrejme ich nikto nerenovoval, odkedy budovu 
postavili, práčka a kuchyňa – jedna pre celé zariadenie. 
Budova aj vybavenie ubytovne sú staré. Majitelia do nich 
neinvestujú. Platí sa 150 eur mesačne. Sprej proti plošticiam 
je nevyhnutnou výbavou ubytovaných.

„Raz nám niekto povedal o lepšej ubytovni, tak sme sa 
tam boli pozrieť,“ hovorí predajca. „Ukázalo sa, že cena za 
ubytovanie je rovnaká a sú tam ploštice a šváby. Nešli sme 
tam, veď by sme si k tomu, čo máme tu, akurát pridali šváby.“

Ďalší predajca má na svojej ubytovni samostatnú izbu, 
teda ju nezdieľa so žiadnym spolubývajúcim. Mesačne platí 
300 eur. WC, sprchy a kuchynka sú spoločné na chodbe. „Na 
izbe mám posteľ, skriňu, dve stoličky, a to je všetko,“ opisu-
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900 EUR ZA IZBU

Predajca NOTA BENE Roman Theimer (50) vystriedal už 
šesť ubytovní. „Jedna bola vynikajúca. Traja sme mali ako keby 
jednoizbový byt s predsieňou s kuchynským kútom a kúpeľ-
ňou s vaňou. Každý platil 150 eur. Potom ju kúpil nový majiteľ, 
do izby pridal tri ďalšie postele a naďalej chcel od každého 150 
eur. Takže 900 eur za izbu. Tak som odtiaľ odišiel.“

Roman už zažil na ubytovniach všeličo. Aj exkrementy 
v spoločnej sprche na chodbe. „Myslím, že väčšine ubyto-
vaných na čistote nezáleží. Skôr tí, ktorí v ubytovni bývajú 
dlhodobo, si to udržiavajú. Ja sa chcem v izbe cítiť dobre, ako 
doma, vo svojom.“

Roman býval aj v prenajatých izbách v zdieľaných bytoch. 
Hovorí, že je to, samozrejme, lepšie než ubytovne, a dokon-
ca sa to často finančne viac oplatí, ak sa máte s kým na byt 
poskladať. No často je problémom depozit. Našetriť z brigád 
a z predaja NOTA BENE na jeden či dva depozity vo výške 
mesačného nájmu je takmer nemožné.

Na ubytovni v mestskej časti Nové Mesto, kde Roman býva 
teraz, sú sprchy a kuchynka spoločné pre celú ubytovňu a WC 
je na každom poschodí. Roman sa tam cíti dobre. „Našiel som 
tam aj ľudí, ktorí iných neodsudzujú. Vieme si spolu posedieť, 
porozprávať sa, zahrať si karty. Niekedy lúštime vedomostné 
úlohy a smejeme sa na sebe, čo všetko nevieme.“ 

Spoločne oslávia aj Vianoce. Majiteľ im dal k dispozícii gril 
aj kotlík na terase, aby si niečo uvarili a ugrilovali. „Vianoce 
sú o rodine a mne rodina chýba. Prišiel som o veľa toho, čo 
som miloval. Bývalá manželka, deti ani súrodenci so mnou 
nekomunikujú. Keď je človek na Vianoce sám, príde depresia. 
Preto Vianoce veľmi nemusím. Radšej ich beriem ako nor-
málny deň. Niečo si uvarím, pozriem si televízor a hotovo.“

(NE)EXISTUJE INÁ MOŽNOSŤ?

Erik (43) je majiteľom ubytovne, v ktorej Roman býva. Kú-
pil ju v roku 2014 pre stavebných robotníkov, pretože podniká 
v stavebníctve. Ubytovňa, ktorá tu bola predtým, nemala 
najlepšiu povesť. Po predchádzajúcom majiteľovi „zdedil“ 
vrátnika Peťa. Peťo robil vrátnika za to, že ho v budove nechali 
bývať a občas mu dali pár drobných. Erik mu dal izbičku s te-
levízorom a filmami, ktoré našiel doma v pivnici, a menoval 
ho do funkcie strážnika. Vypláca mu aj maličkú podporu.

Okrem robotníkov uňho býva 24 ďalších ľudí. Je medzi 
nimi iba jedna žena, zostala s partnerom na ulici, tak ich 
zobral. Hoci ženy ani rodiny neubytováva. Myslí si, že by mali 
byť v lepšom prostredí, než je jeho lacná ubytovňa, kde sa 
platí 165 eur za posteľ mesačne. „Ak chcem túto cenu udržať, 
nemôžem do budovy veľa investovať,“ hovorí Erik. 

„Dôležité je, aby bolo teplo, teplá voda, čisto a vymaľované.“ 
Do takejto ubytovne idú ľudia, ktorí nemajú inú možnosť. 
Príbehy ubytovaných sú rôzne a Erik nikoho neodpíše ani 
neodsudzuje. „Nikto z nás nevie, ako raz skončí. Do kostola 
síce nechodím, ale myslím si, že na život má právo každý.“

V posledných rokoch v celej Európe dramaticky narastá 
počet ľudí bez domova. Príčinou je extrémny rast cien býva-

nia. Štatistiky hovoria, že počet ľudí bez domova v Európe za 
posledných desať rokov stúpol o 70 percent. Na Slovensku 
sa počet ľudí bez domova odhaduje na 20-tisíc. Patríme ku 
krajinám, ktoré majú najmenej bytov na počet obyvateľov  
v EÚ, a najviac mladých ľudí do 35 rokov, ktorí žijú s rodičmi, 
lebo si vlastné bývanie nemôžu dovoliť. 

Bežný komerčný trh s bývaním je pre veľkú časť obyvateľov 
pridrahý a mestské nájomné bývanie, ktoré by si mohli dovoliť, 
takmer neexistuje. Tvorí len tri percentá z celkového bytového 
fondu. „Doplácajú na to práve tí najzraniteľnejší. Robotnícke 
ubytovne sa pre nich stali náhradou za chýbajúce mestské 
nájomné byty. Skúsenosti zo zahraničia ukazujú, že mestské 
nájomné byty sú najefektívnejším riešením pre tých, ktorí 
potrebujú cenovo dostupné bývanie, vrátane ľudí bez domova,“ 
povedala Sandra Pazman Tordová, spoluzakladateľka OZ Proti 
prúdu, vydavateľa NOTA BENE. 

„Podlomené zdravie či iná kríza môžu zvrtnúť život. Na-
stavme systém tak, aby fungoval naozaj pre ľudí. Aby v čase 
krízy podržal ľudí, ktorým hrozí, že domov stratia, a tým, ktorí 
ho už stratili, dal šancu ho rýchlo znovu získať späť,“ apeluje.

MESTSKÉ BYTY NEMÁME

Mestské byty stavajú skôr menšie mestá a obce. Tie väčšie, 
ktoré by ich najviac potrebovali, ich postavia najmenej. Tím 
primátora Bratislavy Matúša Valla má ambíciu priniesť v téme 
dostupného bývania v Bratislave nový vietor. K súčasným 2 
300 mestským nájomným bytom majú plán zabezpečiť viac 
ako 1 200 ďalších. Potrebu to nepokryje, ale je to začiatok. 

„Ak by sa Bratislava chcela priblížiť k priemeru miest v EÚ, 
potrebovala by postaviť 10- až 20-tisíc dostupných nájomných 
bytov, teda bytov s regulovaným nájomným. Ak by sa toto poda-
rilo, vieme vyčleniť signifikantný počet bytov na rôzne sociálne 
projekty pre marginalizované skupiny, aj pre ľudí žijúcich na uli-
ci. A keďže ich nemáme, hovoríme skôr o pilotných projektoch, 
kde si testujeme metodiku a učíme sa, ako to robiť,“ povedala 
Lucia Štasselová, námestníčka primátora Bratislavy, ktorá má 
na starosti sociálne veci s dôrazom na nájomné bývanie.

Čo sa týka ubytovní, skonštatovala, že mnohé z nich sa 
stávajú getami a bývanie v nich je nedôstojné. Na otázku, prečo 
mesto Bratislava vyberá turistickú daň aj od bratislavských 
rodákov, svojich vlastných obyvateľov s trvalým pobytom, 
ako je napríklad naša predajkyňa Veronika, ktorí v Bratislave 
trvalo žijú a neprišli sem za turistikou, odpovedať nevedela.

„Veríme, že sa systémový problém, ktorý sťažuje životy 
mnohých ľudí bez domova, čím skôr vyrieši a mestské byty 
umožnia dôstojný život tým, ktorým ho súčasná situácia 
nedopraje. Je však neakceptovateľné, aby mesto, ktoré svojim 
občanom v bytovej núdzi pomôcť nedokáže, naďalej sťažovalo 
ich situáciu turistickou daňou vo výške viac ako 600 eur ročne,“ 
je presvedčená Sandra Pazman Tordová.
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1 (str. 36-37) Kúpeľňa v (nemenovanej) bratislavskej ubytovni.
2 Predajca NOTA BENE Roman Theimer vystriedal šesť ubytovní, 
ale až v ubytovni v Novom Meste je spokojný.
2 „Izba“, na ktorej býva aj desať ľudí a každý platí mesačne 150 eur. 
Spočítajte si, koľko majiteľ zarobí...

Jana Čavojská
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Anglická literátka a celoživotná editorka napísala Niekde ku koncu (As-
pekt, preklad Jana Juráňová), keď mala osemdesiatdeväť rokov. Vzhľadom na 
pokročilý vek predpokladala, že to bude jej labutia pieseň. Nebola. Nasledo-
vali štyri ďalšie autobiograficky ladené prózy a ďalšie vyše desaťročie života. 

Čo sa týka staroby, autorka sa nebojí písať o veciach (a to nie len „niekde ku 
koncu“), ktoré obvykle zostávajú za bránami našej pozornosti. Píše o príchode 
staroby, jej obmedzeniach, o stratégii prístupu k nej, o úbytku síl, chátraní tela,  
o ťažkých obdobiach starostlivosti o blízkych putujúcich k zániku, o senior-
skom sexe, žensko/mužských (aj rôznofarebných) vzťahoch či medzigene-
račných priateľstvách.

Otvára Pandorine skrinky aj trináste komnaty s rozmyslom a vpúšťa do 
nich čerstvý vzduch. Veď vyvetrať je dobré pre zdravie, keďže si „úpadok tela 
natoľko organizujeme, že často trvá dlhšie než náš vývin. Preto naozaj stojí 
za zamyslenie, čo sa v rámci tohto procesu odohráva a ako to zvládame“. 

Ideálne by bolo zvládať to podobne ako hlavná hrdinka. Na začiatku 
knihy sa dozvie, že jej milované stromovité papradie dokáže prežiť aj vonku 
v britských podmienkach. Telefonicky si rastlinu objedná. Neočakáva síce, 
že by jej priviezli obrovský strom, ale prekvapí ju, keď zásielka obsahuje 
štyri krehké drobné výhonky, vôbec nie súce na výsadbu pod holé nebo. 

Pochopí, že tú rastlinu na svojej záhrade nikdy neuvidí a ihneď si spo-
menie sa spisovateľku Jean Rhys: „Jean bola pre mňa jasným príkladom 
toho, ako sa o vlastnej starobe zmýšľať nemá. Tieto vyhliadky ju napĺňali 
trpkosťou a beznádejou. Občas spurne vyhlasovala, že si krásne šedivé vlasy 
prefarbí na krikľavo červeno, ale nikdy to neurobila. Podľa mňa nie preto, 
že by mala nejaký rozumný dôvod odolávať takejto zmene, napríklad obavy, 
že by vyzerala komicky. Skôr nemala dosť síl celú vec zrealizovať.“

Takže „keď to príde“, bez strachu kupujme semenáčiky a stávajme sa 
červenovláskami. Možno to pomôže. A keby aj nie, nevadí, rastlinka môže 
rásť aj vnútri a šediny znovu dorastú. A čítajme...

Šediny sú cool
Zuzana Mojžišová

Diana Athill hovorí o starobe múdro, otvorene, 
hrejivo a s humorom. Jej pohľad na svet 

je krásne ženský a nekonvenčný.

Hostia sa delia na pozvaných a nepozvaných. Tých 
prvých si hýčkame, ale skúste si spomenúť, kedy ste 
naposledy hostili nepozvaného hosťa. Nemyslím ne-
zvaného, len známeho či priateľa, ktorý išiel okolo 
a zastavil sa na kus reči, zatúžil akútne po vašej prí-
tomnosti alebo potreboval vašu pomoc. Ktorého ste si 

starostlivo nevybrali spomedzi všetkých možných kandidátov na to, aby 
obdivovali vašu svadbu, dieťa či dom.

Súčasťou šarmu starých čias boli práve spontánne návštevy. Frajeri sa 
len tak zastavili a boli. Dnes si už len donekonečna esemeskujeme, že nestí-
hame. Chceme mať plnú kontrolu nad tým, čo vojde do našej privátnej sféry.

My, Slováci, sa označujeme za pohostinný národ, čo vo vzťahu k orga-
nizovaným návštevám aj platí. Ibaže to pravé dramatické prichádza len 
vtedy, keď na scénu vyjde niekto nečakaný. Polovica všetkých (divadelných) 
hier sveta sa roztáča presne okolo tejto základnej situácie. Do mestečka 
príde nadutý povaľač, „obchodník s dažďom“, alebo manžel, ktorého všetci 
považovali za mŕtveho, či cudzinec.

Škoda, že dnes sa už tento inšpiratívny žáner pestuje málo. Nepozvaní 
hostia nás totiž učia otvorenosti, pokore a flexibilite. Na oplátku prinášajú 
to, o čom ani nevieme, že existuje, že môžeme chcieť a poznať, prosto to, 
čo je mimo nášho bežného softvéru.

Algoritmy sociálnych sietí nás stále viac a viac vtláčajú do našich bublín. 
Raz klikneme niečo červené a už nám donekonečna ponúkajú len túto farbu. 
Nezabúdajme však, že aj na známu biblickú kráľovskú svadbu sa nakoniec 

„nasáčkovali“ tí, čo pôvodne vôbec neboli pozvaní.

Len ten, kto milo-
val a opustil, vie, aké 
je ocitnúť sa po čase 
zoči voči tej opuste-
nej bytosti... Alebo 

krajine. Hľadí na vás nevinnými očami, 
hryzie vás vlastným svedomím, a aj keď 
je všetko po rokoch odpustené, uhýbate 
pohľadom a neviete, kde začať. Najprv 
vidíte len zmeny... Zmenila vlasy, pribral, 
tu pribudla budova, tam odbudol strom. 
Snažíte sa vidieť to staré, to známe, to, 
čo vonia teplom domova. Ale cítite sa 
ako hosť.

Otváram dvere na ťažko zjednanom 
taxíku (a už je tu prvá nežiadaná zme-
na – zdvihli ceny!) a hneď si všimnem 
malý tibetský mandalový koberček roz-
prestretý na zadných sedačkách. Zaleje 
ma neha, nostalgia a radosť. Sadnem 
si na koberček, a keď sa ma taxikár po 
úmornej ceste divokou premávkou snaží 
obabrať, pousmejem sa... Aspoň niečo 
sa nezmenilo. Hory sa tiež neposunuli 
ani o kúsok a kráľovský palác je rovnako 
škaredý, ako vždy bol.

Hľadám v tom všetkom svoju malú 
identitu, chcem sa hneď zžiť, hľadieť 
na krajinu zvnútra, tak ako vždy. Ale 
hosťovský pocit nemizne ešte po zvyšok 
dňa. Je to presne to Káthmandu, ktoré 
som pred rokmi opustila, a aj keď sa do 
neho každý rok vraciam, dáva mi najavo, 
že som len na návšteve. Rastie, mení sa 
a na nič sa ma nepýta. Ale práve vďaka 
tomu som schopná vidieť ten koberček 
v taxíku, aj tú slečnu, čo sedí s mokrými 
vlasmi na stoličke uprostred križovat-
ky a prečesáva sa. Je poludnie, svieti 
slniečko, a to treba využiť na umytie 
hlavy. Predavač si popiskuje, namiesto 
pár rupií výdavku dostanete pár cukrí-
kov. Na každom rohu nejaká teta opeká 
kukuričku na ohni, obďaleč zasa mladík 
praží arašidy na uhlíkoch.

Bežné reálie. Ale keď sme v mode 
„in“, nevidíme ich. Tak ako ich nevidíme 
na Slovensku. Musíme najprv opustiť. 
Musíme najprv opustiť cesty, na ktorých 
je toľko veľkých výmoľov, že občasný 
spomaľovač pôsobí ako zlý fór, musíme 
opustiť a stratiť, musíme sa stať hosťom. 
Lebo hosťovské oči sú otvorené. Kiež by 
sme sa vedeli nimi pozerať aj skôr. Mož-
no by sme neopúšťali.

Stane sa, že k vám zavíta neznámy hosť. Keď sa to 
stalo nám, bývali sme v kostole. O druhej v noci sa ozval 
zvonček. Rozospatý som si na seba čosi natiahol, aby 
som nevítal návštevníka nahý. Pri dverách stála naša 
kamarátka: „Môžete prichýliť nejakých hostí?“ spýtala 
sa. Prikývol som. Zamávala a spoza rohu sa vyrojil zá-

stup asi sedemdesiatich poľských pútnikov. Pricestovali autobusom. „Mali 
spať u františkánov,“ vysvetľovala. „Omeškali sa však a nevedia sa dozvoniť.“ 

„Ak majú spacie vaky, môžu prespať v cirkevnej jedálni,“ navrhol som. 
Okolo mňa prúdili hlúčiky postarších pútnikov. Mníška, ktorá púť organi-
zovala, sa dala so mnou do reči. Porozprávali sme sa o všeličom, o teológii 
i o antikoncepcii. Chvíľu som si nebol istý, či nesnívam. Naozaj sa uprostred 
noci rozprávam s neznámou mníškou o antikoncepcii?

Myseľ mi mimovoľne odbiehala k teplej posteli. Vedľa zhovorčivej 
mníšky stálo dievča. Do rozhovoru sa nezapájalo. Vo vhodnej chvíli, keď 
sme sa na okamih odmlčali, ukázala prstom na moje tričko. „To je satanský 
znak.“ V očiach sa jej zračila hrôza. Mal som sa lepšie pozrieť, čo si oblie-
kam. Natiahol som si totiž tričko s hippies znakom. Moje pokusy vysvetliť 
nevhodné oblečenie boli neúspešné.

Predstavoval som si, ako bude dievča doma rozprávať o nevšednom 
zázraku: „Neuveríte mi, no pútnikov na noc prichýlili satanisti.“ Nuž, tak 
je to: hostiteľ sa niekedy môže zľaknúť neznámeho hosťa, no občas sa stane 
i to, že sa hosť zľakne neznámeho hostiteľa.

Keď sa hosť zľakne hostiteľa

Nepozvaní

Daniel Pastirčák

Zuzana Uličianska

Každý príbeh, ale 
aj každá literatúra má 
nejaký začiatok. Teda 
šlabikár. Učili sa z neho všetci. Aj tí, ktorí 
sa tvária, akoby zjedli všetku múdrosť sve-
ta. Kedysi, na začiatku, sme všetci habkali 
prvé slová pospájané z písmen. Občas sa 
veru, chúďatá písmenká, musia pospájať 
do neskutočných hlúpostí – to keď ich zne-
užívajú na podvody, propagandu, klamstvá.

„Ema má mamu, mama má Emu.“ Šla-
bikármi sa prehrýzali už naši predkovia, 
v časoch, keď väčšina populácie bola anal-
fabetická. A šlabikáre ich sprevádzali aj za 
veľkú mláku. Pár ich tam pre slovenských 
migrantov napísal môj prastrýko. Ďalšie 
som mal v rukách v archívoch a knižni-
ciach. Všetky bez výnimky sú roztomilé 
tými svojimi archaickými výrazmi, do-
máckym jazykom, ktorý si pribalili spolu 
s kuframi so sebou.

Na sklonku 19. storočia napríklad vyšiel 
v Pittsburghu Americký tlumač pre uher-
ských Slovákov v Amerike žijúcich. Autor 
bol isto východniar a mal problémy nie-
len so sadzbou, keďže angličtina nepozná 
mäkčene, ale aj s kodifikovanou normou. 
Čitatelia sa dozvedeli všeličo. „Pravda je, že 
učeňe z počatku češko padňe, aľe vyterva-
losc a dobra voľa premože šicke češkosce.“ 
Takisto im tlumač vysvetlil, že sunset značí 

„zachod slunka“, baby je „dzecko“, brain sú 
„mozgy“ a poradil, čo si počať „v cudzym 
mesce“.

V roku 1927 vyšla v Chicagu Slovenská 
mluvnica, ktorá podľa podtitulu pozostá-
vala „z mnohých úlôh v reči slovenskej“ 
a slúžiť mala „akožto pomôcka pre školské 
dietky“. Páči sa mi pasáž, v ktorej sa vy-
svetľuje, ako vznikajú slová a vety. „Človek 
má rozum, preto si môže o čomkoľvek na 
svete niečo pomysleť. To sú jeho myšlienky. 
Keď človek svoju myšlienku vypovie, vtedy 
hovorí. Človek hovorí vždy o niekom alebo 
o niečom.“

Opakujem si tie vety a zdá sa mi, že 
majú platnosť aj po takmer storočí a že 
nepatria len deťom, ale aj dospelým. 
Mluvnica predsa uvádza ako podmienku 
toho, či si niečo myslíme, alebo hovoríme, 
že človek má rozum. Tak už len dúfam, 
že je to tak.
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1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uvedené re-
gistračné číslo, fotka. 
2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným s registrač-
ným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
3. Predajcu si starostlivo vyberte. 
4. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ sa 
tak sami nerozhodnete. 
5. Zoberte si svoj zaplatený časopis. 
6. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte tak, 
aby sa nedal znova predať.

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

kódex predajcu 

kódex kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky
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Proti prúdu

	 Pouličný	časopis	Nota	bene	začal	vychádzať	v	sep-
tembri	2001.	Vydáva	ho	občianske	združenie	Proti	
prúdu	 ako	 svoj	 hlavný	 projekt	 na	 pomoc	 ľuďom,	
ktorí	 sa	 ocitli	 bez	 domova	 alebo	 im	 hrozí	 strata	
ubytovania	z	 finančných	dôvodov.	Cieľom	je	akti-
vizovať	 ľudí	bez	domova,	pomôcť	 im	získať	seba-
úctu,	dôstojný	príjem,	pracovné	návyky	a	sociálne	
kontakty.	 Úlohou	 Nota	 bene	 je	 tiež	 kampaň	 na	
pomoc	ľuďom	bez	domova.	

 Predajca	časopisu	musí	byť	registrovaný	v	OZ	Proti	
prúdu	alebo	partnerskej	organizácii	mimo	Bratisla-
vy.	Pri	regi-strácii	dostane	3	kusy	časopisov	zdarma,	
všetky	ostatné	si	kupuje	za	0,70 €	a	predáva	za	plnú	

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

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

pre	 vybavovanie	 práce,	 bývania	 a	 úradných	 záleži-
tostí,úschovu	 peňazí	 a	 úradných	 listín	 a	 možnosť	
využívať	korešpondenčnú	adresu	o.	z.	na	zasielanie	
osobnej	pošty.	

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

Lož precestuje pol sveta, zatiaľ [...]. Mark Twain

Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na krizovkanotabene.sk, odmeníme knihou.
Vylúštenie z mynulého týždňa: Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú. Christian Morgenstern




