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Lekcia z Muránskej planiny

Do každého
počasia

Voľné dni končia, škola volá. Lenže aj malé dieťa
vie, že to najdôležitejšie sa človek neučí v škole, ale na
širokých pláňach sveta za jej bránami. Vrátil som sa
z Muránskej planiny. Bol som tam s bratom a jeho deťmi,
školákmi. Potešilo ma, že v Petržalke rastú stromy. Áno
rastú tu lipy, borovice, brezy, vŕby, figovníky platany...
Niektoré dokážu zakryť i celý panelák. Aj na Muránskej planine rastú stromy. Osud im však, podobne ako na iných miestach Slovenska veľmi nepraje.
Rozcuchanú hrivu lesa pričasto rušia plešiny holorubov.

Tak som zasa raz bol
konfrontovaný s tragikomédiou, ktorá, hoci
vzdialene, mala súvis s literatúrou. Začalo
sa to tým, že mi vypršala platnosť preukazu
do knižnice. No obnoviť ho nešlo. Čosi pípalo a potom sa zistilo, že mám prepadnutý
občiansky, o čom som nevedel a ani ma
to netrápilo. Keď som si vybavoval nový,
úradníčku fascinovalo, že ma to nefascinuje.
Vám vari nechýbal preukaz? Vravím, že nie.
A čím sa chcete preukazovať, hádam iba
vodičským? Vravím, že nemám ani vodičský a ani ho nechcem. A čo predložíte pri
kontrole? Pýtam sa: Akej? Vašej identity!
Vravím, že moja identita je moja vec (a ešte
tak mojich kníh), iného do toho nič. Keď
argumentovala povinnosťou nosiť občiansky, odverklíkoval som, že žiadny zákon
mi neprikazuje nosiť doklady a že štátne
špicľovanie je spoľahlivým znakom totalít
a kazových demokracií. Mala ma za exota.
Ale do knižnice som sa napokon dostal.

Pred výstupom na planinu popred nás prefrčal povoz plný vyrúbaných
stromov. Vtedy som ešte netušil, že podobný povoz stretneme znova a zoznámim sa osobne i s jeho vodičom. Nocovali sme na planine. Nad ránom
nás prebudil rachot motora, prvý voz, druhý, tretí. Keď sme sa naraňajkovali, zjavil sa povoz plný vyrúbaných stromov znova. Prechádzal popri nás,
nedalo mi a odfotil som ho. Brzdy zaškrípali. Vodič sa vyklonil z kabíny
a zakričal: „Čo fotíš, dal som ti povolenie?“ „Nefotím vás,“ namietol som,
„iba auto.“ „Prírodu foť, nám daj pokoj.“ Keď sa pohol, chcel som si voz odfotiť celý. „Prestaň,“ zrúkol vodič, „lebo ti ten foťák roztrepem!“
Odišiel a nám zostali otázky. Čo ho tak rozhnevalo? Prečo sa choval ako
zlodej prichytený pri čine? Mohli azda moje fotky niekoho ohroziť? Nuž, ako
vidíte, nielen učiteľka pri tabuli, ale i les vám môže položiť vážne otázky.
Otázky, na ktoré bude treba čo najskôr nájsť správnu odpoveď.

Zuzana Uličianska

Čo nepotrebujeme vedieť

Konečne som sa mohol zaradiť medzi
ľudí, ktorí nechcú len čítať o knihách, ale
čítať knihy – nedotýkať sa podstaty len končekmi prstov. Aj v knižnici nájdete doklady
prízemných foriem literatúry ako byrokratické nariadenia o povinnosti nosiť žltú hviezdu
či strieľať ľudí utekajúcich cez hranicu. V každom z nás je totiž onen diablik poslušnosti,
ktorého nám vnucujú od narodenia a s ktorým v čoraz odhumanizovanejšej spoločnosti
treba každodenne bojovať, pokiaľ extraktom
každej bytosti je sloboda.

Všetko, čo potrebujeme vedieť, sme sa vraj naučili už
v materskej škôlke. Ale čo sme potom robili všetky tie ďalšie
roky vo „veľkej“ škole? Ja som teda materskú vynechala a
určite som si potom potrebovala čo-to z tejto základnej
životnej „učebnej látky“ dohnať, ale čo tí ostatní, čo tento
dôležitý stupeň riadne absolvovali? A my všetci – čo sme si
zapamätali z množstva informácií, ktoré cez nás v rámci povinného školského
vzdelávania pretiekli?
Písať a čítať snáď ešte trochu vieme, trojčlenku zvládneme. Kde však zostali integrály, komplikované chemické vzorce, klasifikácia cicavcov a dátumy
narodení spisovateľov? Komu sme čo potrebovali dokázať? Škola sa ukazuje
ako dokonalý výrobca dokumentov potvrdzujúcich, že osoba XY v stanovenom
čase t zvládla úlohy A, B až N na úrovni 1 – 5.

Renesančný autor Cyril Tourneur svojho
času básnil o tom, že štát vie byť veľký pokrytec – odieva sa do krásnych vlečiek a čačiek, no
„duša sa mu v blate čľapká...“ Ibaže štát, to sme
predsa my, takže ak naň nadávame, stojíme
pred zrkadlom.
Verše pridal o dvesto rokov neskôr filozof Henry David Thoreau do známej eseje Občianska neposlušnosť: „Štát sa nikdy
úmyselne nekonfrontuje s intelektuálnym
či morálnym vedomím človeka,“ píše. „Ja
som sa však nenarodil, aby ma niekto
k niečomu nútil. Vždy budem dýchať tak,
ako sa to mne páči. Uvidíme, kto je silnejší.“
Útla knižka Štyri eseje vyšla po slovensky prvý raz len pred pár rokmi a hodí sa do
každého počasia, aj ako letné čítanie.

September

Daniel Pastirčák

Vraj niekde sa treba naučiť aj disciplíne... Mohli by sme teda napríklad
skákať niekoľko rokov na jednej nohe a malo by to na nás podobný vzdelávací účinok?
FOTO NA OBÁLKE: Shutterstock
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Rozhovor
Keď sa mozog nudí,
učí sa

Arogantný profesor z hry Davida Mameta Oleanna hovorí o vysokoškolskom
vzdelávaní ako o systematickom šikanovaní – s ľahkosťou, ktorú mu dal nielen
jeho intelekt, ale predovšetkým privilegované akademické postavenie. Právom
to dostal „natreté“ od svojej študentky, ktorá sa dostala na školu z menej luxusného sociálneho prostredia.
Čo by teda mala škola dávať v čase Googlu, youtuberov a vysoko dotovaných virtuálnych turnajov? Odpoveďou si zatiaľ nie sme celkom istí, ale
možno by prinajmenšom nemusela vyvolávať v žiakoch úzkosť. A ak by sa
škole podarilo vzbudiť u nich aj lásku k niečomu rozumnému, čo viac by
sme si mohli priať?

„Pripravte deťom krajší
návrat do školy! Polovica prázdnin je fuč a nový
školský rok je za dverami.
Dobre vieme, že pripraviť deti do školy nie je len
tak. Preto chceme vám
aj deťom vstup do nového školského roka čo
najviac uľahčiť. Samozrejme, z pohodlia vášho
domova. Pomôcky, zošity či počítač vyriešite
jednoducho pôžičkou s úrokovou sadzbou 0 %.“
Toto je časť správy, ktorú dostala moja dcéra
z istej banky. Pokračovala nasledovne: „Nosiť
so sebou veľkú hotovosť nie je moc bezpečné,
obzvlášť v školskej taške. Prečo deťom nezriadiť detský účet a platiť budú kartou, mobilom
alebo čoskoro už aj chytrými hodinkami.“
Tak takúto dobu žijeme! Nesúdim, len konštatujem. Fakt neviem, či je to dobre, alebo
zle. No pamätám si – a vždy si budem pamätať – aké to bolo, keď sa september blížil
ako dieťaťu mne. Potrebovala som najprv len
dobre zastrúhanú ceruzku a gumu. Neskôr
plniace pero a zmizík, no a potom pár farbi- Nota bene
čiek, šlabikár, niekoľko pracovných papierov... 9 2019
Vstávala som o desať minút osem, lebo do
školy som to mala asi sto metrov... A domov Editoriál
na obed toľko isto.
Navždy si tiež budem pamätať, aké to bolo,
keď sa mi september blížil ako matke. Celý
august sme šetrili „na školu“. Tri deti, to bol
v septembri majland! Naozaj sme potrebovali
zo dve tisícky. Knihy, pomôcky, príspevky, perá,
farbičky... Telefóny, kredity... Deti sme vozili
každé ráno cez celé mesto do dobrej školy a
poobede nazad cez celé mesto domov a na
krúžky. Lebo vzdelanie ničím nenahradíš...
A navždy si tiež budem pamätať september,
keď už aj tretie dieťa malo po maturite. Konečne pokoj! Pokoj od septembra! A mám ho
dodnes, lebo deti si už ďalšie štúdiá a život
riadili v podstate sami. V septembri mám
len súcit s rodičmi a deťmi, pre ktorých škola
prestala byť radosťou a naberanie vedomostí
dobrodružstvom.
Milí rodičia, odoberte svojim deťom ten šialený stres, do ktorého ich vrhá doba. Odoberte
ho aj sebe! Je veľa alternatív, ako nebrať detské a dospelácke antidepresíva a aj tak získať
vedomosti a stať sa múdrym. Nebojte sa ich
vyskúšať! Lebo inak sa v našom vzdelávacom
systéme nikam neposunieme.
Ada Jung
editorka
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Keď sa mozog nudí, učí sa
Juraj Hipš

Archív SME/ Gabriel Kuchta

Šťastie a úspech závisia od toho, či mozog dokáže premýšľať, nie od toho,
že má nadrilované informácie, ktoré nevie používať. „Múdrosť a informácie
nespája žiadna priama cesta,“ hovorí MUDr. MARTIN JAN STRÁNSKÝ.

Nota bene

9 2019
Rozhovor
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Ako neurológ zvyknete rozprávať
aj o tom, ako sa náš mozog učí. Ako si
vy spomínate na svoje školské časy?
To bolo už naozaj dávno! Do školy
som chodil rád, lebo som sa tešil na spolužiakov a na to, ako sa budeme počas
prestávok hrať. No a učitelia boli buď
hrozní, alebo príšerní! (smiech) Moje
školské začiatky som zažil ešte v Indii,
kde som navštevoval jezuitskú akadémiu. K vyučovaniu patrilo bifľovanie,
a keď som sa pomýlil, schytal som od
jedného kňaza aj „rákoskou“ po prstoch.
Na gymnáziu v New Yorku to už bolo úplne iné, ako aj neskôr na univerzite. Učitelia mali nadhľad a prepájali predmety.

Nota bene

9 2019
Rozhovor

6

Z nedávneho celoslovenského
prieskumu Centra environmentálnej
a etickej výchovy Živica medzi učiteľmi na druhom stupni základných
škôl vyšlo zistenie, že až 55 percent
učiteľov využíva najčastejšie ako formu učenia výklad látky spred tabule,
33 percent dokonca číta žiakom texty
z učebnice. Ako na takúto formu výučby reaguje mozog?
Šanca, že takto prebehne proces
zapamätania si preberaného učiva, je
minimálna. Mozog sa totiž učí hlavne
porovnávaním a robením chýb, k čomu
v takomto prípade nedochádza. Jedine, že by sa popri počúvaní žiak sám od
seba zamyslel a prípadne sa skúsil rozpamätať na niečo, čo už o danej téme vie.
V tom prípade je možné, že sa niečo naučí. Inak mu to pôjde „jedným uchom dnu
a druhým von“. Ak by sa však uprostred
prednášania učiteľ zastavil a vyzval žiakov, aby sa vyjadrili, čo si o tom či onom
myslia, vtedy k spomínanému procesu
porovnávania dôjde. Navyše, je to spätná väzba pre samotného učiteľa, aby sa
presvedčil, či ho žiaci vnímajú a či ich
niečo naučil, čo je jeho povinnosť.
Mal by si teda žiaka preskúšať.
Ani nie skúšaním, ale tým, že navedie žiaka, aby urobil chybu. Ak potom
žiak dokáže túto chybu opraviť, alebo
dokonca sám príde na to, že urobil chybu, je to znak, že z tej hodiny odchádza
bohatší o informáciu, ktorú predtým
nemal. Ale k tomuto na školách nedochádza, hoci by malo. Najlepší učitelia
a najlepší lekári, ktorí vyučujú – a ja
sa snažím byť jedným z nich – učia
sokratovskou metódou. Tak dlho sa
študentov pýtajú, pokiaľ nepovedia,
že odpovedať nevedia, alebo odpovedia nesprávne. Učitelia ich potom
k správnej odpovedi nasmerujú.

Za chyby a nesprávne odpovede
sa však väčšinou v škole trestá...
Je to silná kultúrna a historická
tradícia. Rovnako si kedysi ľudia mysleli, že Zem je plochá a naša zemeguľa
stredom vesmíru. Dnes vieme, že spôsob učenia, akým je bifľovanie alebo
prednáška, kde profesor reční a ostatní
si zapisujú, či skôr zaspávajú, je v podstate stratou času oproti interaktívnej
výučbe, kde žiaci dostanú určité zdroje
pre získanie informácií a neskôr ich
využijú po svojom, aby sa okolo týchto
zdrojov uskutočnila debata.
V slovenskom Štátnom vzdelávacom programe pri geografii natrafíte na požiadavku, že žiak má vedieť
vymenovať šesť ázijských riek. Má
zmysel takéto učenie?
Je to úplná blbosť, zbytočné týranie.
Učenie holých faktov je nanič, pretože
mozog to nemá s čím porovnať. Nie je
tam súvislosť, pre mozog je to ploché
a prázdne. Moderná výučba spočíva
v tom, že bifľovanie a znalosti faktov
nie sú relevantné. To najdôležitejšie je,
aby človek vedel, ako a kde má tieto fakty hľadať, a vedel s nimi zaobchádzať.
Osobné šťastie, ale aj úspech, ktorý s tým
súvisí, sú závislé od toho, či mozog dokáže premýšľať, a nie, že má síce množstvo
,,nástrojov“, ale nevie ich používať.
Ako vôbec proces učenia sa v mozgu prebieha?
Celý proces výučby a premýšľania
mozgu má tri neurochemické a neuroanatomické procesy, pričom žiadny
z nich nie je rovnaký. Prvý je, že naberám informácie typu: idem na Google
alebo otvorím si encyklopédiu. Naučím
sa nejako názvy tých šiestich ázijských
riek, aj keď sa mi do toho nechce. Neurochemickým procesom sa tak vyhĺbia
určité trasy. Potom sa dostaneme k vedomosti. To je ďalší krok, že začnem
rozmýšľať o význame toho, čo som sa
naučil. Musím poznať názvy tých riek,
alebo nie? Ak učiteľ povie áno, tým sa
to skončí. Vedomosť znamená, že tá
informácia sa doslova anatomicky dostane a prepojí sa do širších neurologických sietí a človek si uvedomí, že pri
nej existuje nejaká nadväznosť. V Ázii
je toľko a toľko riek, povedzme, koľko
ich je v Európe? Potom je tu tá tretia
úroveň, a to je múdrosť. To znamená, že
sa vzdialené centrá v mozgu prepájajú,
a k tomu dochádza iba interaktívnou
diskusiou, ktorá rozbehne ďalšie neuroanatomické a prepájajúce procesy, ktoré

MUDr. Martin Jan Stránský

neexistujú pri tých predchádzajúcich
dvoch. Prvý a druhý spôsob, to je dvojsmerná ulica v prípade osvojovania si
informácií, ale múdrosť a informáciu
nespája žiadna priama cesta. Informácia musí ísť cez vedomosť a potom pomocou reflektujúceho a interaktívneho
dialógu sa dostane k tej múdrosti.
Viete si predstaviť, ako môže do
škôl prísť zmena, ktorá vo výučbe
podporuje to, čo dnes vieme o mozgu?
Musí sa to robiť z obidvoch koncov –
rodičia si musia uvedomiť, že to, čo bolo
dobré pre nás, nemusí byť dobré aj pre
naše deti. To je argument, ktorý často
počuť: „Ja som sa takto učil, tak chcem,
aby sa aj môj syn takto učil, pretože to
tak bolo vždy.“ Ale to je nešťastný argument. Chce to osvietenú politiku. Pritom
pre učiteľov je to svojím spôsobom vlastne menej práce, pretože nepotrebujú
čítať receptúry a kuchárky, ale môžu dať
triede otázku a potom o nej diskutovať.
Výučba je tak veselšia, prirodzenejšia,
príjemnejšia, ale hlavne účinnejšia. Žiaci
si to okamžite uvedomujú, a keď to učitelia vyskúšajú, tiež vidia, že je to účinnejšie a zábavnejšie zo všetkých strán.
Moderné technológie sú pre mladých ľudí nepochybne atraktívne. Sú
podľa vás nebezpečné, alebo môžu
byť vo vzdelávaní prínosom?
Žiadna technológia nie je nebezpečná.
Každá niečo dokáže. Niektoré technologické vynálezy však preukázateľne nestoja za nič, alebo dokonca aj škodia. Napríklad sociálne siete, to je hotová galiba!
Prečo?
Vedú k hlúpnutiu celej spoločnosti
a úplne nás odkláňajú od našej dvestotisíc rokov starej evolučnej línie, aby
sme sa učili prostredníctvom priamych
medziľudských kontaktov, vzťahov, vyjednávania či pozitívnej frustrácie. Na
sociálnych sieťach sa nerozpráva, ale
píše. Vyhľadávame tam to, čo chceme,
nie to, čo by sme podľa pravidiel života
mali. A čo je zo všetkého najhoršie, ak
sa nám niečo nepáči, tak to vymažeme. Ale takto život nefunguje. Keď vám
príde daňové priznanie, tak ho len tak
nevymažete. Ak sa s niekým dostanete
do konfliktu v bare, tak tiež nie. Obe
situácie musíte nejako vyriešiť.
Naozaj používaním sociálnych
sietí hlúpneme?
Existuje priama súvislosť medzi
nízkou inteligenciou a zdržiavaním sa

je lekár, vysokoškolský pedagóg a politik, ktorý sa venuje procesom učenia.
Narodil sa v New Yorku, študoval na Columbia University v New Yorku a St.
George’s University v Granade. Pracoval ako lekár na neurologickom oddelení v Albany Medical Center v USA, je
odborný asistent na Yale School of Medicine, zakladateľ a vedúci programu
výmen lekárov v neurovedách medzi
Yale University a Univerzitou Karlovou,
riaditeľ Polikliniky na Národní v Prahe,
zakladateľ a riaditeľ najväčšieho letného programu pre študentov medicíny
na svete. Založil Kancelář Ombudsmana pro zdraví, ktorá v Česku poskytuje
poradenstvo v oblasti zdravotníckeho
práva.

archív Martina J. Stránského

na sociálnych sieťach. Zároveň u ľudí
sledujeme zvýšenie nárastu úzkostí a
depresie. Hlavne deti, ktoré na týchto
sieťach vyrastajú, nedokážu medzi sebou komunikovať. Mnohé dokonca často
komunikujú tak, že si dopisujú, hoci sedia vedľa seba. Nedokážu niečo vyriešiť,
sú úplne nepraktické. Miesto základnej
orientácie siahajú hneď po GPS, neopýtajú sa cudzieho človeka, kde vlastne
sú. A sú frustrované. Pretože akonáhle
nedostanú odpoveď, sú v koncoch.
To znie dosť negatívne, až skepticky.
Pokiaľ sa pýtame, či nás moderné
technológie robia šťastnejšími, či nám
zlepšujú život, myslím si, že nie. Samozrejme, nehovorím o výskume, nových
liekoch, mikroskopoch a satelitoch. Čo
však sú moderné technológie? Prakticky nie sú ničím novým. Všetky dôležité
vynálezy už poznáme. A ich autormi
boli ľudia, ktorí nemali k dispozícii
technológie. Koleso, oheň, telefón, antibiotiká, hodinky... Dnešné technické
„vychytávky“ sú len ich zdokonalením.
Sú to komerčné vynálezy.
Dovolili by ste deťom napríklad
vo veku 6 až 10 rokov používať tablet
alebo smartfón?
Mnohé z toho, čo som vám povedal,
nie sú moje vlastné myšlienky. Sú to
zistenia a fakty. Aj odpoveď na túto
otázku bude len tlmočením analýz

Svetovej zdravotníckej organizácie a
Americkej pediatrickej akadémie. Podľa nich by sa dieťa nemalo pozerať na
obrazovku skôr, než ide do školy. Neskôr maximálne hodinu denne, a aj
to pod dozorom rodiča či učiteľa, až
kým nedosiahne vek desať, jedenásť
rokov. Potom by to mohli byť maximálne dve hodiny denne. Obrazovky
sú skrátka nebezpečné, brzdia naše
neuroevolučné schopnosti a stavy, ako
napríklad byť pozitívne frustrovaný
či komunikovať. Je dobré, ak sa ich
naučíme používať, aby nám napríklad
pomohli vyhľadať informácie. Potom
by sme ich však mali vypnúť a mali
by sme začať tie informácie spracúvať.
Je to teda jednoznačne výzva smerom k rodičom, aby si uvedomili aj
v tejto oblasti svoju zodpovednosť?
Mali byť mať jednu prioritu. Aby vychovávali svoje deti. To nemá robiť škola
ani okolie. Akonáhle má človek dieťa, je
jeho biologickou povinnosťou učiť ho, a
nie ho hodiť na krk niekomu druhému,
aby sa o neho postaral. Úlohou školy je,
aby ponúkala informácie a vedomosti,
dávala možnosti rozvoja talentu dieťaťa.
Rodič nemá žiť pre to, aby mal tretiu
kreditnú kartu, zažil ďalšiu luxusnú
dovolenku či si kúpil piaty iPhone. Ale
aby preberal so svojím potomkom život
a jeho pravidlá, aby sledoval, čo robí
v škole a vo voľnom čase. Nemal by die-

ťaťu strčiť do ruky tablet, aby sa niečím
zamestnalo a nenudilo sa. Práve nuda
je, naopak, potrebná!
Ako môže nuda pomôcť dieťaťu?
Mozog sa učí, keď sa nudí. Vtedy
premýšľa o tom, nad čím premýšľal.
Takže na toto by nemali rodičia zabúdať, čo je ich úlohou, a to vychovať
dieťa do tých desiatich rokov. Potom
už v džungli života prežije.
Môžeme mozog trénovať ako napríklad svaly v posilňovni?
Pokiaľ si chce človek trénovať mozog,
to najlepšie, čo môže urobiť, je, aby sa
naučil niečo celkom nové. Hrať na hudobnom nástroji alebo cudzí jazyk. Môže
začať zbierať známky. Keď to zvládne,
nech sa pustí do výroby stolov... Čím viac,
tým lepšie. Vytvoria sa mu v mozgu nové
centrá, nové trasy, a je to tiež ochrana
pred všetkými typmi demencie.
A čo ste sa vy nové naučili v poslednom období, aby ste si potrénovali mozog?
Stal som sa vinárom, naučil som
sa šoférovať traktor a orať pole, kydať
hnoj a ďalšie poľnohospodárske aktivity.
Namiesto toho, aby som sledoval správy,
či bude, alebo nebude Brexit, tak sa zaujímam o to, či bude pršať. Zblížil som
sa s prírodou a Zemou. Pomáha mi to
i v úsilí byť dobrým lekárom.

Nota bene

9 2019
Rozhovor

7

Učiť sa za trest
Juraj Hipš

príliš nedoprajeme, aj keď si ich profesiu vážime. Zároveň sa čudujeme, prečo nemáme v školstve tých najlepších.

UČENIE SPRED TABULE

Shutterstock

Pamätáte si, ako väčšinou prebiehalo vyučovanie, keď ste chodili
do školy? Pre väčšinu sa škola spája
s výkladom látky spred tabule. Mnohí
učitelia sa snažili formou monologického výkladu odovzdať svojim žiakom
vedomosti. Je to najmenej efektívny
spôsob výučby a v slovenských školách
je najčastejšou formou výučby. Ešte
horšou správou je, že až 33 percent
učiteľov používa ako jeden z najčastejších spôsobov učenia čítanie textu
priamo z učebnice. Ukázal to posledný
prieskum realizovaný v júni tohto roku
medzi samotnými učiteľmi.

Naše deti sú v školách oceňované za encyklopedické vedomosti, a tak nezostáva čas
na rozvoj pre život dôležitejších schopností.
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Skôr, než sa začítate do tohto článku, skúste odpovedať na nasledujúcu
otázku: V ktorej vete prichádza k znelostnej asimilácii/spodobovaniu typu
neznelá spoluhláska + znelá spoluhláska = pri výslovnosti 2 znelé spoluhlásky? Môžete si vybrať z týchto štyroch
možností:

na druhom stupni základných škôl má
vnútornú motiváciu učiť sa. „Dotazník,
ktorý sme vo výskume použili, obsahoval otázky týkajúce sa toho, akú chuť
majú deti robiť si domáce úlohy alebo
vstupovať počas hodiny do interakcie
s učiteľmi, či riešiť náročnejšie úlohy
na hodine,“ vysvetľuje Kuruc.

(A) Radšej som však pozadu.
(B) Oči jej nebezpečne blýskajú.
(C) Niečo sa jej znepáči a odletí.
(D) Pani s dorastajúcou slečnou.

Závery výskumu nie sú nijako povzbudivé. Len 6,8 percenta detí má vnútornú motiváciu učiť sa. Inak povedané,
pre drvivú väčšinu detí je učenie „za
trest“ a podstupujú ho len preto, že na
nich pôsobia externé faktory ako zlé
známky alebo hnev rodičov. V štúdii je
zároveň upozornenie, že vo vzorke testovaných detí boli aj deti z Montessori
školy a Waldorfskej školy. „Takže ak by
sme hodnotili len štátne školy, to číslo
by bolo ešte nižšie,“ varuje Kuruc.

Ak vám nie je jasné, prečo by ste
to mali vedieť a k čomu je to dobré,
tak rovnakú otázku si pravdepodobne kládli aj maturanti. Bola súčasťou
skúšky dospelosti. A, žiaľ, tento typ
otázok nie je ojedinelý. Od žiakov vyžadujeme aj mnohé ďalšie nezmyselnosti.
Šiestaci na základnej škole musia napríklad vymenovať šesť konkrétnych
ázijských riek. Na konci roka majú vedieť odrecitovať Jang-c´-Ťiang, Chuang-che, Ob, Mekong, Jenisej, Ganga,
Brahmaputra, Eufrat a Tigris. Takto
to predpisuje štát...
Sme posadnutí tým, aby mali deti
encyklopedické vedomosti, pričom
neostáva čas na rozvoj schopností,
ktoré sú pre život dôležitejšie: kritické
myslenie, aktívne občianstvo, alebo
hoci riešenie problémov v tímoch. Poslednú oblasť sledujú aj PISA testy a
my sme sa v nej ocitli na posledných
priečkach. Naše deti zlyhávajú v tímovom riešení úloh, ale maturanti musia
vedieť, že vo vete Pani s dorastajúcou slečnou prichádza k znelostnej
asimilácii. Vtedy vraj zložili skúšku
dospelosti.

ŽIACI SÚ BEZ MOTIVÁCIE
Martin Kuruc z Centra pedagogického výskumu UK sa rozhodol urobiť
zaujímavý výskum. Zisťoval, koľko detí

Aj najnovšia národná správa Health behaviour in school-aged children
(HBSC) odhaľuje alarmujúce fakty
o živote 11- až 15-ročných slovenských
školopovinných detí. Žiaci trávia v škole polovicu dňa, čo predstavuje minimálne 10-tisíc hodín. A to je reč len
o povinnej školskej dochádzke. Väčšina
detí absolvuje ešte ďalšie tisíce hodín
na strednej a vysokej škole.
Na mieste, kde by dieťa malo mať
chuť a radosť objavovať svet aj seba, sa
drvivej väčšine vôbec nechce byť. Iba
každému piatemu slovenskému školákovi vo veku 13 až 15 rokov sa v škole
páči. Inak povedané, drvivá väčšina
slovenských detí do školy nechodí rado.
Ani pred ôsmimi rokmi, keď sa robil
rovnaký výskum, sme nemali v školách šťastné deti. Dnes sú však ešte
menej spokojné ako v minulosti.
Nečudo, že sa Slovensko v medzinárodnom porovnaní nachádza na
najhorších priečkach. „Je nevyhnutné porozumieť odlišnostiam dnešnej

Na väčšine vysokých škôl je to ešte
tragickejšie, viac ako 80 percent vysokoškolských pedagógov volí pasívnu
formu výučby. Títo vysokoškolskí pedagógovia do bodky napĺňajú význam
slova „poslucháreň“. Odpovede študentov a študentiek v dotazníkovom
prieskume dokresľujú aj kvalitatívne
dáta To dá rozum. Niektorí z vysokoškolákov v skupinových rozhovoroch
otvorene komunikovali, že s čítaním
textov učiteľmi sa počas štúdia stretávajú a vnímajú ho negatívne.
generácie a hľadať vhodnejšie a efektívnejšie stratégie vzdelávania a didaktickej práce,“ apeluje Lucia Bosáková,
jedna z členiek výskumného tímu.
Absolvovať desaťtisíc hodín v slovenských školách nie je ľahká a už vôbec
nie príjemná úloha. Pritom výskum
ukázal, že väčšine pätnásťročných žiakov na vzdelávaní záleží. Len nepociťujú uspokojenie v inštitúcii, do ktorej
ich povinne posielame.

UČITEĽOV SI VÁŽIME
Keď sa povie škola, kľúčovým prvkom sú učitelia. Z výsledkov minuloročného prieskumu, ktorý pre Komenského inštitút realizovala agentúra
Focus, vyplynulo, že 80 percent verejnosti si povolanie učiteľov váži. To je
nepochybne dobrá správa. V rebríčku
sa učitelia ocitli medzi rešpektovanými povolaniami, akými sú hasič, lekár
a vedec. Kritickejšie pri tom pedagógov
vnímali respondenti vo veku 18 až 34
rokov, teda tí, čo školské časy nemajú

až tak dávno za sebou. Prieskum taktiež ukázal, že medzi najmenej vážené
povolenie patrí poslanec parlamentu...
Podobný celosvetový prieskum
pod názvom Teacher Status Index realizovala pred časom Nadácia Varkey
Foundation, ktorá porovnávala status
učiteľov v 21 krajinách. V hodnotení
najlepšie obstáli učitelia v Číne, Grécku,
Turecku, a naopak, najhoršie v Izraeli,
Brazílii a u našich susedov – v Českej
republike. Prieskum odhalil zásadné
rozdiely v postavení učiteľov a zistil, že
v mnohých krajinách by viac ako tretina rodičov „zrejme“ alebo „rozhodne“
nepodporila svoje deti v kariére učiteľa.
,,Výsledky prieskumu poukazujú na
to, že povolanie učiteľa má síce v spoločnosti nadpriemernú váženosť, ale
na druhej strane nie je ani pre mladých ľudí, a ani ich rodičov vysnívanou profesiou. Dôvodom je určite aj
skutočnosť, že z hľadiska platových
pomerov sa ocitá skôr medzi menej

atraktívnymi povolaniami, a pritom
si vyžaduje vysokú mieru odbornosti, psychickej odolnosti, a zároveň aj
osobného nadšenia a motivácie celoživotne sa vzdelávať,“ dopĺňa Martin
Slosiarik z agentúry Focus.
Platy pedagogických pracovníkov
sú často spomínané ako jedna z príčin
negatívneho vývoja v školstve. Ako však
ukázal prieskum medzi rodičmi detí
navštevujúcich základnú alebo strednú školu, spoločnosť je v otázke platov
učiteľov polarizovaná. Ak by totiž boli
k dispozícii dodatočné finančné zdroje pre školu, až dve tretiny opýtaných
by preferovali ich využitie na učebné
pomôcky, viac ako polovica by ich použila aj na zveľadenie budov alebo na
mimoškolské aktivity. A iba štvrtina
rodičov by voľné prostriedky v školstve
investovala do vyšších platov učiteľov.
Oproti globálnemu priemeru, kde
by až polovica rodičov podporila zvýšenie platov učiteľov, našim pedagógom

„Počas štúdia sa vyskytli predmety,
ktoré boli vyučované dosť hlúpou formou. To znamená, že náš vedúci nám
recitoval z knihy kapitoly a my sme
si mali k tomu písať nejaké poznámky.“ Dobrou správou však je, že až 83
percent učiteľov má chuť sa vzdelávať a pracovať na sebe. Lebo jedným
z problémov slovenského školstva je,
že drvivú väčšinu učiteľov nikto neučil, ako učiť dobre. Preto sa nemožno
čudovať výsledkom prieskumov, ktoré
sú zverejňované.
Napriek tomu máme na školách
mnohých pedagógov, ktorí dokážu učiť
zaujímavo a s nadšením. Je dôležité,
aby sme práve takýchto učiteľov čo
najviac podporovali. Jedným z krokov,
ktorý môže každý z rodičov spraviť, je,
aby dobrým učiteľom za ich prácu poďakoval. Zaslúžia si to a sú inšpiráciou
pre ostatných.
Autor je zakladateľ Komenského
inštitútu a ceny Učiteľ Slovenska.
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Trieda, v ktorej prváci s radosťou počítajú aj cez prestávku?
Je to tak! Stanka Opátová naučila prostredníctvom Hejného
metódy prváčikov rozmýšľať. A to ich veľmi baví.
Kristína Hudeková

Lukáš Kucej

Hurá matematika!

„Mám pre vás ďalšiu úlohu.“
„Z matematiky?“
„Áno.“
„Hurá!“

čo má byť, ale nechať ich, aby samy
prišli na to, ako veci fungujú. „Najťažšia na tejto metóde je zmena myslenia. Metodika sa dá naučiť, ale to, aby
učiteľ nebol v triede šéfom, ale dal
sa do úzadia, nech deti majú šancu
objavovať, posúvať a rozprávať, bolo
ťažké. Jasné, že by som chcela byť ten
hrdina, ktorý im riešenie prezradí,
ale to sa nedá.“

Takto to na hodine matematiky pani
učiteľky Stanislavy Opátovej vyzerá bežne. Deti musí matematika predovšetkým
baviť, to je základné krédo tvorcu Hejného metódy a aj Stanky. Na učenie touto
zaujímavou metódou prešla postupne a
„nakazila“ ňou aj učiteľov z okolitých škôl.

V akom ročníku som sa to vlastne ocitla? Cez prestávku Stanku rozosmejem otázkou, či sú to tretiaci.
Zdajú sa mi veľmi šikovní a občas padnú aj výrazy, ktoré sa určite neučia
v prvom ročníku, ako napríklad tretina či mínus dva.

Slovenské deti majú s matematikou problém. V medzinárodnom testovaní PISA sa zakaždým ich úroveň
zhoršuje a v poslednom testovaní sa
umiestnili pod celosvetovým priemerom. V tohtoročnom testovaní deviatakov zvládli žiaci priemerne vyriešiť
matematické úlohy na 63,1 percenta.
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„Učila som jedného štvrtáka, ktorý
mal brata piataka a jeho mama mi
hovorila, že svojmu staršiemu bratovi robí domáce úlohy. Moji štvrtáci už vedeli počítať rovnice o dvoch
neznámych, ktoré sa normálne učia
až vo vyšších ročníkoch,“ hovorí
Stanka. Viacerí rodičia jej hovorili,
že na deťoch vidno, že jednoducho
rozmýšľajú inak.

Odpoveďou na otázku, prečo to tak
je, môže byť aj to, že mnoho detí matematika jednoducho nebaví. Stanka,
ktorá učí na prvom stupni základnej
školy v Nižnej na Orave, sa to rozhodla
skúsiť inak. Svojich žiakov začala učiť
pomocou metódy, ktorá je hravejšia a
pôsobí na všetky detské zmysly.

HRA NA AUTOBUS

PROFESOR HEJNÝ
Vít Hejný rozmýšľal, ako deti učiť
hravo a pútavo. Jeho syn, profesor
matematiky Milan Hejný na jeho
nápady nadviazal a dnes k metóde
pripravuje didaktické materiály. Problémom nášho klasického spôsobu vyučovania podľa neho je, že nepodporuje
v deťoch bádanie a tvorivosť, ale pozerá sa hlavne na to, či ovládajú fakty.
V Česku začali Hejného metódou
vo väčšom vyučovať pred viac ako desiatimi rokmi, na Slovensku o niečo
neskôr, no postupne je o ňu väčší a
väčší záujem ako zo strany učiteľov,
tak rodičov. To sa odráža aj v počte
záujemcov o zápis detí do škôl, kde
s pomocou tejto metódy pracujú.
„Odjakživa som mala veľmi rada
matematiku. Vždy, keď bolo o nej
niečo nové, išla som na to,“ popisuje
Stanka. Takto sa jedného dňa dopočula, že v Martine bude akýsi profesor Hejný prednášať o novej metóde
učenia matematiky. „Ten pán profesor
o tom rozprával tak úžasne, že sme si
s kolegyňami rovno povedali, že by sme
také niečo rady skúsili,“ hovorí Stanka.

Pred šiestimi rokmi sa tak stali
pilotnými učiteľkami pracujúcimi
s Hejného metódou na Slovensku.
Postupne sa k nim pridávali ďalšie
učiteľky a dnes sa už matematika na
prvom stupni základnej školy v Nižnej
ani inak neučí.

HRA NA ROZOHRIATIE
Na rozbehnutie práce s Hejného
matematikou však potrebovali pomôcky. „Na prvé sady pomôcok sme
mali grant, ale mnohé sme si vyrábali
samy,“ popisuje Stanka a z poličiek a
zásuviek vyťahuje nespočetné sady
vrchnáčikov, paličiek, kociek či rôznych geometrických tvarov.
Raritou sú napríklad paličky, ktoré každé dieťa dostane zatvorené
v nádobke od jogurtu. „Celá moja rodina musela kupovať len tieto jogurty,
lebo sa dajú dobre zatvoriť,“ smeje sa
Stanka. Pomôcky vyrába po večeroch
a po víkendoch doma a nápady hľadá

aj na internete. „Pinterest je stránka,
pri ktorej viem sedieť aj do druhej
v noci,“ smeje sa.
Hodina matematiky u prvákov,
ktorých učí Stanka, začína hrou na
rozohriatie. Deti si posadajú na koberec, ktorý je v strede medzi lavicami,
a Stanka im podáva kartičky s číslami. Keďže pár žiakov chýba, môžu si
niektorí vziať aj po dve kartičky. Je
o ne veľký záujem. „Mám 8. Kto má
3 + 1?“ opýta sa prvé dievčatko. Všetci
sa sústredia, počítajú v hlave, koľko
je 3 + 1 a kontrolujú výsledok s číslom
na svojej kartičke. Ozve sa majiteľ 4 a
hovorí ďalší príklad.
Deti sa sústredia, niektoré si potichu pre seba šepkajú, iné počítajú
na prstoch. Postupne takto prejde
celý kruh, každé dieťa sa zapojí a
zároveň prepočíta príklady všetkých
ostatných. „Ešte jedny!“ kričia deti,
keď sa skončí. Rýchla zábavná aktivita im pomôže naladiť sa na matema-

tiku, zopakovať si učivo a sústrediť
pozornosť.

PRÁCA S CHYBOU
Takto naladené deti sadajú do
lavíc a pripravujú si malé biele tabuľky a fixky. Stanka im hovorí príbeh:
„Keď som si ráno robila raňajky, obliala som si bodkovaný obrus kakaom. Koľko bodiek som poliala?“ pýta
sa a ukazuje obrázok bodiek čiastočne prekrytých machuľou. Deti ticho
počítajú a výsledok každé píše na
svoju vlastnú tabuľku, ktorú zdvihne
nad hlavu.
„Podľa mňa sú tie tabuľky geniálna
vec,“ hovorí Stanka. Ona vidí odpovede všetkých detí, ale tie sa nemôžu
navzájom ovplyvňovať, lebo výsledok
nehovoria nahlas a nevidia, aké číslo
napísal žiak pred nimi. „Ak niekto
urobí chybu, tak sa často sám prihlási
a povie, ako sa pomýlil a prečo. Keď on
sám nevie, rozmýšľajú ostatní.“

V Hejného matematike sa veľa pracuje s chybou. Aj vďaka chybám sa
učíme, a nie je teda hanbou ich robiť.
Dôležité je sa z nich poučiť. Stanka
deti k zbaveniu sa strachu z pochybenia povzbudzovala aj tým, že sama
na tabuľu občas nejakú napísala. „Deti
sa aj takto naučia rozmýšľať a je to
poučenie aj pre ostatných. Zároveň
ich to učí, že chyba nie je koniec sveta,“
vysvetľuje.
Chyby však nekontroluje ani tak
učiteľ ako ostatní žiaci. Keď vypočítajú príklady z pracovného zošita, sadajú si na koberec a spoločne riešenie
kontrolujú. „Zatiaľ vždy nakoniec na
svoju chybu prišli a opravili ju,“ hovorí Stanka.

NEBYŤ UČITEĽOM
Práve zmena prístupu k žiakom
bola na celej metóde pre ňu najťažšia.
Musela sa naučiť nebyť tým učiteľom,
ktorý všetko vie a deťom diktuje, ako

Dvojhodinovka matematiky pokračuje po prestávke jednou zo zjavne
najpopulárnejších hier, teda pardon,
úloh – autobusom. Stanka vyťahuje
drevený vyrezávaný autobus, ktorý
zároveň slúži ako miska plná kociek.
Drevený autobus doma vyrobil kolegynin manžel. Deti sa nadšene hlásia o pozíciu šoféra a ten od Stanky
dostane výpravcovskú čiapku, ktorú
sama ušila.
Ďalšie deti sa rozmiestnia po triede na pomyselné autobusové zastávky
a autobus môže vyraziť. Zo zastávky
štartuje s 10 pasažiermi – kockami.
Na prvej zastávke nastúpia dvaja, vystúpia traja. Ostatní žiaci si nástupy a
výstupy pozorne zapisujú a prepočítavajú aktuálny počet cestujúcich. Keď
autobus prejde všetkými zastávkami,
šofér spočíta cestujúcich a ten, kto nemal rovnaké číslo, spolu s ostatnými
spolužiakmi zisťuje, kde urobil chybu.
Hra na autobus je veľmi obľúbená, tak
si precestuje ešte jedno kolo.
V Hejného matematike sa používa
veľa pomôcok, s ktorými učiteľ vytvára takzvané prostredia. Deti sa hrajú
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Málo hrania, málo lásky
Elena Akácsová

Shutterstock

Ak chcete, aby vaše dieťa v dospelosti bolo úspešné nielen v práci,
ale aj v láske a v živote vôbec, dajte mu dosť času na hranie
bez pravidiel a dozoru. Vonku. S rovesníkmi.
Môj kamarát má syna piataka, vlastne teraz už pôjde do šiestej triedy. Bývajú na druhom konci mesta, a
tak ho vozí do školy aj zo školy, na tenis aj dramaťák.
Chlapec už nechodí do družiny a on ho nemôže každý
deň vyzdvihnúť hneď po škole, a tak sa chlapec fláka
so spolužiakmi v okolí školy. Bojí sa o neho. Veľmi. Ale
to, že ho nechá takto bez dozoru, bez sústavného naháňania a organizovania
aspoň pár hodín do týždňa sa s rovesníkmi flákať,
je to najlepšie, čo pre jeho
budúcnosť môže urobiť.
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s kockami, na ktorých spočítavajú a
odčítavajú čísla, stavajú z kociek stavby podľa plánov, vytvárajú obrazce
z paličiek, ktoré dávame dospelým
ľuďom na pracovných pohovoroch a
často ich nevedia vyriešiť, či používajú krokovací pás. Učebňa je plná
pomôcok.
Prostredia, ale aj miesta, na ktorých deti úlohy robia, sa počas hodiny striedajú, čo im pomáha udržať
pozornosť a neskĺznuť do nudy. „Ony
sa do tých prostredí každú jednu, dve
hodiny vracajú. Je to aj preto, že prváci ešte nevydržia dlho a ich pozornosť
vydrží desať, pätnásť minút, aj to som
na niektorých povedala veľa. Tým, že
sa na hodine zmení niekoľko prostredí, stále je to niečo nové, a teda ich to
baví a nestrácajú záujem,“ vysvetľuje
Stanka.

VŠETKÝMI ZMYSLAMI
Pomôcky deťom pomáhajú pracovať so všetkými zmyslami. Majú pocit,
že sa hrajú, a preto majú k aktivitám
oveľa lepší postoj. „A keď manipulujú
s pomôckami, tak sa im to aj lepšie
ukladá. Celá táto metóda je založená aj na tom, že všetky veci vidia, cítia, počujú.“ Keď napríklad pracujú
s krokovacím pásom, tak jeden žiak sa
pohybuje po číslach na páse, ostatní
ho pozorujú a číslo, ktoré je riešením
úlohy, aj spoločne vytlieskajú.

Miera nadšenia z nových úloh a na tabuľu. Ukazuje sa, že existovapočet dobrovoľníkov pýtajúcich si lo viacero správnych riešení, čo je
extra príklady sú zarážajúce. Deti opäť úplne bežným javom pri Hejmatematika tak veľmi baví, že často ného metóde. Niektoré z detských
s príkladmi pokračujú aj počas pre- nápadov nemá v zošite dokonca ani
stávky. Tentokrát sa opäť presúvajú Stanka, napriek tomu sú správne.
do lavíc a pracujú so zošitom s úlo- „Často ma prekvapia, na čo všetko
hami z Hejného metódy. V jednom prídu,“ smeje sa.
z príkladov majú pokryť podlahu
kachličkami rôznych farieb s podTo isté sa opakuje pri ďalších úlomienkou, aby sa zelená nedotýkala hách, ktoré žiaci počas hodiny riešia.
modrej a nezostalo žiadne voľné Samy alebo v skupine so spolužiakmiesto.
mi hľadajú riešenia bez toho, aby
im učiteľka pomáhala, a následne
Niektorí žiaci majú úlohu hoto- zhromažďujú všetky možnosti.
vú za chvíľu, zatiaľ čo iní sa trápia
so zadaním. S pochopením im však
Hejného metóda teda deťom
nepomáha učiteľka, ale žiaci si po- okrem matematického myslenia
máhajú navzájom a vysvetľujú veci prináša aj takzvané soft skills posvojimi vlastnými slovami. „Jedna trebné pre 21. storočie. „Životných
zo zásad je, že ich máme nechať, aby zručností, ktoré budú potrebovať,
používali svoj vlastný jazyk, lebo oni majú vďaka tejto metóde viac ako
si to vedia lepšie povedať, ako keď v klasickej matematike. Pre nich je
im to vysvetlím ja,“ hovorí Stanka.
normálne, že sa sami zdvihnú a idú
pomáhať tomu, kto niečo nevie,“ hoToto zistenie vychádza z pokusov, vorí Stanka.
ktoré na univerzite robil profesor
Milan Hejný. Keď si mali vysvetliť
Okrem toho sa naučia lepšie
problém dvojice žiak – učiteľ, mie- rozmýšľať, majú predstavivosť a nera porozumenia bola nižšia ako pri vzdajú sa, ale hľadajú riešenie. Na
dvojici žiak – žiak, a táto sa ešte zvý- hodinách tiež viac pracujú v skupišila, ak žiaci boli kamaráti.
nách a vo dvojiciach, pomáhajú si
navzájom, vedia povedať svoj názor
VIACERO RIEŠENÍ
a odôvodniť si ho.

Deti potrebujú čas len
pre seba a pre hry, ktoré
si sami vymýšľajú so svojimi kamarátmi. Cez hru
sa učia spoznávať svet
i seba a fungovať v ňom.
Viaceré štúdie ukazujú, že
deti, ktorým rodičia nenechajú žiaden čas na tzv.
neštruktúrované hry, nerozvíjajú dostatočne svoje
schopnosti potrebné pre
ich budúcu kariéru – sú
menej kreatívne a menej
schopné riešiť nepredvídateľné problémy, neučia
sa sami regulovať svoje
správanie, a tiež sa u nich
môžu častejšie prejaviť
depresie a úzkosti. Došlo
to tak ďaleko, že Americká pediatrická spoločnosť
v snahe ochrániť deti
pred prílišnou snahou
helikoptérových rodičov
naprogramovať svojim ratolestiam každú minútu ich
života odporúča doktorom, aby deťom takéto hranie
predpisovali!

Úloha s podlahou je hotová a
deti idú prezentovať svoje riešenie

V roku 1995 mali za sebou skúsenosť s romantickým vzťahom dve tretiny sedemnásťročných. V roku

Autorka je šéfredaktorka
portálu www.ciernalabut.sk.

A akoby už toto všetko nebolo dosť alarmujúce, teraz
sa objavili hlasy, ktoré tvrdia, že nedostatok voľného
času na hranie v detstve a dospievaní je aj jednou z príčin, prečo dnešní mladí ľudia majú stále menej sexu,
menej vzťahov a menej lásky ako generácie pre nimi.

2015 tretina. A nejde len o randenie. Stále sa znižuje
percento tých, čo sa venujú kedysi bežným pubertálnym aktivitám, ktoré patria k dospievaniu – skúšanie
alkoholu, brigádovanie za peniaze, robenie vodičáku.
V Holandsku zistili, že veková hranica sa posúva vyššie nielen pre prvý sex, ale aj ostatné fyzické kontakty, vrátane bozkávania. Mladí si potrebujú vyskúšať
flirtovanie, zamilovanosť aj zlomené srdce.
Ak s tým čakajú príliš
dlho, môže sa stať, že
po dvadsaťpäťke už ani
nezačnú.
So spájaním hier
a sexu prišiel Malcolm Nota bene
Harris v knihe o sú- 9 2019
časných adolescentoch
Kids These Days. Tvrdí, Proti srsti
že sex rovnako ako
neštruktúrovaná hra
s priateľmi vyžaduje
empatiu a spoluprácu,
sústredenie a kreativitu, riešenie nečakaných problémov, veľa
riskovania a ešte viac
komunikovania. Môže
sa zdať, že z ihriska
k sexu je fakt dlhá cesta, ale už také pieskovisko pomáha dieťaťu
budovať svalstvo potrebné pre udržateľný vzťah. Každá bitka
a slzy sú dôležitým
krokom k porozumeniu toho, ako ľudské
vzťahy fungujú. Dôležité životné lekcie však dávajú
najmä hry, ktoré neriadi ani rodič, ani učiteľ, ani
tréner, kde neplatia pravidlá nejakého záujmového
či športového klubu.
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Medzi školou, krúžkami a programom s rodičmi si
dieťa potrebuje nájsť čas na skúšanie a vytváranie vzťahov, naberanie skúseností, tých dobrých i tých zlých,
schopnosť vyrovnať sa s nimi. Tak im ten čas vytvorme
skôr, ako im to predpíše detský lekár.
Autorka je redaktorka .týždňa.

detí, ktoré užívajú lieky na spánok či
proti bolesti. „Primeraná dĺžka spánku
pozitívne ovplyvňuje pozornosť, správanie, kognitívne funkcie, emocionálnu reguláciu a fyzické zdravie detí,“
píšu autori štúdie.

NEDOSTATOK SPÁNKU
Odporúčaná doba spánku pre deti vo
veku medzi 6 až 12 rokov je 9 až 12 hodín,
pre deti vo veku 13 až 18 rokov je to 8 až
10 hodín. „Chronický nedostatok spánku
a s ním spojená únava a ospalosť počas
dňa majú negatívny dopad na výsledky
v škole, pozornosť, náladu a bezpečnosť
detí,“ uvádzajú výskumníci.
Slovenskí tínedžeri spia menej, ako
by mali. „Iba 86 percent 11-ročných, približne 70 percent 13-ročných a zhruba
polovica 15-ročných spí aspoň 8 hodín
počas školských dní,“ uvádza sa v štúdii. 7 percent 15-ročných detí si dokonca dopraje menej ako 6 hodín spánku.
Problémom môže byť aj nastavenie
vnútorných hodín, ktoré u dospievajúcich nie je zladené so skorým ranným
vstávaním do školy.
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Uvoľnite sa, prosím
Kristína Hudeková

Zuzana Perdíková

Tínedžeri sa proti stresu nevedia brániť, podliehajú mu viac
ako dospelí. Zuzana Perdíková sa to pokúša zmeniť svojimi
unikátnymi hodinami relaxácie.
Aj tínedžerov trápi stres a úzkosť.
Neustála dostupnosť zábavy v podobe
smartfónov, tlak, ktorý prinášajú sociálne siete, či dokonca online šikana
spôsobujú, že si nevedia oddýchnuť a
na chvíľu aj úplne vypnúť. Majú tiež
stále väčší problém zažiť nudu a uvoľniť
sa. S neustále dostupnými sociálnymi
sieťami a virtuálnym svetom majú deti
stále väčší problém zažiť nudu a uvoľniť
sa. Ich schopnosť vyrovnať sa so stresom
sa preto oslabuje. Zmeniť to sa rozhodla

slovenská učiteľka biológie a psychológie zo Súkromnej strednej odbornej
školy DSA v Trebišove Zuzana Perdíková.
Spustila hodiny, na ktorej žiakov učí, ako
správne a skutočne relaxovať.
„Už dvanásť rokov pôsobím na strednej škole a registrujem, že mladých ľudí
trápi stres rovnako ako dospelých,“ hovorí. „Niekedy to je stres z nárokov, ktoré sú na nich kladené, a z opakovaných
neúspechov, niekedy ich trápi posta-

venie v rovesníckej skupine a vyskytuje sa aj stres, ktorý si žiaci prinášajú
z rodiny – autoritatívny či pedantný rodič, nedostatočná či žiadna podpora zo
strany rodiny, nezhody v nej a podobne.“

DETI SA ZMENILI
Zuzanine skúsenosti a pozorovanie
potvrdzujú aj vedci. Každé štyri roky
sa vyberú výskumníci v 43 krajinách
sveta do škôl, aby zistili, ako žijú ško-

láci a čo ich trápi. Výskumníci štúdie
HBSC (Health Behaviour in School
Aged Children), ktorú koordinuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO),
v roku 2018 vyspovedali skoro 10-tisíc
školákov vo veku 11, 13 a 15 rokov zo
100 škôl z celého Slovenska.
Podľa autorov štúdie sa deti za posledných desať rokov zmenili. Hybnou silou týchto zmien sú moderné
technológie. Tie najprv zrýchlili život
rodičom, ktorí prestali mať toľko času
na kvalitne strávený čas so svojimi
deťmi. A dnes už silne vplývajú aj priamo na samotné deti. Kým v minulosti
varovali výskumníci skôr pred užívaním alkoholu a fajčením, dnes varujú
skôr pred závislosťou od technológií a
nedostatočným pohybom.
Jedným z hlavných problémov, ktoré zo štúdie slovenských detí vyplynuli,
je nedostatočný spánok a rastúci počet

Štúdie ukazujú, že denný rytmus
u tínedžerov je oproti dospelým o dve
hodiny oneskorený. Ak si aj išli ľahnúť
skôr, často kvôli tomu nemôžu ešte dlho
zaspať a nepospia si tak odporúčaných
8 hodín. Svoje, samozrejme, tiež zohrávajú smartfóny. „Z vlastnej skúsenosti
viem, že chodiť spať nadránom, keď
vstávam o siedmej, nie je najlepší nápad.
Ale nedá sa odolať. Internet dokáže človeka zamestnať na dlhé hodiny,“ povedal
vedcom jeden zo školákov.
S nevyspatosťou a stresom zrejme
súvisí aj percento detí užívajúcich lieky
na bolesť hlavy, bolesť brucha, na zaspávanie či nervozitu. Približne každý tretí
chlapec užil aspoň raz v mesiaci lieky na
bolesť hlavy, pri 15-ročných dievčatách
to bola dokonca viac ako polovica opýtaných. Približne 10 percent tínedžerov
užívalo aspoň raz v mesiaci lieky na zaspávanie a rovnaké percento užíva lieky
na nervozitu.
Tieto lieky sú často buď voľnopredajné, alebo bývajú predpísané inej
osobe, najčastejšie kamarátovi alebo
niekomu z rodiny. „Ak ich bolí hlava,
mali by viac piť. Keď ich bolí brucho,
mali by sa viac hýbať. A keď nevedia
zaspať zo stresu, mali by sa upokojiť

nejakým cvičením, alebo v tichosti
relaxovať,“ radilo v dotazníku spolužiakom jedno 13-ročné dievča.
Podľa štúdie Americkej psychologickej asociácie sú tínedžeri vystresovanejší ako ich rodičia. 30 percent
tínedžerov v prieskume uviedlo, že sa
zo stresu cítia smutní alebo depresívni,
31 percent sa cíti zahltene a takmer
štvrtina opýtaných uviedla, že pocit
stresu mali taký veľký, že sa neboli
schopní najesť. Ako zdroj stresu uvádzali mladí až v 83 percentách školu a
školské povinnosti, 69 percent z nich
stresuje rozhodovanie o svojej vlastnej
budúcnosti a výbere povolania.

STAV POHOTOVOSTI
Do noci potom ležia na posteli s otvorenými očami, zajedajú stres nezdravými potravinami, alebo, naopak, vynechávajú jedlo. Je ľahké povedať dieťaťu,
aby sa upokojilo, no väčšinou mu nikto
nepovie, ako by to mohlo dosiahnuť.
Počas svojho štúdia na Komenského inštitúte sa preto Zuzana rozhodla
ponúknuť svojim žiakom voliteľný predmet Duša vie, v ktorom sa raz týždenne
učili rôzne relaxačné techniky. Relaxácii
sa bežne na školách príliš veľa učiteľov
nevenuje. „Ja som presvedčená o potrebe uvoľňovania napätia zo stresu. Čím
skôr si človek osvojí relaxačné techniky,
tým lepšie,“ hovorí.
Čo presne sa deje v našom mozgu,
keď sme v strese, že to má taký veľký
vplyv na našu výkonnosť a celkový zdravotný a psychický stav? Výsledkom evolúcie je, že v strese sme boli, keď nám
hrozilo nebezpečenstvo. Telo sa v tom
momente nastavilo do stavu pohotovosti, pripravené na útok alebo útek, prípadne úplného „zamrznutia“. V strese
nie sme schopní myslieť úplne jasne a
pozerať sa na veci z nadhľadu. U detí
vplýva stres aj na ich študijné výsledky.
„Žiak, ktorý je pod vplyvom stresu
a úzkosti, sa nedokáže naplno venovať
vyučovaniu. Ak sa žiak necíti dobre, nie
je v pohode, negatívne to vplýva na jeho
vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie
aj city a jeho vnútorné prežívanie má dosah na jeho správanie,“ vysvetľuje Zuzana a spomína prípad, keď vystresovaný,
ale za bežných okolností veľmi šikovný
žiak, zlyhal pri testovaní, pretože bol
pod vplyvom stresu.
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„Práve preto si myslím, že stav vyrovnanosti a pohody je dôležitý pre
všetkých, nielen študujúcich, ale aj
pracujúcich. V konečnom dôsledku aj
vystresovaný učiteľ môže nevedome
stresovať svojich žiakov.“
Naopak, pri uvoľňovacích aktivitách sa vylučujú hormóny ako serotonín, ktorý podporuje dobrú náladu,
a dopamín, ktorý okrem iného podporuje tvorivosť. „Ktorý učiteľ by to
nechcel?“ pýta sa Zuzana. „Je zrejmé,
že uvoľnený, vyrovnaný a spokojný
žiak pracuje efektívnejšie. Sama môžem potvrdiť, že uvoľnenie podporuje
aj kreativitu žiakov.“ Na spustenie vylučovania hormónov pohody pritom
niekedy stačí aj samotná predstava
niečoho príjemného a nie sú potrebné
žiadne komplikované cvičenia.
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Na škole zriadila Zuzana relaxačnú miestnosť, v ktorej žiakov nič nevyrušuje a prostredie je prispôsobené oddychu. Dá sa tam ležať na zemi,
v poličke sú deky, ktorými sa žiaci
môžu prikryť, na stene visia mandaly. „Neustále pracujeme na estetizácii
prostredia,“ hovorí Zuzana. So žiačkami sa stretávala počas nultej hodiny
skoro ráno. „Najprv som sa bála, že
o relaxácie nebude záujem. Predsa
len, bolo to niečo navyše, mimo vyučovania. Žiaci si však tak zvykli, že
keď sme sa niekedy nemohli stretnúť,
pýtali si náhradu v inom čase.“

Spoločne skúšali postupne rôzne
metódy, ako uvoľniť telo, dych a myseľ
prostredníctvom riadenej relaxácie
spojenej s hudbou, vizualizáciou a
pracovali aj s vôňou, ktorú vo forme
prírodných silíc do učebne uvoľňuje
aromadifuzér. „Mojím cieľom bolo,
aby sa žiačky uvoľnili tu a teraz a aby
si postupne z pestrej škály vybrali svoj
spôsob uvoľnenia, ktorý zakomponujú do bežného života,“ hovorí Zuzana.

VYCHUTNAŤ SI ČOKOLÁDU
Spoločne tak skúsili sústrediť svoje
zmysly napríklad na jedenie čokolády. Úlohou bolo vziať si kocku čokolády a vychutnať si ju tak, ako keby to
bola prvá a posledná čokoláda, ktorú
v živote budú mať. Sústrediť sa mali na
jej vôňu, dotyk, pocit na jazyku, chuť.
„Pri aktivite s čokoládou žiaci objavujú priestor a čas. Dnes žijú strašne
rýchlo aj deti. Nevedia sa sústrediť a
neuvedomujú si, že väčšinu vecí robia automaticky,“ vysvetľuje Zuzana.
Práve aktivita s čokoládou pomohla
jej žiačkam pochopiť, ako často fungujeme na princípe „autopilota“.
Veľký úspech mala aj jogová relaxačná technika, počas ktorej sa v ľahu
postupne uvoľňujú všetky svaly tela.
Skúšali aj sústredené a striedavé dýchanie, relaxáciu s vizualizáciou napríklad príjemného miesta pri potoku

v lese, relaxáciu s hudbou alebo zvukmi prírody, či vyfarbovanie mandál a
voľné kreslenie.

KTOROU CESTOU ÍSŤ
„Niektoré techniky im išli ľahšie a
niektoré boli náročné.“ Veľký problém
bol s relaxovaním posediačky. „Myslím si, že je to spôsobené dnešným
životným štýlom mladých ľudí, ktorý
podporuje chybné držanie tela a pri
ňom vzniká bolesť. Čiže, aby sa dokázali uvoľniť v sede, je nutné osvojiť si
správne držanie tela, a to si vyžaduje
trpezlivosť, disciplínu, chuť a čas pracovať na sebe. Práve to je pre niektorých
veľkou prekážkou na ceste k uvoľneniu.“
Veľmi nenápadná a efektívna bola
aromastimulácia, pretože príjemná
vôňa navodzuje pohodu. Vyfarbovanie mandál našlo svojich nadšencov
u väčšiny zúčastnených, ale pre niektoré dievčatá vyfarbovanie nebolo
vôbec oddychom, skôr naopak.
„Aj toto zistenie ma povzbudilo
v tom, že je nutné ponúknuť žiakom
viaceré spôsoby uvoľnenia. Človek potrebuje zažiť, aby vedel, ktorou cestou
chce ísť. Nebola technika, ktorá by niekoho neoslovila. Pestrosť typov osobností si vyžaduje pestrosť relaxačných
techník a metód na uvoľnenie stresu a
napätia.“ Pre väčšinu dievčat zúčastnených na projekte Duša vie boli relaxačné techniky neznáme. Len jedna žiačka
poznala nejaké relaxačné techniky ešte
pred začiatkom relaxačných hodín.
Pre tých, ktorí si nemôžu dovoliť
venovať v škole relaxácii celú hodinu,
odporúča Zuzana pracovať s ňou počas
hodín aspoň v malých vsuvkách. Deťom
to pomôže s koncentráciou a podporí to
ich kreativitu. Príjemné je začať napríklad stimuláciou prostredníctvom difúzie prírodných silíc v priestore, pretože
vône zohrávajú dôležitú úlohu v našom
živote. Koniec koncov, relaxácie si na
jej škole pýtajú už aj niektorí kolegovia
z učiteľského zboru.
Autorka je šéfredaktorka portálu
www.ciernalabut.sk.
1 (str. 16) Žiačky zo Súkromnej strednej odbornej školy DSA v Trebišove sa majú! Súčasťou
ich vyučovania je relaxácia a meditovanie.
2 Pani učiteľka Zuzana Perdíková vie, ako
pomôcť žiačkam odbúrať stres.
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Sú také, aká som ja nebola
Dorota Nvotová

Všetko zaujímavé a potrebné ma naučili rodičia, kamaráti,
ulica alebo knihy. Preto som školou a autoritami pohŕdala.
Dovtedy, kým som nestretla nepálske deti.
Celý svoj život, som pohŕdala školou. Kým som do
nej chodila, aj po tom, keď som hneď, ako sa to dalo,
prestala. Nielen kvôli tomu, že som pohŕdala autoritami
a nemala v sebe štipku úcty a pokory, ale aj preto, lebo
som si nevedela vybaviť, že by mi v nej niekedy poskytli
užitočnú informáciu. Všetko zaujímavé a potrebné ma
buď naučili rodičia, alebo kamaráti, alebo ulica, alebo
knihy. A potom som sa postavila na svoje nohy a nikto
sa ma nepýtal, či mám, alebo nemám vysokú, a aké som
mala známky. Jakživ som nemusela nikde ukazovať ani
maturitné vysvedčenie.
A sledovala som, ako vysokoškolsky vzdelaní kamaráti robia čašníkov v baroch a ako sa v drahých autách
vyvážajú burani bez štipky vzdelania. Je to o niečom
inom, vravela som si. Ale potom som prišla do Nepálu a
všetko sa zmenilo. Stretla som tie deti. Deti, čo nemajú
hračky, nemajú lásku, nemajú starostlivosť, nemajú
školu, knihu, ponožky. Nie, ani mobil. A stali sa mojimi
deťmi. Niektoré mali dvoch rodičov, niektoré jedného,
niektoré boli siroty. Vo všetkých prípadoch však chceli
iba dve veci. Lásku a vzdelanie...
Nikdy predtým som sa nestretla s deťmi, ktoré by sa
ráno tešili do školy. Ktoré by sa cez prázdniny nudili,
lebo nikto nemal ani čas, ani peniaze zabezpečiť im nejaké iné aktivity, ako byť zavretí v decáku. Po niekoľkých
rokoch som zistila, že ich v tom decáku veľmi trápili.
Vydržali to. Pre školu. Ušlo ich len pár, lebo vedeli, že
za bránami tej monštruóznej inštitúcie, kde ich bijú,

nemilujú a starajú sa o ne len toľko, aby prežili, po tej
ťažkej minulosti, ktorou sa museli pretĺkať, dnes chcú
doštudovať.
Niektoré už ani nie sú deti, majú 18 rokov. A to je
problém. Nemajú červené bucľaté líčka, nemajú dlhé
sople a špinu za nechtami, necupitajú bosými nôžkami
po jačích lajnách. Sú to dnes študenti bez podpory rodiny, ktorým som kedysi dávno, keď ešte boli bucľaté a
zafúľané deti, sľúbila, že keď sa budú snažiť, keď budú
na sebe makať, môžu byť, čím chcú. Piloti, učitelia, doktori. V krajine s takou veľkou chudobou a ešte väčšou
nezamestnanosťou je ich jedinou cestou vzdelanie. Bez
neho skončia na ulici.
A tak makali. Niektoré študovali po nociach, lebo
cez deň boli zavalené robotou, ktorú mali robiť dospelí. Ale dali to. Nedávno ich z toho zlého sirotinca
vyhodili. Tie, čo dokončili desiatu triedu, čo je v Nepále
základné vzdelanie. Vraj už sa majú o seba postarať
samy. Niektoré majú 15, niektoré už 18 rokov. Vedia po
anglicky a majú reálne, dosiahnuteľné sny. Ich jedinou nevýhodou je, že okrem mňa nikoho nezaujímajú.
A ja nie som dosť bohatá. Ak môžete, pošlite, prosím,
mojim nezafúľaným deťom akúkoľvek čiastku na školné. Alebo môžete dlhodobo podporovať finančne jedno
z nich. Ďakujem. Sú úplne úžasné, plné pokory a úcty.
Presne také, aká som ja nebola. A ja sľubujem, že už
nikdy nebudem podceňovať existenciu škôl. Píšte mi
na dorotanvotova@gmail.com.
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začali spolužiaci šikanovať. Dostal sa
do ťažkej depresie.“
Na diagnostiku sa čaká mesiace.
Keď sa Natália konečne dozvedela,
prečo je jej syn „iný“, cítila to ako
výhru. No veľmi rýchlo si uvedomila, že je len na začiatku. „Na detskej
psychiatrii na Kramároch vám dajú
kontakt do súkromného centra. Lebo
štátni lekári nemajú priestor venovať
sa deťom.“
Autisti by potrebovali štyridsať hodín terapie týždenne. No hodina stojí
štyridsať eur. A terapeuti ani nie sú.
Všetko je na rodičoch. „Zachráni vás
iba samoštúdium. Prispôsobiť režim
potrebám dieťaťa, ak ste zamestnaná,
je takmer nemožné. Občas by ste si od
toho všetkého potrebovali oddýchnuť.
No služby ako podpora a pomoc pre
rodičov alebo stacionáre neexistujú...
A do toho vám okolie tvrdí, že vaše
dieťa je len nevychované. Že mu máte
dať po zadku a prejde ho to.“

JA CHCEM KAMARÁTA
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Z horiaceho ohňa
Jana Čavojská

TRIČKO S NÁPISOM
Vývinová porucha, ktorá ovplyvňuje spôsob, akým ľudia vnímajú svet,
nadväzujú vzťahy a komunikujú, zasiahla aj do života Natálie a jej syna
Maxa. Autizmus má niekoľko typov.
Od Aspergerovho syndrómu, ktorý na
prvý pohľad nevidno, až po ťažkých
autistov, ktorí nekomunikujú a potre-

A do toho náročná starostlivosť bez
minúty oddychu. Štát na nás kašle,
hovoria rodičia detí s autizmom. Mnohí diagnózu svojho dieťaťa radšej taja.
Natália Šultysová nie.

bujú nepretržitú starostlivosť. Štát sa
ku všetkým správa macošsky.

Myslí si, že len šírenie informácií
môže pomôcť. Nosí tričko s nápisom:
„Nie, moje dieťa nie je nevychované, je
to (ne)obyčajný Asperger.“ Na jar bola
spoluiniciátorkou petície za riešenie
problémov autistov, ktorú podpísalo
viac ako 15 000 ľudí. A o živote s touto
diagnózou bloguje na sociálnych sieťach.

Nepochopenie okolia, boj s úradmi o aspoň malú pomoc, príspevok,
parkovacie miesto, na ktoré by dieťa s touto diagnózou podľa zákona
malo mať nárok, neustále striedanie
škôl, lebo nie všetci učitelia a rodičia
sú dostatočne empatickí a ústretoví.

Jej syn Max má dvanásť rokov. Aspergerov syndróm mu diagnostikovali
len vlani. Natália si až spätne uvedomila zvláštnosti v jeho správaní. Reflux, stereotyp v obľúbených jedlách,
to, že neštvornožkoval, ale rovno sa
postavil na nohy a utekal. Hrával sa

Napriek právu na vzdelanie a inklúzii, ktoré sú zakotvené v zákonoch,
deti s poruchou autistického spektra často márne hľadajú
osvietených učiteľov a podporu okolia.
Keď Natália Šultysová konečne dostala do rúk papier o synovej diagnóze,
mala pocit, že drží milión. V skutočnosti
bola úplne na začiatku. Zistila, že nie je
dosť terapeutov, a ak sú, tak súkromní
a treba za nich platiť. Že aj pedagógom
a lekárom často chýbajú informácie.
A ani verejnosť nemá veľa pochopenia.
S poruchou autistického centra sa pritom rodí v Európe jedno dieťa zo sto.

Jana Čavojská

iba s legom. No už ako osemmesačný
začal rozprávať. V škôlke s ním neboli
problémy. Až na to, že sa kamarátil
len s dievčatami. Na chlapčenské
strieľačky bol príliš jemný.

DAJ MU PO ZADKU
„V problémoch sa vždy schúlil do
seba. Fungoval v našej rodinnej bunke s dvomi o dosť staršími súrodencami. S manželom sme podnikatelia,
nikdy sme nevedeli, čo nás cez deň
čaká, takže sme ho naučili určitej
miere flexibility. Dali sme ho do waldorfskej školy. Keby chodil na štátnu
školu, zrejme by nás hneď v prvom
ročníku poslali na diagnostiku,“ myslí si Natália. „Vo waldorfskej však
majú akceptujúcejší prístup k odlišnostiam detí. Problémy sa naplno
ukázali až na druhom stupni. Maxa

Maxova škola sa problém šikanovania snažila riešiť, no učitelia nedokážu zabrániť všetkým situáciám.
Hoci to najhoršie už pominulo, Max
sa tam stále necíti dobre. „Rozpráva,
že by chcel ísť preč. Ale nemám inú
možnosť,“ hovorí Natália. „Mohla by
som ho dať do jeho spádovej školy. No
tam nebude mať vytvorené vhodné
podmienky.“
Natália s Maxom majú v istom
zmysle šťastie na spolupracujúcu
školu a pedagógov. Hoci naše zákony
hovoria o práve na vzdelanie, integrácii, asistentoch, v skutočnosti sú
rodičia často tlačení k tomu, aby dieťa
zobrali na domáce vzdelávanie alebo
do špeciálnej školy. „Vďaka blogu mi
píšu rodičia z celého Slovenska, aby
sa so mnou poradili. Prevažná väčšina
ich problémov sa týka školy,“ priznáva
Natália.
Vie o deťoch, ktoré sú už na siedmej škole. Nesúhlasí s tým, aby boli
autistické deti doma. Je mýtus, že
potrebujú samotu. „Celé leto som od
syna nepočúvala nič iné ako: Mami,
ja chcem mať kamaráta. No tým, že
kvôli svojej diagnóze si nevie vytvárať
sociálne väzby a okolie mu nerozumie,
kamarátov nemá.“
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AKO HORÚCI ZEMIAK
„Prečo musím byť práve ja autista?
Prečo nemám kamarátov?“ pýta sa
mamy občas Max. Jeho diagnózu mu
Natália vysvetlila. V istom zmysle sa
mu uľavilo. Už chápal, že je iný ako
ostatní, no nerozumel tomu prečo.
Aspoň však dostal vysvetlenie.
Ľudia s poruchou autistického
spektra vnímajú všetky podnety
z okolia na sto percent. Nič nedokážu odfiltrovať. Všetky zvuky, pachy,
farby sa na nich valia v plnej intenzite. O desiatej dopoludnia môžu byť
z toho vyčerpaní tak, ako človek bez
tejto diagnózy po celom dni. V škole
im ruch okolo uberá z pozornosti a sústredenia. Nezvládajú bežné situácie
ako supermarket alebo kúpalisko, kde
je veľa ľudí a hluku. Cesta autobusom
alebo vlakom sa mení na utrpenie. No
mnohým rodičom úrady nepriznajú
príspevok na auto. Veď váš autista je
vysoko funkčný, odbijú ich.
Nota bene

9 2019
Téma

22

„Ministerstvá si nás prehadzujú
ako horúci zemiak,“ konštatuje Natália. „Terapií je k dispozícii promile
z toho, čo naše deti potrebujú. Sme
v tom úplne sami. Chýba nám funkčný model na štátnych školách.“ Za
toto všetko bojujú rodičia detí s poruchou autistického spektra aj spomínanou petíciou. „Týchto detí je čoraz
viac. Problém sa týka každého z nás.“

S AUTISTOM VO VLAKU
Dvadsaťročný Marek Bednár postihnutý autizmom držal v júni spolu
so svojimi spolužiakmi v rukách výučný list cukrára. Po rokoch boja, ktorý
s osudom zvádzali jeho rodičia. Autizmus mu diagnostikovali v časoch, keď
ešte o tejto diagnóze veľa netušili ani
samotní lekári. Akoby prišiel zo dňa na
deň. Do roka a pol bol Marek ako všetky ostatné deti. Potom zo dňa na deň
prestal rozprávať aj reagovať na meno.
„Najprv sme si mysleli, že ohluchol,“
spomína mama Adriana. „No sluch
mal v poriadku. Problém bol inde.“
S potvrdenou diagnózou ho ako
trojročného prihlásili do škôlky. Hneď
prvý deň po dvoch hodinách ho Adriane učiteľky vrátili s tým, nech ho na
druhý deň ani nenosí. Že sa to s ním
nedá zvládnuť. Zostal doma. Potom
v Bratislave otvárali projekt integro-

vanej triedy. Bednárovci vtedy bývali v Trnave, no neváhali ani chvíľu.
Adriana tam Mareka každý deň vodila.
Vlakom a potom autobusom.

No do jeho sedemnástich rokov som
sa s ním učila doma dve – tri hodiny
denne,“ vysvetľuje Adriana. Základnú
školu ukončil, a čo ďalej? Bednárovci
mali vtedy okrem Majka ďalšie dve deti.

„Bol to horor. Chodiť vlakom s autistickým dieťaťom, ktoré jačí a nechDopravná situácia smerom do
ce vojsť do kupé, a všetci ľudia na vás Bratislavy sa zhoršila tak, že bolo nepozerajú, ako ho nezvládate,“ spomí- mysliteľné voziť syna do nejakej špena. Kým bol Marek v škôlke, zabíjala cializovanej školy do hlavného mesta.
čas čítaním kníh v knižnici. „Ale keby „Zistili sme, že v Šamoríne je stredná
mi povedali, že mám murovať, aby odborná škola s odbormi čašník, kutam mohol byť, tak by som murovala. chár a cukrár. Išli sme tam a opäť sme
Robil tam úžasné pokroky.“ Lenže po vysvetľovali. Majko rád komunikoval
roku a pol otehotnela a už nemohla s ľuďmi, tak sme si mysleli, že by sa
mohol učiť za čašníka. Riaditeľka natakto cestovať.
vrhla odbor cukrár. Čašníci totiž choPRVÍ NA SLOVENSKU
dia praxovať mimo mesta. Cukrársku
dielňu však majú rovno v Šamoríne.“
Rodina sa presťahovala do Šamorína. „Išli sme za riaditeľkou škôlky,
Aj na učilišti potreboval Majko
vysvetliť jej, čo je s Majkom a či by to asistentku. Ako autista nedokáže
s ním neskúsili. Rozhodli sa pomôcť. vyriešiť pre nás banálne nepredvídaPerfektne tam zapadol. Priniesol teľné situácie. Napríklad rozopnutý
medzi deti lásku a krásno. Všetkých gombík na nohaviciach. „Raz, keď sa
objímal, tým, že nevedel dobre ko- prezliekali do cukrárskych mundúrov,
munikovať, používal vety z rozprávok, mu nešiel zapnúť gombík. Bol by stál
v šatni celý deň, keby mu asistentka
ktoré si nacvičil.“
nepomohla,“ vysvetľuje Adriana. PoAdriana s manželom vedeli, že bež- máhala mu aj s písaním poznámok,
nú školu Majko nezvládne. Dali ho on píše príliš pomaly a nestíhal si ich
do nultého ročníka špeciálnej školy. zapisovať. Adriana potom doma funDo prvej triedy išiel potom ako osem- govala aspoň dve – tri hodiny v úlohe
ročný. Bola to škola pre autistov na asistentky pri príprave na vyučovanie.
Halkovej v Bratislave. Jedna učiteľka
na dvoch žiakov. A žiakov by vtedy priTrojročné učilište ukončil Majko
vítali aj viac... Dnes je situácia úplne v júni. Na fotkách všetko vyzeralo
opačná a deti s poruchou autistického idylicky. No jeho rodičia vedia, aké to
v skutočnosti bolo náročné. Ako veľa
spektra miesta v školách nemajú.
sa musel učiť a ako mu to už hlavne
No po čase začal Majko v škole stag- posledný rok prerastalo cez hlavu. Bol
novať. „Zariskovali sme. Išli sme sa ria- preťažený, škola ho unavovala. Ale
diteľkou šamorínskej školy, či by boli dokázal to, dokonca praxoval v cukochotní nášho Majka integrovať. A mali rárni v Šamoríne a v bratislavskom
sme veľké šťastie. Hoci dovtedy netušili, kebabovom bistre.
čo je autizmus, išli do toho. Učitelia aj
asistentka mali skvelý prístup. Keby
A nielen to. Odmalička sa venosom mala rozdávať Nobelove ceny, tak val krasokorčuľovaniu. Jeho prvou
by ich na túto školu pár putovalo,“ ho- trénerkou bola dokonca Hilda Múdvorí Adriana. Boli asi prví rodičia na ra. Dostal sa na špeciálnu olympiádu
Slovensku, ktorí žiadali o preradenie do Južnej Kórei a priniesol si odtiaľ
dieťaťa zo špeciálnej školy na bežnú. medailu. Keď som sa stretla s jeho roAni tlačivo na to neexistovalo.
dičmi, bol práve v maltézskom kempe
pre mládež s postihnutím v Nemecku.

ZAPNÚŤ SI GOMBÍK

Do kolektívu spolužiakov priniesol Majko veľa empatie. Ich spolužitie fungovalo. S učením sa dostal po
určitý bod. Zastavili ho logické úlohy
z matematiky. „Ani dovtedy sa mu neučilo úplne ľahko. Mal dobrú pamäť.

JA SOM TO NECHCEL
Niektorí rodičia autistických detí
sú úplne izolovaní. Na celý zvyšok
života sa stanú doslova väzňami diagnózy svojho dieťaťa. Potrebuje ich starostlivosť dvadsaťštyri hodín denne.
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Stacionáre aspoň na časť dňa nie sú.
Alebo na pár dní, keď je rodič úplne
vyčerpaný a potrebuje si nutne aspoň
oddýchnuť, aby sa nezrútil. Platí to
hlavne o rodičoch ťažko zvládnuteľných autistov s agresívnymi sklonmi.
Pre náš štát ako keby neexistovali, prehliada ich, veď rodičia sa postarajú a
nemusí sa hľadať riešenie.
Majka jeho rodičia všade brali so
sebou. Aj napriek odsudzovaniu okolia. V reštaurácii jačal pod stolom a potom si zas myslel, že všetky hranolky
na všetkých stoloch sú jeho, z kina
spočiatku odchádzali po piatich minútach, na prvej dovolenke mal pocit,
že všetky deti patria do bazéna a jednoducho ich tam nahádzal. Ale teraz,
hoci je autista, ktorý potrebuje stere-

otyp, dokáže odcestovať bez rodičov.
Alebo byť doma pol dňa sám.
Úplne samostatný však nikdy nebude. Ako mnoho ďalších ľudí s autizmom. Stacionáre pre nich neexistujú
a rodičia sa doslova boja umrieť, lebo
netušia, kto sa o ich dieťa postará. Aj
Bednárovci dúfajú, že sa dožijú vysokého veku a o syna sa budú môcť čo
najdlhšie starať. A na zvyšok radšej
zatiaľ nechcú myslieť. Majko by možno zvládol fungovať v komunitnom
podporovanom bývaní. No na Slovensku zatiaľ takéto projekty nemáme.
„Nauč sa ovládať svoj autizmus,“
opakujú Majkovi rodičia, keď má zlé
chvíle, kričí, trieska dverami. Objímajú ho, dohovárajú mu, vysvetľujú.

Myslia si, že Majko vníma svoju odlišnosť, aj keď nedokáže svoje pocity verbalizovať. Ale niekedy rodičov úplne
prekvapí. „Keď sme sa v Medžugorí
vyštverali na kopec k soche Panny
Márie, objal ma a povedal: Maminka,
ja som to nechcel. Uvedomuje si, že
autizmus je niečo zlé. A keď mal deväť
rokov, povedal manželovi: Ocko, niečo
ma trápi. Videl som ťa, ako ma zachraňuješ z horiaceho ohňa. Ďakujem, že
zachraňuješ môj svet.“
1 (str. 20-21) Maxovi vlani diagnostikovali
Aspergerov syndróm.
2 (str. 20-21) Maxova mama Natália Šultysová
nosí tričko s nápisom: „Nie, moje dieťa nie je
nevychované, je to (ne)obyčajný asperger.“
3 a 4 Rodina Bednárovcov. Marek Bednár sa od
detstva venuje krasokorčuľovaniu.

dôvodom, prečo im to potom v škôlke a v škole ide horšie. „A nedarí sa
im ani v dospelosti,“ objasňuje Pavel
Hrica začarovaný kruh.
Je logické, že v chudobnej osade
rodičov skôr zaujíma, či bude čo jesť,
než či dieťa pozná farby a tvary. Deti
z tohto prostredia zvládajú prežitie
v biede, vedia napríklad používať
sekeru, no v sofistikovanejších vedomostiach a zručnostiach zaostávajú za rovesníkmi už v škôlke. Ak
sú navyše z rodiny, v ktorej hovoria
po rómsky, majú aj hendikep jazyka.
Nemajú šancu dobehnúť rovesníkov
z majority.
Preto si ľudia zo združenia Cesta
von myslia, že práve dostatok podnetov v ranom veku a prekonávanie
toxického stresu spôsobeného chudobou môže otvoriť deťom z osád
budúcnosť. Vychádzajú z vedeckých
poznatkov o rozvoji ľudského mozgu,
podľa ktorých je prvých tisíc dní v živote pre náš mozog najdôležitejších.
Práve vtedy sa tvorí takmer celá mapa
neurónových prepojení.

Nota bene

9 2019
Reportáž

Na vzdelávanie najmenších detí
používa Cesta von hračky a metodiku Play Wisely. Prostredníctvom nich
si deti precvičujú motoriku, logické
myslenie, učia sa o farbách, tvaroch
a predmetoch, a to všetko v slovenskom jazyku. A čo je dôležité, nepracujú s nimi cudzí. Cesta von našla
a vyškolila ženy priamo v osadách.
Volá ich omamy. Vlani začínali štyri
omamy v troch lokalitách. Teraz ich
majú desať v siedmich osadách.
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MÚDRE HRAČKY

Omamy z osady
Jana Čavojská

Obe sú Ivetky, štyridsiatničky, a skončili len základnú školu. Vo svojich
komunitách, v rómskych osadách v Sirku a Muránskej Dlhej Lúke, pracujú
s deťmi do troch rokov. Omamy v projekte Cesta von.

„Ako bežných občanov nás táto téma
zaujímala,“ hovorí Pavel Hrica, výkonný riaditeľ občianskeho združenia Cesta
von. „Videli sme, že tridsať rokov po revolúcii sa životy Rómov vo vylúčených
lokalitách nikam neposunuli. Práve
naopak. Situácia v osadách je ešte horšia ako predtým. Myslím, že najhoršia
spomedzi všetkých okolitých krajín.“
Nechali sme vraj Rómov upadnúť
veľmi hlboko, opomínali sme túto
tému, ich rozvoj a posun... „A teraz
akoby sme čakali na nejaký zázrak.

Však oni si pomôžu sami. Ale každý
odborník, ktorý aspoň trochu pozná
tému chudoby, vie, že ľudia žijúci v generačnej chudobe si svoju situáciu
len veľmi ťažko dokážu vyriešiť bez
cudzej pomoci.“

NEURÓNOVÉ PREPOJENIA
Problémov v chudobných rómskych osadách je veľa. Občianske združenie Cesta von ich chce podchytiť od
začiatku. Od detí do veku troch rokov.
Nedostatok podnetov v tomto veku je

Deti z chatrčí obvykle menej štvornožkujú. Rovno sa stavajú na nohy.
V chatrči nie je priestor, všade je blato,
nedá sa chodiť štvornožky. Banalita?
Podľa zistení vedcov práve štvornožkovanie vytvára určité prepojenia
v mozgu a zaisťuje tak jeho správny
vývoj. Ak matka nosí dieťa stále na
jednom boku, automaticky začne používať na uchopenie predmetov iba
jednu ruku. Druhá mu visí za matkiným chrbtom. Opäť sa jeho mozog
a motorické schopnosti nerozvíjajú
správnym spôsobom.
Neuvedomujú si to matky týchto detí? – opýtal by sa možno niekto.

Nota bene
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Matky z chudobných lokalít sú často
samy ešte deťmi a vo svojich rodinách
nemohli odpozorovať, ako sa s dieťaťom hrať, ako rozvíjať jeho schopnosti
a dopriať mu potrebné podnety. Často
nemali v detstve žiadne hračky. Odkiaľ majú vedieť pracovať so svojimi
deťmi? Práve v tomto pomáha omama.
S každým dieťaťom pracuje hodinu
týždenne. Rodič je vždy pri tom. Môže
omamu sledovať a potom sa s dieťaťom doma hrať podľa jej postupov.
Pred mesiacom začala pracovať
ako omama aj Iveta Kotaiová zo Sirku.
Má 47 rokov a nikdy nebola zamestnaná. Vychovala však päť synov. Sirk
je pekná osada. Dlhé prízemné domy
s bytmi nižšieho štandardu stoja na
kopci pri lese, majú tu moderné detské ihrisko a za domami kôlne, niekto
v tej svojej chová prasiatko. Nevidno
žiadne kopy odpadkov. Problém je
akurát vzdialenosť od dediny, pešo
treba prejsť do kopca asi tri kilometre.
Na dnešný deň pripravili obyvatelia na lúčke dlhé stoly s lavicami. Občianske združenie Cesta von prezentuje svoje aktivity. Medzi deťmi kolujú
Montessori hračky. Hlad po nových
aktivitách je viditeľný. Deti, ale aj ich
rodičia, často sami veľmi mladí, skladajú, stavajú, zoraďujú, kreslia, skáču
cez švihadlo. V osade je veľa malých

detí. Omamu zamestnáva združenie
Cesta von na polovičný úväzok. Mala
by mať na starosti okolo pätnásť malých žiačikov. To sú tri hodiny denne
s deťmi a hodina na písanie správ
o terapiách a administratívu. Omamy absolvujú aj pravidelné školenia.

týmto fenoménom rozumejú a majú
trpezlivosť s Rómami pracovať.“

Mentorkou oboch Ivetiek je Monika Podolinská. Bývalá riaditeľka
a súčasná učiteľka základnej školy
v Muránskej Dlhej Lúke sa roky venuje rómskym deťom z osady. Za svoju
NEMOHLI SA VYHOVÁRAŤ prácu získala aj ocenenie Biela vrana.
„Zo začiatku som chcela, aby Monika
Omama Iveta Bartošová z Murán- chodila so mnou. Tak sa rodičia neskej Dlhej Lúky bola medzi prvými mohli vyhovárať,“ usmieva sa Ivetka.
štyrmi ženami v projekte. Je energická, usmievavá, a priznáva, že na
Sme u nej v domčeku v osade. Má
lekcie chodila zo začiatku s mentor- ho pekne zrekonštruovaný, s plávakou. Každá omama má totiž svoju júcou podlahou, plastovými oknamentorku, ženu zo strednej vrstvy, mi, kuchynskou linkou a pultom.
ktorá jej pomáha a konzultuje s ňou S mužom práve pristavujú kúpeľňu.
všetky problémy a otázky. Stretávajú Konečne budú mať sprchu a splasa aspoň raz do týždňa.
chovací záchod. Lenže muž spadol
pri stavebných prácach zo strechy
„Nie je pre nás kľúčové, aby mala pe- a leží v nemocnici. Ivetka za ním
dagogické vzdelanie. Skôr to, aby mala chodí každý deň. A veľmi jej chýba.
pochopenie pre chudobu a odlišnosti „V práci ma vždy podporoval. Aj sa
Rómov a chápala prejavy tej chudoby,“ mnou chváli: Koho manželka okrem
vysvetľuje Pavel Hrica. „Prejavy chudo- tej mojej bola u prezidenta?“
by sú niekedy negatívne, patologické.
Majorita na ne pozerá odsudzujúco
O PRÁCI SA JEJ SNÍVA
a pripisuje ich rómskej mentalite. No
v skutočnosti sú prirodzeným dôsledIvetka mala zo začiatku obakom chudoby všade na svete. Naprí- vy. Nie z toho, že nezvládne lekcie.
klad veľký počet detí. Všade na svete sa Z toho, že mamičky sa nebudú chcieť
v chudobe rodí veľa detí. Mnohopočetné zapojiť a dať jej svoje deti. Že sa jej
rodiny mali aj Slováci, keď pred desať- budú pýtať, či je nejaká učiteľka. Keď
ročiami žili v chudobe. Naše mentorky sa lekcie rozbehli, mali vždy veľa di-

vákov. No lektorka a dieťa potrebujú
pokoj a možnosť sústrediť sa. „Ivetka
zostala s konkrétnym dieťaťom, ja
som zobrala ostatné deti a hrala sa
s nimi,“ spomína na to obdobie Monika. „Pomohla nám zima. Dvere chatrčí sa zatvorili. Teraz už všetci chápu,
že Ivetka potrebuje s dieťaťom pokoj.“
Prítomná má byť iba mamička,
prípadne otec. „Aj ona dieťa pochváli a zatlieska mu, keď sa mu niečo
podarí,“ vysvetľuje Ivetka. Akčná žena
pracuje na ďalší polovičný úväzok
v materskej škole ako asistentka. Je to
ďalší experiment združenia Cesta von.
Štátu chce ukázať, že sa v škôlke oplatí zamestnávať i nízko kvalifikované
asistentky, ktoré pomáhajú zlepšovať
dochádzku a adaptáciu detí z chudoby
na prostredie strednej vrstvy.
Celý život túžila po práci. Hoci
skončila len základnú školu. Ako dieťa mala problémy s astmou, často
bola v nemocnici, a potom sa hrávala
na pichanie injekcií a chcela sa stať
lekárkou. To sa v jej živote nesplnilo.
No práca omamy dala strašne veľa
aj jej samej. Hovorí, že je za to veľmi
vďačná. „Cesta do Bratislavy, do Viedne, relácia Pod lampou, stretnutie
s prezidentom Kiskom,“ vymenúva.
„Dokonca sa mi o tom všetkom aj sníva. Mám toľko zážitkov.“

Ešte dôležitejšia je pre ňu zmys- nem prezidenta. Cítim uznanie od Nota bene
luplnosť práce, ktorú robí. Práve má iných a veľmi si ho vážim. Bez tejto
9 2019
lekciu s dvojročným Dominikom. práce by som nič z toho nepoznala.“
Reportáž
Jeho mama Margita má sedemnásť
a čaká ďalšie dieťatko. Nespomína si,
Omamy sú obyčajné ženy bez kvaže by mala nejaké hračky, keď bola lifikácie. A k tomu sú to osobnosti,
malá. Dominik vraj najradšej tancuje, ktoré si v komunite získali rešpekt
hrá sa s loptou alebo na pranie: zobe- a dokážu robiť sofistikovanú prácu.
rie si lavórik a predstiera, že v ňom „Často nemajú ukončenú ani strednú
perie bielizeň.
školu a máme aj omamy, ktoré nedokončili ani len základné vzdelanie.
OMAMY SÚ OSOBNOSTI
Keď na našich školeniach odborníci videli, čo omamy dokážu po roku
U Ivetky dostáva malý Domi- praxe, boli užasnutí. Vraj to nie je ani
nik úplne iné úlohy. Vkladaním možné, že to robia ženy, ktoré boli
drobných predmetov do škatuliek predtým dlhodobo nezamestnané,“
trénuje jemnú motoriku, pri iných hovorí Pavel Hrica.
hrách si precvičuje slovnú zásobu,
Chudoba je podľa neho a spoluzafarby, názvy zvieratiek. Ivetka hovorí
o ďalších svojich zverencoch. Že už kladateľky združenia Cesta von Oľgy
poznajú slovenské slová, farby, geo- Shaw riešiteľná. Je presvedčený, že
metrické tvary a vedia skladať kocky. ak zaberieme, situáciu v osadách
Keď ide po osade, mamičky aj deti sa môžeme zlepšiť ešte za života našej
jej pýtajú na lekcie.
generácie. „Chce to múdre investície,
trpezlivosť a vzájomnú dôveru.“
S Monikou pre ženy z osady pravidelne organizujú rodičovské kluby. 1 (str. 24-25) Omama Iveta Kotaiová (vľavo)
„Je to úžasná práca. Malé deti sú také zo Sirku v akcii. Aj jednoduché úlohy majú
šťastné, smejú sa, keď im tlieskam,“ obrovský význam pre rozvoj detského mozgu.
opisuje Ivetka, ktorá sa kedysi s vlast- 2 Omama Iveta Bartošová z Muránskej Dlhej
nými deťmi nevedela takto zahrať. Lúky počas lekcie, pri ktorej sa najmenšie
„Aj teraz žijem chudobne, ale vyras- deti z osád stretávajú s hračkami a úlohami,
tala som v ešte horších podmienkach. aké z domu nepoznajú.
Ani som si nevedela predstaviť, že 3 a 4 Hračky zaujali nielen deti, ale aj ich
niekedy uvidím Viedeň alebo stret- rodičov.
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Vaším zámerom je vyprovokovať
deti, aby sa začali zaujímať o čítanie.
Nenazval by som to takto. Mojím
cieľom je, aby táto krajina čítala viac
dobrých kníh.
A to je koľko?
Priemerný Fín prečíta sedemnásť
kníh ročne a priemerný Slovák 1,2 knihy. Chcel by som, aby ročne prečítal
päť dobrých kníh. Nemyslím tým Hitlerov Mein Kampf, z ktorého bude mať
v hlave akurát kašu, preto hovorím
o dobrých knihách.
Prečo to robíte?
Čítanie je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako urobiť túto spoločnosť znesiteľnejšou. Chcem, aby
okolo mňa ľudia čítali príbehy, vďaka
ktorým sa stanú citlivejšími, vnímavejšími a múdrejšími. Keď si prečítate
komiks Albína, ktorý hovorí o Rómke
z Hermanoviec, pochopíte, že sama by
ste sa z osady asi nevymotali. Takéto
príbehy ľudí menia. A potom to má aj
osobnú rovinu.
Nota bene

Akú?
Čítanie rodiča s dieťaťom je čistá
láska. Je o pritúlení, o dobre, ktoré
v tej chvíli zažívame. Tá situácia je
taká nežná, že nežnejšie sú už len
chvíle, keď sa rodič s dieťaťom v tichu
a láske rozprávajú.

9 2019
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Čítanie dieťaťu je čistá láska
Zuzana Límová

„Keď si rodič číta po ťažkom dni s dieťaťom, je to akoby si dal kúsok
dobrej čokolády,“ hovorí Tibor Hujdič. Ako Pán Mrkvička putuje
po slovenských školách a presviedča deti i dospelých, že čítanie je skvelé.

Mnohí rodičia však deťom nečítajú.
Verím, že prevažná väčšina rodičov chce svojim deťom dobre, aj ten
ocko, čo sa hrá stále s mobilom, aj
pripitá mama. Niekedy sa však o čítaní hovorí ako o trpkom lieku: Daj si
ho, budeš zdravší. Čítaj svojim deťom,
budú múdrejšie a úspešnejšie v škole.
Áno, to je pravda. Ale keď sa trápite
s tým, že nemáte peniaze, stará mama
je chorá a vy ste vyčerpaná... A ešte
máte dvadsať minút čítať svojmu dieťaťu? Ďalšiu povinnosť už nezvládnete. Preto neponúkam rodičom žiadny
liek. Radšej sa opýtam: Nemáš chuť
na čokoládu? Keď si dáš kocku dobrej
čokolády, uľaví sa ti. Napríklad táto
kniha Nenásytná húsenička je neskutočná. Pozrite, išla po liste a našla
jablko. Sú tu vyrezané dierky, zrazu
máte chuť strčiť do nich palček. A to
je tá čokoláda, ktorú si dáte s dieťaťom
po celom tom blbom dni...
To, ako deti zvládnu školu, závisí aj
od toho, či im niekto ako malým čítal.

Tretina detí príde do školy s tým,
že im rodičia v živote neprečítali rozprávku. To, že im čítali v škôlke, neznamená, že vtedy boli pozorné. Keď
im učiteľka povie, teraz vám idem
čítať, takže buďte tíško a spinkajte, to
nie je žiadne čítanie. Nemôžu sa na
nič opýtať. Naučia sa, že čítanie je na
spanie, a keď majú v škole čítať, začnú
zívať. Je to podobné, ako keď niektorí
dospelí sedávajú na záchode s knihou.
V čom?
Keď ich mamy potrebovali, aby
zostali na šerbli nehybne päť minút,
pichli im do ruky knižku. Teraz sa
zatvárajú na záchode a nechcú vyjsť.
Ide ma z toho poraziť!
Ako viete, pre ktorú vekovú kategóriu sa knižka hodí?
Neviem, či sa dá odpovedať jednoducho. Je to podobné, ako keď sa ma
niekto opýta, akú knihu má vybrať
dieťaťu. Opýtam sa: Pre koho je, čo
má naozaj rado? Vydrží počúvať príbeh, alebo chce obrázky? Ak je malé,
hľadám niečo jednoduché, pri čom sa Nota bene
ani rodič nebude nudiť. V knihe musí
9 2019
byť aj odkaz pre dospelého, nuansa,
Rozhovor
ktorá ho poteší.
Musia detské knihy baviť rodičov?
Detská kniha podľa mňa neexistuje. Knihy pre dospelých čítajú dospelí,
deťom nemajú čo povedať. Knihy pre
deti tiež čítajú dospelí, čiže musia naraz komunikovať aj s nimi, aj s deťmi.
Nevolám ich preto knihy pre deti, ale
pre všetkých.
Čítate deťom klasické rozprávky?
Uvedomil som si, že Dobšinský
nie je čitateľný pre deti. Rozprávka
je žáner, podobne ako detektívka.
Detektívka pre dospelých sa začne
brutálnou vraždou, ale detektívka
pre deti strateným pokladom. To
isté platí pre Dobšinského rozprávky.
Pôvodne boli strašidelným rozprávaním pre dospelých. Detská literatúra vznikla až s potrebou príbehov
pre deti. A čo sme ako dospelí začali
robiť? Poučovať. Najprv sme z detí
chceli vychovať dobrých kresťanov,
potom dobrých komunistov, potom
dobrých demokratov. Keď sa pozriem
hlboko do svojho vnútra, nie som na
seba až taký pyšný, aby som deťom
vysvetľoval, ako sa správať. Hľadám
skôr príbehy, ktoré im odovzdajú nejakú dávku dobra.
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Do škôl so sebou nosíte hory kníh.
Máte na ne batoh alebo káričku?
S batohom sa o štvrtej ráno lepšie
nastupuje do vlaku.
Čo robíte, keď si o vás deti myslia,
že ste nuďas?
To si nemyslia! (smiech)
A keď sa im knižka, ktorú ste priniesli, nepáči?
To sa mi presne stalo pri knižke
Pravdivý príbeh o troch prasiatkach.
Je rozprávaný z pohľadu vlka, ktorý to, samozrejme, vidí trošku inak.
Nádherný vtip! Ale keď som ho čítal
deťom, nechápali, o čo mi ide. Ak by
som čítal len jednému z nich, nasmeje sa. Pri čítaní do uška fungujú iné
veci ako pri čítaní celej skupine. To
už je divadelné predstavenie.

Nota bene
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Čo vtedy urobíte?
Skrátim príbeh na minimum a
vezmem inú knihu. Inokedy sa stane, že deti odo mňa nemajú žiadne
očakávania. Keď vleziem do triedy
ôsmakom alebo deviatakom a rozložím na podlahu tridsať kníh, povedia
si: Toto bude nenormálna nuda! Viem,
že to musím preklenúť a mám na to
svoje páky.
Aké?
Humor je výborná páka. Tiež
pomáha, keď sa otvorím a poviem,
čo je mojím cieľom: Milujem knihy
a chcem vám ich ponúknuť tak, aby
vás zaujali. Vypýtam si šancu a oni
mi ju dajú.
Prečo deti prestávajú čítať?
Stáva sa, že učiteľka má čitateľskú krízu a za posledných desať
rokov nič nečítala. A ona hovorí
deťom: Mali by ste čítať, lebo je to
dobré pre rozvoj vašej slovnej zásoby. Kto by jej uveril? Preto chcem
vytvárať na školách kultúru čítania.
Že je normálne, príjemné, múdre,
zábavné si čítať a myslia si to všetci.
Myslí si to riaditeľ, učiteľka fyziky,
učiteľ telocviku, dokonca aj kuchárka si to myslí. A tým pádom si to
myslia aj deti.
Na prvom stupni ešte deti čítajú,
no na druhom prestanú.
Učiteľka na prvom stupni vytvára postoj, že čítanie je dobré. Chce
deti natrénovať v technike čítania.
A potom deti prídu do piatej triedy

a fyzikárka povie, čo ja s tým mám,
ja riešim vzorce. A telocvikár, ten
sa len smeje: Preboha, to nemyslíte vážne! A zrazu dajú všetci od
čítania ruky preč a čakajú, že to
vybaví slovenčinárka. No keď má
dieťa okolo seba pätnásť dospelých,
ktorí nečítajú, ako uverí, že čítanie
je dobré?
Ako by vyzerala škola priateľská
k čítaniu?
Vidno to na prvý pohľad. Všade
sú perfektné materiály na čítanie,
v triedach sú knihy a časopisy. Učiteľky sa rozprávajú o čítaní. Na porade
neriešia, kto koho zastupuje, ale si
odporúčajú odborné knižky, ktoré ich
oslovili. Nové, inšpiratívne a príťažlivé knihy majú priamo v zborovni.
Majú tiež čitateľský klub, kde sa raz
za mesiac dohodnú, že budú čítať trebárs Päťdesiat odtieňov zelenkastej.
A potom sa rozprávajú, ako to na ne
zapôsobilo.
A deti?
Hodina sa začína tým, že učiteľ
prečíta niečo zaujímavé, na čo práve
natrafil. Stačí minútu-dve. Počas dňa
sa určite nájde 15 minút na to, aby si
každý vytiahol svoju knižku z tašky
a v tichu si ju čítal. Podľa vlastného
výberu, nie zo zoznamu. Je úplne
normálne, že takáto škola navštevuje knižnice, lebo čítanie je rovnako
dôležité ako telesná.
Ako motivujete deti, ktoré nečítajú?
Veľmi rád sa v triede pýtam: Je tu
niekto, kto neznáša čítanie? Prihlásia
sa štyria najdrzejší chalani a chceli
by sa prihlásiť aj ďalší, ale vedia, že
sa to nepatrí. A ja jednému z nich poviem: Super! Vieš, ako ti závidím? Ty
si ešte nenašiel dobrú knižku, preto sa
ti nechce čítať. Teba to ešte len čaká,
objaviť dobrú knihu a to je zážitok
jak noha! Potom im ukážem pár kníh
a poviem: Túto knižku fakt, ale fakt
neotváraj! A tá kniha má v sebe také
čaro, že prvýkrát v živote zažijú, aké
je čítanie perfektné.
Provokujete aj učiteľky?
Kedysi som mal tendenciu im
povedať, že by mali niečo zmeniť a
viac s deťmi čítať. Cítia sa okamžite
unavené a frustrované, majú pocit,
že po nich chcem prácu navyše. Preto
hľadám tú kocku čokolády pre učiteľov. A tou je čo?

Keď sa aj oni môžu na chvíľu
zastaviť.
A čítať si niečo pekné. A tak im niečo pekné prečítam, napríklad príbeh
Známka a list. Je to taká romantická rozprávka, až máte chuť na konci
vzdychnúť – ááách! Dám im ten zážitok, aby cítili, že to je ono.
Čítanie im osladí život.
Posolstvom mojich seminárov je
pokúsiť sa zrušiť celoštátny zákaz čítania na základných školách. Keď to
poviem učiteľkám, čudujú sa. A tak
sa ich pýtam: Koľko hodín týždenne
môžu vaši ôsmaci počas vyučovania
čítať z domu prinesenú knihu? A ony,
že ani jednu. V škole nemáme čas čítať. Tak potom kedy?
Prečo je také dôležité čítať v škole?
Deti, ktoré čítajú, majú lepšie
známky zo všetkých predmetov, kde
sa číta. Ak chemikárke nevadí, že deti
nečítajú, vlastne tým hovorí: Mne nevadí, že deti majú z chémie horšiu
známku, než by mohli mať... Je to
akoby sme hovorili, že potrebujeme,
aby boli deti dobré v skoku do výšky,
ale nenecháme ich, aby cvičili. Je obrovské množstvo detí, ktoré odchádzajú zo základnej školy, nenávidia
čítanie a nepovažujú ho v živote za
dôležité.
Prečo je to problém?
Čítanie nie je len relax. Ak nerada
čítate, nemáte po škole prístup k odbornej literatúre, vďaka ktorej sa môžete ďalej rozvíjať. Keď sa prestanete
vzdelávať vo svojom odbore, o desať
rokov ste späť na úrovni stredoškoláčky. Ak tu máme celú generáciu, ktorá
sa nevzdeláva čítaním, o desať rokov
nám vznikne spoločnosť na úrovni
strednej školy...
...ktorá ľahko podlieha nepravdivým informáciám.
Kritická gramotnosť znamená, že
dokážeme kvalitne spracovať informácie a kriticky nad nimi uvažovať.
Nad tým, aký má autor zámer, prečo
ma chce o niečom presvedčiť, čo zamlčal a kam ma vedie. Predskokanom je
čitateľská gramotnosť. Ak nechápem,
čo je v texte napísané, ťažko o ňom
môžem kriticky uvažovať.
Čítali ste ako chlapec veľa?
Je taká teória, kedy sa dieťa stane
čitateľom. Ako prvé mu rodičia veľa
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čítajú v detstve. Mne asi nečítali, ale
knižky boli doma a viem, že som si ich
pozeral. Druhý krok je, že rodičia čítajú, čiže sú vzorom. Moji rodičia, obaja
robotníci, mali svoje obľúbené žánre.
A po tretie, číta rovesnícka skupina,
do ktorej dieťa patrí. Vášnivým čitateľom som sa stal, lebo moji najbližší
traja kamaráti čítali. V dospelosti som
mal krízu, niekoľko rokov som takmer
nečítal a doteraz ma otravujú dospelácke problémy v knihách.
Existujú knihy pre dospelých,
ktoré sa vám páčia?
Odborná literatúra a potom umelecké knihy o architektúre a dizajne.
A ešte kuchárske knihy. Zbožňujem
varenie!
Kedy ste si vymysleli vaše povolanie?
Keď som vyhorel ako sociálny
pracovník. Bolo jasné, že sa z toho

aspoň rok nedostanem. Sedel som
sám v byte a hovoril si, nič ma nebaví, čo teraz? Jediná vec, ktorá mi
robila radosť, bolo čítať rozprávky
mojej dcére Alici. Naše večerné čítanie niekedy trvalo aj dve hodiny.
Zamestnal som sa u kamaráta na
pumpe, v noci som pracoval a cez
deň chodil čítať deťom. Postupne
mi za to začali platiť a robím to už
desať rokov.
Dáte aj nám kúsok čokolády na
záver?
Je taká krásna knižka Obejmi
mě, prosím, kde ocko macko so
svojím synčekom chodia po lese a
každého objímu. Na konci sa ten
syn pýta: Ocko, vieš, že my sme
ešte niekoho neobjali? Koho, však
my sme všetkých objali, dudre otec.
My dvaja sme sa neobjali! Keď si ju
prečítate s dieťaťom, viete, ako sa
to skončí?

Tibor Hujdič

je vášnivým propagátorom čítania,
vystupuje pod pseudonymom Pán
Mrkvička. Ako sociálny pracovník sa
venoval deťom z detských domovov
či s mentálnym postihnutím a napísal
zborník hier Rodič ako detské ihrisko.
Dobré knihy zviditeľňoval aj vo vlastnom detskom kníhkupectve a vlastnej
relácii v Slovenskom rozhlase. Dnes
sa venuje najmä dramatizovaným čítaniam pre deti a seminárom o čítaní
pre učiteľky a knihovníčky.

nemu sa v tele dokonca vyplavujú
hormóny dobrej nálady ako serotonín a dopamín. Tak prečo sa hýbeme tak málo?

VIRTUÁLNY SVET
„Deti i mladí dnes často sedia
pred displejmi, čím ich mozog stimuluje veľa informácií a podnetov.
Občas sa však potrebujú nudiť, aby
boli kreatívne. Aj preto by sa mali
hýbať čo najviac,“ dodáva psychológ. Svetová zdravotnícka asociácia
WHO už vydala odporúčanie, v ktorom navrhuje pre deti a mladých od
5 do 18 rokov aspoň 60-minútový
pohyb tri dni v týždni. Odporúča
tiež, aby sa vyhýbali zbytočnému
vysedávaniu a aby sa opäť postavili
na nohy.
Jedným z príkladov, ako sa to dá,
je aj inovatívny program telesnej výchovy s názvom Better Movers and
Thinkers (Lepšie sa hýbať a myslieť), ktorí zaviedli na škótskych
školách. Jeho súčasťou sa stali už
tisíce žiakov. Program s prepracovanou metodikou pohybových aktivít
vytvoril práve Andy Dalziell spolu
s bývalými učiteľmi a volejbalovými trénermi Thomasom Dowensom
a Johnom Frenchom. Vychádzali
z modelu výcviku olympionikov a
športových hviezd, ako trénovať
myseľ a telo športovcov pred podávaním výkonu.
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Rozhýbte svoje deti
Petra Nagyová

Ondrej Irša

Školáci na Slovensku trpia obezitou a nemajú primeranú fyzickú kondíciu.
„Pohyb je výživný pre náš mozog a obzvlášť prospešný pre deti,“ hovorí
škótsky pohybový terapeut Andrew Dalziell.
Až tretina 11-ročných chlapcov a
dievčat na Slovensku trpí obezitou,
pričom viac ako polovica školákov a
školáčok má slabú fyzickú kondíciu.
V súvislosti s tým prežívala v roku
2018 tretina chlapcov a skoro po-

lovica dievčat aspoň raz týždenne
zdravotné ťažkosti. K najčastejším
patrili nervozita, podráždenosť a
problémy so zaspávaním. „Pohyb
je výživný pre náš mozog a obzvlášť
prospešný pre deti. Súvisí aj s na-

šou schopnosťou sa učiť, ovplyvňuje
naše výsledky a to, ako sa správame
a reagujeme v každodennom živote,“
vysvetľuje psychológ Andy Dalziell.
Pohyb pomáha generovať zvýšenie
kardiovaskulárnej kondície a vďaka

„Náš program je zameraný najmä
na emocionálny, sociálny, fyzický
a kognitívny rozvoj detí a mladých
ľudí. Je to istá forma získavania
fyzickej gramotnosti, v rámci ktorej sa deti najprv učia pohybovať
a kontrolovať svoj pohyb. Predtým,
než začnú kopať do lopty alebo hrať
tenis, najprv potrebujú rozumieť
vlastnému telu,“ vysvetľuje Andy
Dalziell. Terapeut cez pohybové aktivity pomáha aj deťom, ktoré majú
problémy s čítaním, poruchou pozornosti alebo ktoré trpia dyslexiou,
slabou schopnosťou počúvať, majú
problémy s pamäťou, nedostatočnú
sebadôveru alebo sú oneskorené vo
vývoji.

TELO AJ MOZOG
Nová podoba telesnej výchovy
sa najskôr zameriava na rozvoj

rytmiky, rovnováhy a pohybu. Deti
sa najskôr učia sústrediť na rôzne
časti svojich chodidiel, robia skoky,
bočné kroky, napodobňujú lietadlo v priestore, zrazu sa zmenia na
helikoptéru a zasa spomalia. Až po
absolvovaní týchto základov začínajú nadobúdať nové skúsenosti
v športoch, ako sú futbal, tanec,
volejbal, tenis, basketbal a ďalšie.
Mnohí odborníci dokonca hovoria,
že dieťa by sa malo špecializovať na
konkrétny šport, až keď dosiahne
šesť alebo sedem rokov.

Buďte aktívni spolu so svojimi
deťmi a strávte spolu čas. Deti najviac baví aktivita, ktorú si samy vyberú. Čím viac sa hýbu, tým menej
úrazov majú. Zaujímajte sa, ako
vaše deti prežívajú pohybové aktivity. Domáce práce vykonávajte spolu
s deťmi. Každá zábava na mobile
či počítači musí mať naplánovaný
koniec. Sám Andy Dalziell tieto spôsoby pohybu využíva.

Deti sa takto zároveň učia, ako
nové schopnosti využívať v procese bežného učenia sa a na bežných
hodinách. Ide o kognitívne alebo
poznávacie funkcie – teda aktivity
mozgu, ktoré dokážu spracovávať
informácie z vonkajšieho prostredia. Medzi ne patria najmä pamäť,
pozornosť, predstavivosť, schopnosť orientovať sa v priestore alebo
sa rozhodovať, časovať i plánovať.
To všetko sa učíme už od útleho
veku, aj preto ich potrebujeme trénovať. Mozog je ako sval. Čím viac
ho používame, tým lepšie funguje.

„Namiesto toho, aby sme dieťa
odviezli priamo pred bránu školy,
môžeme zaparkovať auto neďaleko
a zvyšok cesty sa môžeme spoločne
prejsť. Nielenže to zlepší jeho psychickú aktivitu, ale je to aj čas na spoločnú
komunikáciu.“ Podľa neho sa dnes
deti a dospelí pohybujú oveľa menej,
pričom sú vystavení väčšiemu stresu
a tlaku z okolia. „Je čas zmeniť spôsob,
ako nazeráme na pohyb. Každé dieťa,
ktoré sa narodí do tohto sveta, si zaslúži mať kvalitný život. Napríklad aj
tým, že zvýšime možnosť jeho pohybových schopností,“ hovorí terapeut.

A výsledok? „Jedna zo žiačok,
ktorá má dyslexiu, priznala, že naše
hodiny si pamätá oveľa viac ako
ktorékoľvek predtým. Jej pracovná pamäť sa zlepšila,“ konštatuje
terapeut. Ďalšie z detí potom, ako
skončilo klasickú telesnú výchovu,
potrebovalo aspoň 5 alebo 10 minút,
aby sa adaptovalo na ďalšiu hodinu
a dokázalo sa sústrediť. Akonáhle
sa však zúčastnilo nového programu, zrazu bolo na ďalšej hodine od
prvého momentu plne prítomné.
Jedna z učiteliek si počas prestávky všimla, že deti si z vlastnej vôle
vyberali aktivity z programu a hrali
sa ich samy na ihrisku.

RODIČIA A DETI
„Ak chceme byť vzorom pre naše
deti, mali by sme zmeniť naše správanie. Spôsobov, ako to robiť, je veľa.
Ráno sa môžeme prejsť do práce
pešo. Ak je to ďaleko, časť cesty sa
môžeme odviezť autom a časť z nej
odkráčať. Ak ideme autobusom, môžeme zasa vystúpiť o jednu zastávku
skôr.“ Namiesto eskalátora môžeme
ísť po schodoch. Domáce práce si
zasa môžeme vychutnať s plným

nasadením pri hudbe. Stačí iba
zmeniť naše zvyky.

DETI V ŠKOLE
Ak znížime možnosť pohybu
u detí, môže to viesť až k diagnózam spojeným s horším učením
alebo správaním. „V mojej praxi
som zažil deti, ktoré mali ťažkosti
s učením a nedosahovali dobré výsledky. Niekedy sa stáva, že sa deti
spolu hrajú, ale reakcie niektorých
sú pomalé a zaostávajú za tempom
ostatných. Vtedy môžu byť zosmiešňované rovesníkmi, čím dochádza
k znižovaniu ich sebaúcty,“ vymenúva možné problémy terapeut,
podľa ktorého je kvalitná telesná
výchova na školách základ.
Deti by sa mali v priebehu vyučovania intenzívne hýbať 20 až 40
minút a mali by vykonávať aj pohybové aktivity, ktoré nie sú zamerané
na výsledok. Školy by mali vytvárať
aj možnosti na aktívne trávenie prestávok a voľných hodín a inovovať
vybavenie a pomôcky na cvičenie a
pohyb tak, aby sa deťom páčili. Tiež
treba začleniť do vyučovacích hodín
pohybové chvíľky a umožniť deťom,
aby mohli využívať športoviská a
areál školy pred aj po vyučovaní.
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Najväčšie bohatstvo
Lucia Bucheňová

Alan Hyža

Dáška má tri deti, Kristínku, Andreja a Viktora.
„Na každého z nich som hrdá,“ hovorí trojnásobná mama.
No najmladší Viki ju teraz potrebuje najviac.
Z troch detí len jedno zdravé. K tomu komplikovaný,
ponižujúci rozvod s dožadovaním sa rozdelenia majetku.
Dáša si myslela, že všetko zlé už má za sebou. Nemala. Prvorodená Kristína mala šťastie a dnes je z nej už dospelá
žena, ktorá mame pomáha s bratmi. Tí totiž dostali „do
vienka“ mozgovú obrnu.

Leukémia priniesla výrazné zhoršenie Viktorkovej pohyblivosti. Dvakrát mal počas liečby zlomenú nohu, vyšetrenia ukázali výrazné rednutie kostí a na niektorých miestach
aj odumretie tkaniva. Bojovník Viki dostal invalidný vozík,
ale nebránil sa mu, lebo sa nemusel báť prípadného pádu.

Starší Andrej úspešne zmaturoval a začína štúdium
na vysokej. Kvadruparéza sa zmenila už „len“ na diparézu
– chodí pomocou dvoch bariel. „Andrejko, nikdy som si nemyslela, že pôjdeš na vysokú.“ Andrej s úsmevom odpovedá:
„Mami, ani ja.“ Vďaka poctivému cvičeniu je dnes z Andreja
šikovný, samostatný mladý muž.

V októbri to budú dva roky, čo Viki nastúpil na detskú
onkológiu, ale už je doma a pokračuje tabletkovou chemoterapiou. Nemocnica a kontroly budú na programe ešte
dlho, ale radosť z toho, že je doma, sa nedá opísať. Mama je
s Vikim na opatrovateľskom. Von s vozíčkom sa chodí, len
keď je dobré počasie a na miesta, kde nie je veľa ľudí, lebo
imunita je slabá.

Mladší Viktor bol na tom horšie, no Dáša sa ani pri
ňom nevzdávala. Jedna strana tela bola oveľa viac paralyzovaná než druhá. Najlepšou rehabilitáciou bola chôdza.
Nemotorná, opatrná, ale pravidelná. Každú chvíľu bola
Dáša s chlapcami vonku, keď nevyšlo na väčší výlet, prechádzka okolo paneláku musela byť. Vikiho ťahal dopredu
aj jeho starší brat.

„Chceme čo najviac žiť plnohodnotný život. Viktorko
je výrečný, máme už zo seba obaja ponorku, občas ho
prepadnú záchvaty zlosti, kričí, ale po chvíli povie, mami,
prepáč, to je z tej choroby. Sme realisti, nevieme, či sa
ešte niekedy s barlami postaví na nohy, ale musíme rehabilitovať, aby sme zastavili skracovanie šliach, aby sa mu
telo nevykrúcalo.“

Pred dvoma rokmi však začal padať, na tele sa objavovali
modriny, bol prehnane unavený. „Prvá doktorka to uzavrela, že je v puberte, rapídne rastie. Druhá nás postrašila
sociálkou, nepriamo naznačila, že Vikinko môže byť bitý.
A tretia ‚poradila‘ synovi, nepadaj, nech netrápiš mamu...“
Po ďalšom vážnejšom páde a pohotovosti postavili Dášku
pred hotovú vec. „Váš syn má leukémiu.“

Vyžiť musia z opatrovateľského, z nízkeho výživného
a z príspevku Dobrého anjela. Len nájomné ich vyjde
256 eur mesačne, elektrina 50, drogéria, strava... Počíta
sa každý cent. „Snažím sa kupovať Vikimu kvalitnejšie
potraviny, finančne je to ťažké, ale pocit, že máte syna
z nemocnice doma, sa nedá ničím vyvážiť.“ Tejto odvážnej
rodinke držíme palce!
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Pre chlapčeka s DMO sa nadlho stala domovom detská
onkológia. Statočný chalan potreboval pri sebe maminku,
ale Dáša zdôrazňuje, že nad vodou držal vlastne on ju. „Bol
neskutočne silný! Plakal naozaj len pri ukrutných bolestiach.
Ja som prvé týždne nechcela veriť stanovenej diagnóze, presviedčala som sa, že niekto príde a povie, že to bol omyl.“
Viki a Dáška fungovali na izolačke tri mesiace. Viki však
bol miláčikom oddelenia, snažil sa rozdávať dobrú náladu,
a keď za ním na izbu prišiel psychológ s gitarou, Viki bol
veselý a šťastný. Aj Vianoce 2017 strávili „tam“, ako jediný
z oddelenia nemohol ísť domov. A tak sestra Kika zrušila
dovolenku v zahraničí a na izbe ozdobila malý stromček
špeciálne pre Vikinka. Priniesla aj taniere a obrus, a Dáša na
nemocničnej jednoplatničke uvarila vianočné menu. Mali
k sebe bližšie ako kedykoľvek predtým. „Sú mojím najväčším
bohatstvom, na každého z nich som hrdá,“ vyznáva lásku
k deťom trojnásobná mama.

Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby
pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým
členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej
situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Vikiho oslovil.
Aj váš príspevok sa použije na odborné rehabilitácie a pomoc
s nákladmi na živobytie. ĎAKUJEME!
Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85
3100 0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte
poznámku – Viktor.
Kontakt na OZ medzi nami: 0905 910 827 alebo 0905 240
389 (medzinami@zoznam.sk).
Uverejňované príbehy nie sú príbehmi predajcov Nota bene
a prípadné otázky, prosím, adresujte OZ Medzi nami.
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Ukradnutá duša
Jana Čavojská

Nové časy priniesli obyvateľom Cartageny možnosť cestovať. Nie ďaleko,
ale vôbec opustiť mesto. Keď predtým veľkú časť územia Kolumbie
ovládali povstalci z rôznych gerilových skupín, cesty boli nebezpečné.
„Teraz môžeme sadnúť do auta
ZLATÉ ČASY
a ísť kamkoľvek,“ usmieva sa štyridsiatnik Carlos. „A to je to najlepšie,
Je pokojný večer. Budovu, v ktočo nám mierová zmluva s povstal- rej Carlos pracuje ako vrátnik a jeho
cami z FARC priniesla.“ Uzavretie manželka ako upratovačka, delí od
mieru s gerilovými veliteľmi sa Karibiku iba štvorprúdová cesta. Sekolumbijskej vláde podarilo v roku díme na prízemí s Carlosom a Jean2016 po takmer päťdesiatich rokoch -Paulom, Američanom francúzskeho
konfliktu, v ktorom zomrelo 260 000 pôvodu. Jean-Paul tu má byt. Kúpil
ľudí a milióny museli opustiť svoje si ho na dôchodok. Celý život veľa
domovy.
cestoval a v Amerike je podľa neho

nuda. Skutočný, plnokrvný život našiel v Cartagene.
Dúfam, že Carlosovi nádej na mier
a slobodné cestovanie vydržia. On a ďalší obyvatelia Kolumbie si to zaslúžia. No
podľa najnovších správ sa časť povstalcov, ktorí sa vzdali, opäť chopila zbraní.
Samozrejme, to neznamená, že je
odteraz Kolumbia nebezpečná. Nao-

pak, zažíva zlaté časy, čo sa týka turistov. Najnavštevovanejšie kolumbijské mesto je bezpochyby Cartagena
de Indias. „Je taká krásna, že Gabriel
García Márquez si vo svojich románoch
nemusel nič vymýšľať. Jednoducho
opísal realitu,“ nechal sa raz počuť návštevník mesta a literárny kritik.
Vlastne už v lietadle do Kolumbie
som stretla milovníkov Cartageny.
Starší pár, on Nemec, ona Kolumbijčanka, svoj čas na dôchodku delia medzi Nemecko a Kolumbiu. „Je tam nádherne,“ rozplývala sa tá pani. „Farby,
hudba, Karibik, vône... Práve sa chystá
aj literárny festival Hay. Mieria naň
spisovatelia, umelci, novinári, muzikanti a spíkri z celého sveta... Neboj
sa, Kolumbia je teraz bezpečná. Ak by
ťa niekto chcel okradnúť, obvykle má
zbraň, nevzpieraj sa, jednoducho mu
daj, čo chce, a všetko bude v poriadku,“
dodáva s úsmevom.

ŠTYRI MILIÓNY TURISTOV
Staré mesto Cartagena uprostred
mestských hradieb je krásne. Založil ho v roku 1533 Pedro de Heredia
a bolo hlavným centrom osídľovania
Ameriky Španielskom. Zachovala sa tu
farebná koloniálna architektúra zo 16.
až 18. storočia. Domček na domčeku,
stĺporadia, pomedzi to kostoly a námestíčka. Od roku 1984 je toto centrum
mesta zapísané do zoznamu UNESCO.
Navyše je bezpečné. Môžete sa
tu pokojne prechádzať s mobilom
v ruke a fotoaparátom na krku.
Ohrozovať vás budú akurát všadeprítomní predavači suvenírov, ovocia, nápojov, výletov na biele pláže
a smaragdových šperkov. Niektorí
sú poriadne neodbytní.
Popularite zodpovedá aj počet
návštevníkov. Vlani to boli štyri mi-

lióny. Tých jednodňových vychrlia
vždy ráno výletné lode. Ostatní sa
musia pripraviť na to, že ceny ubytovania sú o niečo vyššie než inde
v Kolumbii. Na druhej strane, hotely sú luxusné, hostely majú štýl,
streetfood je moderný a kaviarne
hipsterské. Getsemaní, štvrť farebných prízemných domčekov hneď
za hradbami, sa takisto zmenila na
backpackerskú lokalitu.
Čo by si o uliciach prepchatých
turistami pomyslel Gabo, ako tu familiárne nazývajú Márqueza? Dom,
v ktorom ako mladý novinár žil, je
v súkromných rukách a obkolesuje
ho múr, nie je možné ho navštíviť.
Vedľa, na nádvorí budovy univerzity, je Márquezova busta. Spisovateľ
zomrel v roku 2014 v Mexiku ako
87-ročný. O dva roky neskôr preniesli
jeho popol do Cartageny. Aby bol pochovaný doma.
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UKRADNUTÁ DUŠA
Nenaučila som sa mať toto mesto
rada. Celou silou vôle som sa o to
pokúšala. Jeho trochu ošumelá krása mi neprirástla k srdcu. Ani farby a hudba Getsemaní, ani oceán
a mestské pláže, na ktorých ráno rybári ťahajú veľké siete a pýtajú pesos
za každú fotografiu. Zrejme je pre
mňa Cartagena príliš turistická, a to
jej kradne dušu.
Chcela som ísť aspoň na púť so
sochou čiernej Madony. Veriaci ju
mali niesť o tretej popoludní z kostola v meste do kláštora na kopec
La Popa. Bol to môj posledný deň,
večer som mala autobus do mesta
Santa Marta. Ale zabudla som, že
som v Kolumbii. Že tu sa nič nebude
diať podľa harmonogramu. O tretej
nebolo v kostole ešte ani nohy.

Zato pred ním sa začali zhromažďovať deti vo farebných kostýmoch.
Vysvitlo však, že nie kvôli Panne
Márii. Neďaleko bol práve festival
vyprážania. A vyprážané Kolumbijčania milujú. Takže chystali sprievod detí tancujúcich na hudbu od
kostola na festival. Viedlo ho deväťročné dievčatko vo farebných šatách.
Malá kráľovná karnevalu...
Je podvečer a turisti mieria
do ošúchanej budovy so zamrežovanými oknami. Ženská väznica
San Diego. Funguje priamo v UNESCO-m chránenom centre mesta.
Prečo nie? Veď sme v Kolumbii...
Samozrejme, turisti nejdú do basy.
Funguje tu však reštaurácia Interno. Varia a obsluhujú väznené ženy.
Brány reštaurácie, kde bez rezervácie sotva dostanete stôl, sa otvárajú
vždy o siedmej večer.

VEČERA VO VÄZENÍ
Interno je projekt mimovládnej organizácie Acción Interna. Jej
zakladateľka, známa kolumbijská
herečka Johana Bahamón, bola taká
šokovaná otrasnými podmienkami v kolumbijských väzniciach, že
skončila s hereckou kariérou a teraz sa snaží zlepšiť život väzňov.
„Dávame druhú šancu tým, ktorí
nedostali ani prvú,“ znie motto jej
organizácie. S väzňami nacvičuje
divadlo, vyrába bižutériu, pripravuje dokonca prvú reklamnú agentúru, pracujúcu on-line spoza mreží. A väzenkyne v Cartagene varia
a servírujú jedlá a nápoje.
Dievčatá s ružovými dekoráciami vo vlasoch nosia na stoly
plné taniere a odnášajú prázdne.
Cinkajú príbory, ľudia sa smejú,

s čašníčkami chce mať každý fotku na pamiatku. „Reštaurácia je
dobré miesto na stretávanie ľudí,“
myslí si Johana. „Žien, ktoré boli
vo väzení, sa ostatní často stránia.
Takto ich symbolicky zmierujeme.
Naši hostia ich často povzbudzujú,
hovoria im slová uznania. Fotia
sa s nimi ako s celebritami. Je to
motivujúce.“
Nápad s reštauráciou prišiel
práve preto, že Cartagena je turistická. Johana si myslela, že to môže
zafungovať. Že ľudia budú chodiť
aj do reštaurácie v škaredom väzení. Na úvod bolo treba presvedčiť
ministerstvo spravodlivosti, úrady
a vedenie väznice. Nešlo to ľahko,
ale podarilo sa. Potom začali pracovať s odsúdenými. „Na úvod sme im
kúpili postele a matrace. Vybavenie
mali strašné. Časť z nich spala na

zemi,“ spomína Johana na svoju
prvú návštevu vo väznici San Diego.

prvá reštaurácia vo väzení na svete,
svoju bránu.

Oslovila najznámejších kolumbijských šéfkuchárov, aby jej pomohli zostaviť menu z receptov
charakteristických pre kolumbijský
Karibik. Niektorí dokonca prišli do
väzenia a učili tam dievčatá variť.
Ďalšie tréningy zahŕňali obsluhovanie zákazníkov, nosenie tanierov,
balansovanie s táckou plnou sklenených pohárov.

Za prácu v reštaurácii dostávajú
dievčatá plat. Šetria si ho, aby mali
niečo v rukách, keď ich prepustia.
So získanými pracovnými skúsenosťami je pre ne jednoduchšie nájsť
si prácu v niektorej z reštaurácií
v meste. Len jedna z odsúdených,
ktorá prešla pracovným programom
v reštaurácii Interno, sa znovu vrátila do väzenia... A dostala novú
šancu aj od Johany.

Samozrejme, skúmali aj, či sú
dievčatá psychicky vyrovnané, kým
ich pustili k nožom do kuchyne.
Ďalšou dôležitou poistkou je, že
do programu berú len tie, ktorým
do vypršania trestu zostáva menej
ako rok. Kto má ísť o pár mesiacov
von, neurobí nijakú hlúposť. A tak
15. decembra 2016 otvorilo Interno,

1 (str.36-37) Príprava na sprievod v uliciach.
2 (str.36-37) Chlapec v tradičnom kroji.
3 Kočiare sú atrakcia pre turistov.
4 Predavačkám ovocia vo farebných šatách
treba za fotky platiť.

Cit sa vo mne prebudil skôr než myšlienka. Nič som nechápal [...]. Ludwig Van Beethoven

Mesto v hlavnej úlohe
Zuzana Mojžišová
9 2019
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Ferencz Czinki je precízny pozorovateľ, ktorý sa túla betónovou
džungľou Petržalky a hľadá v nej hoc aj prchavú, ale predsa len krásu.
Priznávam sa, že z času na čas sa v kníhkupectve nechám
pri výbere „tovaru“ v prvom rade viesť celkom prízemnou,
pragmatickou pohnútkou – aby nový úlovok bol ľahký a nezaberal veľa miesta v ruksaku. Jednoducho si kúpim čítanie do
prostriedkov mestskej hromadnej dopravy. Niekedy nemám
šťastnú ruku, tak mi treba, veď hmotnosť a rozmery nemajú
nič spoločné s charakteristickými znakmi dobrej knižky. Ale
niekedy šťastnú ruku mám, ako keď som si z Artfora priniesla
novelu Bratislavské metro od maďarského spisovateľa Ferenca
Czinkiho (BRAK 2019, preložila Tímea Krekovič Beck).
Na prelome 70. a 80. rokov sa komunistickým megalomanom na chvíľu zachcelo mať v hlavnom meste metro sovietskeho typu, vykopali na petržalskej strane Dunaja nejaké
jamiská, vyhĺbili pár šácht, začali nalievať betón a... Realita
ich donútila pripustiť, že to asi nebol celkom dobrý nápad.

Nota bene

9 2019
Krížovka

41

aj prchavú, ale predsa krásu. Aj obraz manikérky či umývačky čriev na fajčiarskej pauze za hranatým panelákom
môže mať, opísaný jeho slovami, atmosféru nefalšovaného
impresionizmu – máte chuť si k nim prisadnúť, možno si
aj jednu zapáliť.
V krčme U Čerta zas starý muž s čiapkou a úzkou tvárou
dokončuje pohostinný rozhovor o labutiach plávajúcich
na miestnych kanáloch takto: „Príprava labutieho mäsa
je vec dôvtipu... Vyžaduje si trpezlivosť a jemnú ruku. Je
hriechom natiahnuť ju na ražeň, znehodnotiť jej mäso
na rošte... Labutie mäso treba nakrájať na tenké prúžky,
premiešať s poriadne mastnou slaninou, potom ho rozdrviť v mažiari. Treba pridať čierne korenie, klinčeky a soľ,
Potom to celé pretlačíš cez sito. Teraz je na rade terina
a potom to necháš na pare celých sedem hodín. Nemusíš
ju obzerať. Dôveruješ svojej labuti. Keď ju podávaš, trasie
sa, leskne, rozvoniava, ešte aj Zem sa prestane krútiť. Odstrihnuté krídla obalíš v múke a paprike, ale takú veľkú
panvicu majú len v pekle.“ Czinki sa dotýka boľavých rán
mesta, nezoslal ich Boh, ľudia ich spôsobili.

O približne štyri dekády neskôr prichádza do Bratislavy
mladý Maďar, literárny štipendista, ktorý začína brázdiť
ulice mesta. Nielen toho malebného historického, ale najmä toho nepôvabného sídliskového. „Keď som sa zhováral
po krčmách s Bratislavčanmi, všimol som si niečo čudné.
Stále hovorili o niečom, čo neexistuje, čo chýba. Skôr či
Všeličo v tom mozaikovito vyrozprávanom príbehu zoneskôr došlo na neexistujúce metro. To ma okamžite za- žerú ako veľké papule betónové diery roztrúsené po okolí
ujalo, lebo ak čosi chýba, znamená to problém a problém – všeličo pomyselné aj takmer ozajstné, minulé aj súčasné.
je presne to, čo potrebuje každý dobrý príbeh.“ A na svete Ohrozené je aj zvláštne dievča vo vyťahanom pásikovanom
bol tentoraz naozaj dobrý nápad... na knižku.
tričku s fotoaparátom okolo krku. Možno je stelesnením
lásky, možno láskavosti. Možno, ak by uvidelo na hornom
Býva zaujímavé dozvedieť sa, čo si o vašom meste poschodí sedieť v okne postavu, povedalo by: „Ak v New
myslia dočasní návštevníci. Ferencz Czinki je precízny Yorku nejaká žena vyskočí z okna, myslí na Bartóka a van
pozorovateľ, túla sa betónovou džungľou, hľadá v nej hoc Gogha. Ak tu, tak nič.“

Vylúštenie krížovky z minulého čísla: Každý človek je zámožný, ak [má zdravé ruky a trochu rozumu.] Tomáš Baťa
Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na: krizovka@notabene.sk alebo na adresu OZ Proti prúdu,
Karpatská 10, 811 05 Bratislava, odmeníme knihou.

Zdroj: griddlers.net
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Kupujte od Vášho predajcu obydlie

nevernosť

ovládam

Kniha od Zuzany
Csontosovej autorky
Zatúlaného
gombíka
hmyz
ako

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

Kódex kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky

1. Preverte si preukaz predajcu, na ktorom je uvedené registračné číslo, fotka.
2. Kupujte časopisy označené číslom zhodným
s registračným číslom uvedenom na preukaze predajcu.
3. Predajcu si starostlivo vyberte.
4. Neplaťte viac, ako je uvedené na časopise, pokiaľ
sa tak sami nerozhodnete.
5. Zoberte si svoj zaplatený časopis.
6. Časopis po prečítaní darujte alebo znehodnoťte
tak, aby sa nedal znova predať.

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

umláť

vojská
(zast.)

včela

obidve

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, právne poradenstvo partnerskej advokátskej kancelárie, tréningy, skupinové stretnutia
a workshopy, prístup do kupónového motivačného
sociál2. časť

Manažment Proti prúdu: riaditeľka Mgr. Zuzana Pohánková, 0917 275 812. Štatutárne zástupkyne: Mgr. Zuzana
Pohánková, Mgr. Sandra Pazman Tordová. Program NOTA BENE: šéfredaktorka Mgr. Sandra Pazman Tordová
- 0905 143 651, editorka Ada Jung - 0944 243 446, sociálni pracovníci: PhDr. Peter Kadlečík - 0907 733 388,
Mgr. Barbora Sekelská - 0905 440 878, Mgr. Veronika Bednarčíková - 0905 440 887, poradcovia@notabene.sk.
Program ZAMESTNÁVANIE: Mgr. Matej Čajkovič - 0911 209 559. Program BÝVANIE: Mgr. Barbora Žiaranová
- 0905 595 520. Program ADVOKÁCIA: Mgr. Nina Beňová, PhD - 0908 434 826, Mgr. Ingrid Ďurinová - 0915
779 746. Grafické spracovanie časopisu: Mgr. art. Pavol Čejka. Jazyková korektúra: Miroslava K. Valová.
Tlač: Polygrafické centrum s.r.o. Emaily: meno.priezvisko@notabene.sk.

jazyk
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Nefinanční podporovatelia projektu

Ďakujeme veľmi pekne za podporu pre Doda. Kontakt na neho sme Vám
s jeho súhlasom poslali do súkromnej správy. Sandra Pazman Tordová

Nicolas, vďaka za postrehy. Nechceli sme júlovým vydaním povedať, že
na to, aby sme spomalili, treba odletieť na druhý koniec sveta. A už vôbec
nie to, aby sme len pracovali a zabúdali na blízkych, lebo trh je riešením
na všetko. Skôr v čase dovoleniek inšpirovať k zodpovednejšiemu turizmu.
Rozumiem tomu tak, že Vám chýbal rozmer ekologickej zodpovednosti.
Článkom zo Slovenska sa nevyhýbame, ale myslím, že aj zažívať iné kultúry
rozširuje náš svet. Dorotin článok som vnímala tak, že niekedy človek musí
odísť ďalej, aby našiel to, čo má v sebe. Článok o senioroch bakcpakeroch
zas ako šancu byť pri tom, keď si ľudia napĺňajú svoje sny aj vo vyššom
veku. Chápem, že články mohli vo Vás vyvolať iné asociácie. Všetci máme
témy, ktoré vnímame citlivejšie ako iné. Aspoň ja určite. Dúfam, že nabudúce, keď si kúpite ďalšie Nota bene, už sklamaný nebudete. Sandra P. T.

Ilustrované krížovky
o radostiach predajcov
NOTA BENE

ťažoba
(čes.)

Som pravidelný čitateľ vášho časopisu a podľa svojich možností
občas pomáham ľuďom z uverejnených príbehov. V júlovom čísle ste
písali príbeh Doda, ktorý ma zaujal svojou odvahou a tým, že sa nevzdáva a stále sa usiluje o lepší život. Písal, že potrebuje nové zuby,
lebo aj tento hendikep ho pri hľadaní práce znevýhodňuje. Preto
mu chcem prispieť na nové. Prosím, pošlite mi naňho kontakt.
Ďakujem vám za to, že sa snažíte robiť svet lepším miestom pre
život.
Viera

(Text je krátený.) Dobrý deň, som pravidelný čitateľ vášho časopisu, ktorý väčšinou čítam s radosťou. Júlové číslo však bolo pre mňa
sklamaním. Posolstvo článku od D. Nvotovej je podľa mňa strašidelné: ak chcem spomaliť, tak musím kúpiť letenku, znečistiť planétu a
zaplatiť liečiteľa. Na Slovensku nič také nenájdem. Riešenia nie sú
v mojom vnútri, v mojom okolí, ale prídu zvonka prostredníctvom
peňazí. Článok od Eleny Akácsovej z môjho pohľadu podporuje
západnú víziu, že rozvoj ide len jedným smerom. Máme sa radovať,
že raz budú Afričania rovnako „rozvinutí“ ako my? Ak to znamená
žiť dôstojne a ekologicky v súlade vlastnými hodnotami, tak súhlasím. Ale z toho článku tomu tak nerozumiem. Najviac ma vydesil
článok od Jany Čavojskej. Namiesto spochybňovania systému, ktorý
dovoľuje, aby sa ľudia obetovali pre ich prácu, podporujete systém
tým, že stačí zaplatiť niekoho, kto sa bude starať o vašich rodičov
namiesto vás. Článok vyzerá tiež ako reklama pre biznis tej pani.
Prosím, berte kritiku ako spôsob zlepšiť sa. Nepísal by som vám,
keby váš časopis neznamenal pre mňa veľa.
Nicolas

pieskový
násyp

býv. tajná
štátna
polícia v
NDR

Potešil vás niektorý predajca/predajkyňa alebo vám,
naopak, zdvihli tlak? Podeľte sa s nami o svoj zážitok
na redakcia@notabene.sk alebo na
facebook.com/casopisnotabene. Ďakujeme!
Chcem poďakovať Jane Čavojskej, autorke článku Viac neznesú
(v augustovom čísle). Dva roky chovám pár sliepočiek a sú to úžasné zvieratká, ktoré si nezaslúžia utrpenie, aké im táto spoločnosť
priradila. Tie naše majú svoje mená a sú právoplatnými členmi
našej domácnosti. Vítajú nás, keď prídeme z práce a prejavujú
nám dôveru, že ich môžeme aj pohládzať. Sú citlivé, vedia byť hrdé
i urazené, sú zvedavé, plaché aj odvážne, tichučko a pokorne znášajú bolesť, a dokážu sa prenádherne radovať. Je skvelé, že poukazujete na to, ako hrozne sa s nimi, ako aj s väčšinou iných, domácich,
ale aj voľne žijúcich, zvierat zaobchádza. Ďakujem. Prajem Vám
veľa úspechov vo Vašej práci.
Stanislav

atletická
disciplína

parazity
vo
vlasoch
neho 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 
splietam
korešpondenčnú adresu o. z. na zasielanie osobnej pošty.
veniec
OZ Proti prúdu od roku 2001 realizuje pilotné  projekty
v 495
oblasti riešenia bezdomovectva, iniciuje systematické 
a legislatívne zmeny na národnej úrovni, vydáva knihy
rímskymi
z pera ľudí bez domova, organizuje odborné konferencie
a vydáva odborné publikácie. Je členom siete pouličných
časopisov INSP, organizácie FEANTSA a Slovenskej siete
proti chudobe. Viac na www.notabene.sk.
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AK dokážeš počúvať a „čítať medzi riadkami“ potreby druhých
AK ti rozdielny názor a hodnoty iného nebránia s ním pracovať
AK je pre teba konflikt priestorom pre hľadanie spoločných riešení
AK si príjemný/á, nápomocný/á, a zároveň vieš povedať „nie“
AK si vyštudoval/a sociálnu prácu alebo iný odbor VŠ a šoféruješ auto
Staň sa naším kolegom/kolegyňou na pozícii Sociálny prAcoVníK/
prAcoVný Kouč v noTA BEnE, pošli životopis a motivačný list na
pohovory@notabene.sk
AK si dôsledný/á v každodennej rutine
AK si analytický/á, systematický/á a máš rád/rada výzvy
AK ťa bavia čísla a nové technológie
AK máš záujem o pozíciu FinAnčný mAnAžér AlEBo účToVníK ,
pošli životopis a motivačný list na uctovnictvo@notabene.sk

Viac info na www.

.sk

