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Musíme začať od seba



Kafarnaum. Nie ten biblický, ale filmový. Závereč-
ný close-up. „Usmej sa, veď je to na občiansky, nie na 
úmrtný list,“ počujeme hlas prihovárajúci sa chlapco-
vi z libanonských slumov, ktorý dovtedy úradne nee-
xistoval. Po dlhom váhaní sa neisto usmeje. Môžu ísť 
titulky a slzy.

Nebudem opisovať, čo tejto krátkej scéne predchádzalo, tento oceňo-
vaný film treba jednoducho absolútne nevyhnutne totálne vidieť. Len 
chcem pripomenúť, že mať identitu – takú tú nudnú oficiálnu – nie je 
taká samozrejmosť, ako sa javí nám, narodeným na inej strane plané-
ty, ktorí si pod pojmom identita predstavujeme skôr posty na Facebooku, 
ako boj o právo na život.

Aj my, šťastnejší, však svoju identitu riešime dennodenne, hoci inak. 
Je totiž otázne, či to naše osobné jedinečné neopakovateľné ľudské ID 
máme vnímať zvnútra či zvonka, či je to teda pocit zo samého seba, ale-
bo pohľad iných na mňa. Ktorý z týchto prístupov je reálny a ktorý vir-
tuálny? Toto nie je abstraktná filozofia, ale bežná praktická otázka. Bu-
dem pracovať na tom, ako ma vidia iní, či na tom, ako sa cítim ja sama? 
Youtuberi to majú jasné.

Mne osobne je sympatickejšia identita „pre seba“, nie tá naštylizova-
ná „pre druhých“. Súčasťou mojej súkromnej identity je všetko, na čo sa 
dívam, čo preciťujem, čo sa snažím pochopiť, čoho sa dotýkam... Možno 
je to staromódne, ale keď mne sa jednoducho v tejto mojej rozptýlenej, 
neohraničenej, neštýlovej ne-identite žije krajšie.
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Fenomén
Budeme si 
dizajnovať deti?

Téma
Niekto ako Gabriel
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Rozhovor
Všetky oči na mňa

Za nálepkou
„Kto je Sandra?“ padla 
otázka na detskom ihris-
ku, kde som bola s man- 
želovou dcérou a jej 
kamoškami. A jeeeje...  
Dieťa je v úzkych, snaží 
sa vyhnúť odpovedi. Nech 

bude akákoľvek, tuším, že sa mi nebude páčiť. 
Teta? Nevlastná matka? Či macocha, tá nepek-
ná pani z rozprávky, čo deťom zadáva špina-
vú prácu a vyháňa ich v decembri na jahody?

Niektoré identity nám priradia, či chceme, ale-
bo nie. Ako privilegovaná beloška zo strednej 
triedy sa, až na menšie výnimky, nemusím vy-
rovnávať s nepeknými nálepkami. Život je ľah-
ší, keď si človek, spolu so znôškou vlastných 
pochybností a vnútorných bojov nenesie ešte 
aj fyzický alebo sociálny hendikep. Nemusím 
riešiť, či mi v nedeľu v kostole podá neróm 
ruku ako svojmu blížnemu, aby si ju vzápä-
tí utrel vlhčenou utierkou. Ani problém, ako 
kamoška ktorá len chce, aby jej dcéra a ďal-
šie rómske deti oslávili prvé sväté prijímanie 
spoločne so svojimi nerómskymi spolužiakmi. 
Dlhé roky segregované oslavy sv. prijímania  
v kostole jednej mestskej časti Bratislavy sa sta-
li ukážkovým príkladom neprijatia…

Niektoré identity sú zjavné a lepia sa na nosi-
teľov ako žuvačky na podrážku. Aké zraňujúce 
asi musí byť, keď je to, kým ste v očiach iných, 
definované vašim „nedostatkom“. Z nádher-
ne komplexnej bytosti sa tak jednoducho sta-
ne NEvidiaca, BEZdomovec, alebo fyzicky či 
mentálne postihnutý.

Našťastie – s predsudkami sa dá pracovať. Jed-
ným z nástrojov na ich obrusovanie u detí  
v školách sú živé príbehy ich rovesníkov. Vraj 
fungujú najmä vtedy, keď deti cítia skutočný 
záujem učiteľov.

Záujem vidieť za nálepkou človeka považuje 
za kľúčový aj Jana, o ktorej píšeme v článku 
Byt či nebyť: „Hlavne nevnímať človeka ako 
bezdomovca. Ja som vždy vedela, keď ma tak 
ľudia brali, a bolo mi z toho hrozne. To sa vy-
tráca z človeka chuť do života,“ hovorí o svo-
jej skúsenosti.

Sme tí, ktorí vidia iných? Sme tí, čo necháva-
jú miesto, kde žijeme, o kúsok lepším? Toto 
sú identity, ktoré si slobodne môžeme vybrať.

Sandra Pazman Tordová
šéfredaktorka

Za spoluprácu pri výrobe tohto čísla ďakujeme 
festivalu [fjúžn].

Rozhovor
Musíme začať od seba
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Téma
Autentické, ošúchané

Reportáž
Hudba ako liek

„Legitimujte sa!“ Vyberám doklad totožnosti: meno, 
rodné číslo, číslo občianskeho preukazu. Toto som ja? 
Dieťa je spočiatku celkom zaujaté svetom okolo: „Aha, 
strom, aha, vták...“ šepká s očami rozšírenými úža-
som. Potom sa prvé očarenie končí, vedomie sa sťahu-
je do vnútra, dospievajúci človek stojí pred znepokoju-

júcim vedomím: „Ja som?“ Odkiaľ som sa vzal? Kto som? Ako ma vidia? 
Oceňujú ma? Pohŕdajú mnou? Keď chcem uchopiť sám seba, topím sa  
v neurčitej prázdnote.

Filozof Jozef Šafařík hovorí o hereckom paradoxe: Moje autentické ja 
je problematické, hľadím do seba a nenachádzam nič, lebo nič vo mne nie 
je moje. Osvojujem si teda vonkajšie ja, ktoré si tvorím tak, aby sa páčilo. 
Tvorím roly a masky, na nich zakladám svoju hodnotu. Preto sa zväčša 
nestretáme ako ja a ty, ale ako politik s inžinierom či farár s biskupom.

Šikovne to využívajú politici. Podľa Simony Weil je politická strana 
strojom na výrobu kolektívnych vášní: „Si Slovák!“ vravia nám, „Si kon-
zervatívec!“ „Si liberál!“ A je to. Sám sebou sa naozaj stávam iba vďaka vzťa-
hu k „ty“, napísal Martin Buber.

Pred akým ty však stojím tam, kde som sám so sebou vo svojej samote? 
Tomu, kto predstupuje pred Tvár, píše Buber, sa až v plnosti božej prítomnosti 
stáva svet celkom prítomným. Je ožiarený večnosťou – taký človek môže povedať 

„ty“ Tomu, v kom majú všetky bytosti svoje bytie a zahrnúť ich tak všetky jedným 
razom. Potom tu už nie je žiadne napätie medzi svetom a Bohom, je tu len jedi-
ná skutočnosť.

Herecký paradox

Usmej sa, existuješ

Daniel Pastirčák

Zuzana Uličianska

Zaujímavé nie sú len 
texty v knihách, ale aj 
texty proti knihám. Tie 
o ich zakazovaní a ničení. Keď som minule 
pripravoval do novín článok, ako sa u nás 
zakazovali knihy, mohlo sa to zdať ako tem-
ná téma. Opak bol pravdou. Nasmial som sa, 
ako už dávno nie. Sprostota autoritatívnej 
moci si nič iné ako výsmech ani nezaslúži.

Najväčší Slováci sa inšpirovali u nacistov 
aj u inkvizície, ktorá rovno s knihami páli-
la na hranici aj ich autorov, a výsledok bol 
presne taká vidláčina, akú vidíme v tomto 
štáte na každom kroku. Keď napríklad 25. 
mája 1939 spísali jeden zo zoznamov zaká-
zaných kníh, strčili tam nielen ľavicových 
autorov, ale aj takú Hanu Gregorovú či au-
tora Sváka Ragana Ela Šándora. O rok nato 
nariadili vyradenie aj Robinsona Crusoea 
zo školských knižníc a Katolícke noviny to 
v roku 1942 priklincovali kydmi, že „posla-
ním literatúry je budovať a upevňovať ná-
rodné hodnoty... odstránený má byť aj sám 
nezdravý, národu osudne škodlivý duch“, 
takže zakázať treba aj francúzskeho povied-
kára Guya de Maupassanta, veď „preňho ži-
vot bol márnou komédiou.“

Fraška pokračovala a v čistení knižníc 
sa predháňala slovenská vláda, úradníci 
ministerstva školstva aj vnútra, gardisti 
aj matičiari – fašisti, podľa svojho zvyku 
vždy prudko inteligentní, chceli čistiť nie-
len modernú literatúru, ale aj náboženské 
obrazy. V ilavskej base vyhodili z väzenskej 
knižnice ešte aj Němcovej Babičku, ba do-
konca v roku 1943, keď už bolo všetko pre-
hraté a front sa blížil, nezabudli z nášho 
policajného prezídia dodať nový zoznam 
zakázaných autorov – večný fízel pedant-
ne dodal siahodlhý zoznam, bárs mu robi-
lo problémy správne napísať mená autorov 
svetovej spisby.

Venezuelský znalec ničenia kníh Fer-
nando Báez cituje slová básnika Heinricha 
Heineho, ktorý vo svojom diele Almansor  
z roku 1821 napísal: „Kde sa pália knihy, tam 
sa nakoniec pália aj ľudia.“ A Báez podotýka, 
že ničenie kníh „bolo iba prológom k zabí-
janiu ľudí, ktoré nasledovalo. Od horiacich 
hraníc s knihami viedla priama cesta ku 
kremačných peciam.“ 

Máte pocit, že hovorím iba o minulosti?

Nota bene

Editoriál
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„Treba počúvať vnútorný hlas. Ak už z niečoho máte zlý pocit, 
treba sa zastaviť,“ hovorí k svojej práci i k životu herečka  

a matka dvoch detí LUJZA GARAJOVÁ SCHRAMEKOVÁ.

Musíme začať od seba
Alan Hyža

Vaša mama je herečka v nitrian-
skom divadle, otec v ňom fotografo-
val, dedo bol herec, dokonca tajom-
ník divadla. Odmalička bolo jasné, 
že jednou z vašich identít bude he-
rečka?

Nikdy to nebol môj sen, hoci ume-
nie bolo všade okolo mňa. V divadle 
som sa síce motala stále, ale chodila 
som na cirkevné gymnázium, a keďže 
som sa dobre učila, v hre bolo aj to, že 
budem právnička. Prijímačky na kon-

Nota bene

Rozhovor
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zervatórium boli náhoda. Šiel na ne 
môj vtedajší frajer, tak sme to poňali 
ako týždňový výlet do Bratislavy. Jeho 
nevzali, mňa áno, a bolo.

Nemávate pochybnosti, či ste si 
vybrali správne? Väčšina vašej prá-
ce sa odohráva pred ľuďmi, kamera-
mi, na javisku či pódiu.

Pochybnosti mám stále, dokonca 
ich musím aktívne riešiť. Zrejme mi 
chýba nejaký jasný cieľ, ktorého do-
siahnutím by som si mohla povedať, 
že som dobrá, že je to lepšie ako pred-
tým, že som spokojná. Zrejme som svo-
ju definitívnu cestu ešte neobjavila. To, 
že som posledný rok známa aj na ve-
rejnosti, síce zvyšuje sebavedomie, je 
to fajn, lebo mi pribúda aj odvaha, sta-
lo sa mi to však vo veku, keď mám dve 
deti, takže to už nemohlo so mnou váž-
ne zamávať.

Niekto roky študuje herectvo, a aj 
tak neprerazí v seriáloch, filmoch ani 
v divadle. Vy ste roky strávili v Rado-
šinskom naivnom divadle, dnes vás 
chcú v mnohých iných projektoch. Čo 
rozhoduje o úspechu?

Pomohli mi rôzne náhody. Mož-
no aj preto si neviem celkom vážiť, 
že som už verejne známa, že mi po-
núkajú dobrú robotu za slušné pe-
niaze. Jednoducho nemám pocit, že 
som na tom tvrdo pracovala alebo za 
tým cielene išla. Príkladom je moje 
účinkovanie v prvom seriáli – rolu  
v ňom som dostala len preto, že som 
bola práve ostrihaná a oni hľadali 
krátkovlasú herečku. Bola som v de-
presii po pôrode, nemohla som faj-
čiť ani piť, tak som sa aspoň ostri-
hala. Rolu v ďalšom seriáli som tiež 
dostala náhodne, lebo kolegyňa, kto-
rá ju mala hrať, bola príliš drahá. 
Kde tam je snaha? Preto hovorím 
o náhode.

Ťažko však mohla byť náhoda, že 
si vás do predstavenia v divadle vy-
bral Milan Lasica.

A predsa bola. Bola som na mater-
skej dovolenke s druhým dieťaťom a 
do práce som sa tak skoro nechysta-
la. Nemalo ešte ani rok, keď mi zavo-
lal režisér, že im niekto vypadol a či 
si nechcem zahrať s Lasicom. A hoci 
som nechcela nechať dieťa s opat-
rovateľkou, možnosť stáť na javisku  
s majstrom sa neodmieta, hoci nešlo 
o žiadnu svetovú rolu ani veľkú he-
reckú výzvu.

Vašou hlavnou identitou je matka 
dvoch detí. Riešili ste v hlave, kedy sa 
po pôrode vrátiť k herectvu, aby ste 
nezmeškali vlak, a zároveň nemali 
výčitky svedomia?

S manželom máme šťastie, že sme 
neboli odkázaní na to, aby sme do prá-
ce chodili obaja. Bývame v dva a pol iz-
bovom byte a stačí nám to. Navyše, he-
rectvo má výhodu, že som mohla robiť 
len toľko, koľko som chcela, nemuse-
la som tráviť v divadle osem či deväť 
hodín. Nastavovala som si to tak, že 
trebárs týždeň som nakrúcala, ale po-
tom som mala dva týždne voľna, prí-
padne tak, že päť týždňov som skúša-
la v divadle, ale potom som hrávala 
iba po večeroch a cez deň bola s deť-
mi. Keď som začínala mať priveľké vý-
čitky svedomia, upokojovala ma moja 
mama, ktorá ma dala do jasličiek už  
v desiatich mesiacoch. Dnes sa už sna-
žím počúvať aj samotné deti, ktoré mi 
presne vedia povedať, kedy sa zastaviť.

Existujú vo vašej práci pokušenia, 
keď treba vziať nejakú prácu, lebo 
je skvele platená, hoci je hodnotovo 
bezvýznamná?

Jasné. Pre porovnanie – hráte v di-
vadle GUnaGU predstavenie za 70 eur 
a potom vám inde za trápnu vec, ktorú 
ani nemusíte naskúšať, teda stačí, že 
tam len prídete a poviete päť slov, dajú 
desaťnásobok. Je to veľké pokušenie, 
lebo človek si vtedy hovorí – takto ma 
budú volať len rok, možno dva, a tak  
z toho treba vydojiť čo najviac. V ro-
dine sme si preto nastavili minimum, 
ktoré musíme zarobiť, aby sme fungo-
vali, ale tiež maximum. Keď ho dosiah-
neme, ďalšie zákazky neberieme, lebo 
je to už nezmyselná strata času. Tre-
ba počúvať vnútorný hlas – ak už z nie-
čoho máte zlý pocit, treba sa zastaviť.

Ako sa herec vysporiada s tým, že 
ide robiť kvalitatívne zlú, ale dobre 
platenú vec?

Keď už sa na to dá, nesmie sa nad 
tým zamýšľať. Len čo ponuku prijme, 
nemá dôvod riešiť takú dilemu, to mal 
robiť predtým. Ak by to riešil počas sa-
motnej výroby, bol by v kŕči, cítil by sa 
trápne a nemohol by hrať dobre. Musí 
tomu uveriť a snažiť sa dať do toho čo 
najviac. Aj seriály sú rôzne – niektoré 
idú v televízii o štvrtej poobede a točia 
sa na dve kamery ako rodinná oslava 
bez opakovania zle zahratých scén, na 
iných si tvorcovia dávajú záležať, lebo 
idú v hlavnom vysielacom čase. Osob-

Karol Sudor



ne seriálmi ako takými neopovrhujem, 
snažím sa hrať čo najlepšie.

V rozhovore pre Sme ste uviedli, 
že len málokedy sa vás novinári pýta-
jú na názor. Prečo je to tak? Nedegra-
dujú ženské časopisy ženy ako také?

Ťažko povedať, lebo ženy si zjavne 
tie časopisy kupujú, hoci sú tam nafo-
tené len topánky a k tomu je pridaný 
text, že nejaká herečka im odporúča 
konkrétny lesk na pery. Ženský inte-
lektuálny časopis asi ani neexistuje. 
Prekvapila ma trebárs reakcia môjho 
syna, ktorý bude mať desať rokov, keď 
sme sa bavili, koho budeme voliť. Spý-
tal sa – žena a prezidentka? Doma pri-
tom neriešime žiadne rodové stereo-
typy, zdalo sa mu to čudné len preto, 
že žiadnu ženu prezidentku ešte nevi-
del. Je to chyba spoločnosti aj médií, že 
viac neprezentujú úspešné ženy a inte-
lektuálky v biznise, vede, v čomkoľvek, 
že prioritne ukazujú herečky, speváč-
ky, modelky, najlepšie chudé a nama-
ľované. Ľudia potom zabúdajú na to, 
že sú tu aj ženy lekárky, učiteľky, che-
mičky, programátorky, astronautky a 
podobne.

Dotýka sa vás, ak ľudí na vás zau-
jímajú práve recepty na jedlo a chud-
nutie?

Ani nie, lebo dostávam príležitos-
ti povedať svoje názory aj inde. Na-
príklad v relácii Silná zostava v RTVS,  
v Nota bene či inde. Bavíme sa o súd-
nictve, školstve, o ľuďoch bez domova, 
o problémoch spoločnosti, takže ak sa 
chce, dá sa to. A možno si ženy len ne-
pýtajú dosť verejného priestoru na vy-
jadrenia o vážnych veciach.

Problémom žien je aj obťažovanie 
– popiskovanie, sexistické poznámky, 
potľapkávanie po zadku, komento-
vanie výzoru a podobne. Máte s tým 
osobnú skúsenosť?

Jasné, že sa mi to pri mojej prá-
ci stalo, dokonca neraz. Neprekáža 
mi, ak mi niekto povie, že dobre vy-
zerám, ale sú aj ženy, ktorým je ne-
príjemné, ak niekto takto hodnotí 
ich výzor. Mne zasa vždy bolo a je 
nepríjemné komentovanie zadku či 
pŕs. Lenže som herečka, takže sa po-
sudzuje aj môj výzor, oblečenie, po-
hyb, postava, všetko. Je to súčasť 
mojej práce, rieši sa, či viem spie-
vať, tancovať kankán, a až následne 
sa riešia moje intelektuálne výkony. 
Ak nevyhoviem kritériám, nevezmú 

ma. Poviem to rovno – v našej spo-
ločnosti by bolo zvláštne, keby v ta-
kej situácii herečka niečo povedala, 
a ešte zvláštnejšie, keby sa jej neja-
ká kolegyňa zastala.

Ďalšou z vašich identít je stand- 
upová komička. Keď u nás stand-upy 
začínali, občas mi bolo za vystupujú-
cich až trápne. Dnes je tento žáner  
v televízii a vy s kolegami vypredáva-
te veľké sály. Čo sa stalo?

Priebežne sme sa zlepšovali, nau-
čili sme sa improvizovať. Museli sme 
sa to naučiť. Nik z nás by nebol dobrý 
bez trápnych a zlých pokusov. Jedna 
vec je vymyslieť si doma fór, ktorý sa 
vám zdá perfektný, iná zistiť, že pred 
publikom nefunguje. Tak sa naučíte, čo 
zaberá, a čo nie. Niekto môže nemať 
rád Jana Gorduliča, ale faktom je, že 
urobil veľa neviditeľnej roboty, keď so 
standupistami organizoval workshopy, 
učil ich, ako na to, dával im priestor 
pred divákmi. Dnes je nás možno 25 a 
funguje to pomaly ako zájazdové diva-
dlo, keď máme aj 20 vystúpení mesač-
ne. Veľa robí aj to, že je tu veľký hlad 
po humore, v rámci ktorého sa rozprá-
vajú aj nekorektné veci.

Platí, že čím starší standupista, 
tým ľahšie sa mu tvorí, lebo má viac 
nažité a je aj uveriteľnejší?

Neviem, lebo ja už síce mám na-
žité, ale aktuálne mám pocit, že som  
v akomsi predčasnom dôchodku či na 
dovolenke. Chýba mi téma, neviem ju 
nájsť, a tak sa tomu nevenujem. Začí-
nala som monológmi o svojej rodine, 
o tom, aká som manželka, teraz som 
však herečka, ktorú už ľudia pozna-
jú, a ja nad tým ešte nemám potrebný 
nadhľad, preto to neviem vtipne po-
dať. Je ťažké robiť si žarty zo šoubizni-
su, keď ste jeho aktívnou súčasťou, to-
bôž, ak sa ľudia z neho často berú tak 
vážne. Nový stand-up som preto nena-
písala už minimálne pol roka.

Prečo sa stand-upisti takmer 
nevenujú politike? Námetov musia 
mať dosť.

Nesúhlasím, lebo napríklad Maťo 
Adámy je výborný politický glosá-
tor, rovnako sa politike dosť venuje aj 
Samo Trnka. Okrem toho, naše politic-
ké názory sa z našich vystúpení často 
dajú vytušiť. Nemusíme hovoriť pria-
mo o Ficovi, ale kto nás počúva, je mu 
jasné, kde stojíme a čo si o ňom a jeho 
práci myslíme.

Patrí stand-up do televízie? Je 
tá atmosféra prenositeľná cez ob-
razovky?

Pre mňa nie. Žánru to síce po-
mohlo, lebo sa o nás dozvedelo viac 
ľudí, ale je to taký stand-up bez gulí. 
Nesmieme tam hrešiť, hovoriť o po-
litike, sexe, nesmieme spomínať kon-
krétne značky výrobkov, a zrazu je tam 
toľko obmedzení, že to stráca čaro. Pre 
mňa sú najlepšie stand-upy v kluboch, 
kde si môžeme uvoľnene na plnú hubu 
povedať, čo chceme.

Mnohí stand-upisti využívajú  
v monológoch nadávky. Občas sa ho-
dia, no na druhej strane Juraj Šoko 
Tabaček či Michael Szatmary sú vtip-
ní aj bez nich.

Je to rôzne, niekedy je to barlička, 
inokedy nie. Šoka ani Miša som nikdy 
nepočula nadávať ani v civilnom živo-
te. Ja používam nadávky aj v súkromí, 
hoci sa snažím dávať pozor pred deť-
mi, aj v stand-upoch. Nadávkami ne-
treba plytvať, ale niekedy dokážu vy-
lepšiť pointu. Minule do klubu prišli 
rodičia s osemročným dieťaťom. Rých-
lo aj odišli, keď počuli, čo hovoríme, 
ale čo čakali? Že upravíme dramatur-
giu celého večera, lebo priviedli die-
ťa? To nejde.

Vašou aktuálnou identitou je aj 
moderátorka talentovej šou. Je to 
síce dobre zaplatená výzva, ale je to 
aj riziko strašnej hanby pred množ-
stvom ľudí.

S touto identitou som zo všetkých 
najmenej stotožnená. Je to veľká na-
blýskaná šou, ktorú som predtým ne-
pozerala ani ako diváčka. Opäť však 
rozhodla náhoda – už som bola tro-
chu známa a Česi ma ako moderátor-
ku akceptovali. V podstate som však 
len herečka, ktorá sa na moderátorku 
hrá. Nemám dosť skúseností, stále sa 
učím. Po skončení prvej série som po-
vedala, že už do toho nikdy nepôjdem, 
ale zazvonil mi telefón a znovu som 
prikývla, až aj môj manžel ostal vyva-
lený. Zrejme rozhodol môj spomienko-
vý optimizmus a to, že nečítam inter-
netové diskusie, takže neriešim, koľko 
ľudí ma nenávidí a koľko miluje. Je mi 
to jedno. Najbližšia rodina a kamará-
ti mi hovoria, že to nebola taká hanba, 
tak to skúsim znovu.

Čo vás na moderovaní prekvapilo?
To, akú som zrazu mala trému. Ne-

mávam ju v divadle, v stand-upoch ani 
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pri nakrúcaní seriálov, a zrazu priš-
la a bola doslova paralyzujúca. Keď 
som mala v priamom prenose povedať 
dobrý večer, normálne som zamrzla 
a nepovedala to. Bola som hodená do 
vody bez skúšky a vedomie, že to po-
zerá viac ako milión ľudí, ma ubíjalo.

Ste aj občianka a volička. V akej 
spoločnosti žijeme?

Napriek všetkému, čo sa tu deje, 
vôbec nemám pocit, že sa máme tak 
zle a že sme takí zlí, ako si myslíme. Aj 
na susedoch vidím, že sa nám všetkým 
chce zbierať odpadky v našom oko-
lí, že si organizujeme spoločné stret-
nutia a opekačky, že máme podobné 
názory na voľby aj výchovu detí. Áno,  
v politike sa dejú desivé veci, na mno-
hé skupiny obyvateľov sa zabúda, ale 
kedysi tu vybuchovali autá, fungo-
vali mafie, ich ľudia sa vyhadzovali 
do vzduchu. Iná vec je, že až vraždy 
novinára a jeho snúbenice nám po-
mohli prebrať sa, lebo hoci sme tuši-
li, ako funguje polícia, prokuratúra a 
súdy, akosi nám to bolo jedno, neo-
zývali sme sa. A zrazu nás boli plné 
námestia.

Stáli ste tam? Na pódiu bolo viac 
hercov.

Bola som tam, ale rada stojím pod 
pódiom. Nemám rada, keď ľudia kri-
čia. Neviem si pomôcť, ale cítim z toho 
negatívnu emóciu. Akoby presadeniu 
dobrých vecí chýbali dobrí marketéri, 
chcelo by to niečo slušné a normálne. 
Na pódiu som stála trebárs v Trenčí-
ne a snažila sa hovoriť pokojne, aby 
sme začali sami sebou.

Ako na to?
Skúsme si všímať obyčajné veci  

v našom okolí, sami konajme dobro, 
potom nebudeme musieť kričať, že tí 
hore nám robia zle. Veď my sami sme 
schopní robiť zlé veci, akurát máme 
menšie možnosti ako mocní. Ani ja, 
ani moji kamaráti nežijeme ťažké živo-
ty, o to ťažšie vieme pochopiť frustrá-
cie tých, čo sa majú oveľa horšie, sú 
hladní a bezmocní. Nerozumieme, pre-
čo volia nenávistné strany, hoci to vy-
plýva práve z ich sklamaní a hnevu. 
Miesto toho, aby sme im pomohli, ich 
označujeme len za hlupákov, ktorí vo-
lia zlo, čím ich dostávame do ešte väč-
šej frustrácie. Nerobíme to dobre. Mali 
by sme zmeniť komunikáciu, ale ako-
si nevieme, ako na to. Lenže my musí-
me začať od seba, inak sa nič nezmení.

LUJZA GARAJOVÁ SCHRAMEKOVÁ
sa narodila v roku 1983 v Nitre, vyštudovala herecké konzervatórium. roky pôso-
bila v radošinskom naivnom divadle, s milanom Lasicom hrá v Štúdiu L+s, účinku-
je v divadle GunaGu. Hrala vo viacerých televíznych seriáloch, je úspešnou stand- 

-up komičkou a moderátorkou šou Česko slovensko má talent. je vydatá, má dve 
deti, žije v bratislave.



Nota bene

Reportáž

8

4 2019
Nota bene

Reportáž

4 2019

9

Spev a hra na hudobné nástroje majú na ľudský 
mozog zvláštny vplyv. Stimulujú ho k takej 
intenzívnej aktivite, akú nedokáže vyvolať 

nijaká iná činnosť. Koncept hudobného 
vzdelávania Superar to využíva pri práci 

s deťmi zo znevýhodneného prostredia.

Hudba ako liek
Jana Čavojská

Stačí už spievať. Jednoduchá ak-
tivita, ako je spev uspávanky mat-
kou, má pre vývin mozgu dieťaťa mi-
moriadny význam. A čím je práca  
s hudbou komplexnejšia, tým viac sa 
mozog aktivizuje. Ak muzikant spie-
va, ovláda jeden alebo viac hudob-
ných nástrojov a navyše improvizu-
je, je to pre mozog poriadna dávka 
tréningu. Takýto typ terapie využí-
va koncept hudobného vzdelávania 
pre deti zo sociálne znevýhodnené-
ho prostredia. Na Slovensku funguje 
ako súčasť medzinárodnej iniciatívy 
Superar so sídlom vo Viedni.

NEDOKÁZALI SI PORADIŤ

Videá spred pár rokov ukazu-
jú neutešenú situáciu v základnej 
škole v Plaveckom Štvrtku. Učite-
lia, ktorým žiaci prerástli cez hla-
vu, hluk, žiadna motivácia pre deti  
k spolupráci. Dnes je všetko inak. 
Škola má novú riaditeľku a časť pe-
dagógov. Žiaci si vytvorili parlament, 
aby sa podieľali na rozhodnutiach.

Plavecký Štvrtok je komplikova-
né miesto. Vysvetľuje mi to Marek 
Kapusta z občianskeho združenia 
Superar. Súčasťou obce je rómska 
osada. Spolužitie Rómov a nerómov 
je dlhodobo problematické. Vzťahy 
v dedine sú napäté.

Učitelia v škole si s rómskymi 
deťmi z osady nedokázali poradiť. 
Nevedeli si k deťom nájsť cestu a 
zaujať ich. Autoritu si vynucovali 
a deti reagovali vzdorom. Neróm-
ski rodičia postupne brali svoje deti 
zo školy a radšej ich vozili do okoli-
tých dedín. Nakoniec v jednej budo-

ve vznikli dve školy: štátna, do ktorej 
chodia iba rómske deti, a súkromná, 
kde sa vzdelávajú len nerómski žiaci.

„Pedagógovia s rómskymi žiak-
mi nevedeli pracovať,“ myslí si Ma-
rek Kapusta. „Tým nechcem pove-
dať, že boli rasisti alebo zlí ľudia. 
Jednoducho ich nikto nepripravil 
na situácie, s akými sa učitelia na 
Slovensku v lokalitách so sociálne 
odkázanými obyvateľmi stretávajú.  
S deťmi z marginalizovaných komu-
nít – nemusia to byť len Rómovia – a 
postihnutými dedičnou chudobou 
treba vedieť pracovať. Pedagogické 
fakulty však na to študentov dosta-
točne nepripravujú.“

JEDNA PARTIA

Preto s projektom Superar veľ-
mi chceli ísť do Plaveckého Štvrt-
ka. Už úspešne fungoval v Banskej 
Štiavnici a v Detve. Lenže škola v Pla-
veckom Štvrtku bola segregovaná.  

„A my zásadne nepracujeme v segre-
govanom prostredí s homogénnou 
komunitou,“ vysvetľuje Marek Kapus-
ta. „Vedeli sme, že na začiatku nie je 
reálne spojiť obec, ktorá je taká ro-
zhádaná a s takými napätými vzťah-
mi. Takže keby sme začali pracovať  
s rómskymi deťmi, nerómske neprídu.“ 

Jediné riešenie bolo vytvoriť 
zmiešaný spevácky zbor s deťmi  
z Bratislavy. „Nájsť školy, pre ktoré 
je inkluzívne vzdelávanie dôležitá 
téma. Ktoré chcú, aby ich žiaci spo-
znávali aj deti zo sociálne slabších 
rodín a z rôznych etník. Nakoniec 
do toho s nami išla Cirkevná základ-
ná škola Narnia a Súkromná mater-



ská a základná škola Brilliant Stars 
International. Inklúziu tieto školy 
berú vážne – a deti v nich dosahujú 
výborné výsledky. Mohli sme Plavec-
ký Štvrtok symbolicky desegregovať. 
Vyučovanie Superar je síce väčšinou 
vedené osobitne, ale snažíme sa  
o čo najviac spoločných hodín. Keď 
sa dá, prídu deti z Bratislavy do Pla-
veckého Štvrtka a naopak. Vystupu-
jú vždy spolu. Tvoria jeden spevácky 
zbor. Takto sa nám podarilo Plavec-
ký Štvrtok symbolicky desegregovať.“

Postupom času sa zmenila aj si-
tuácia v Plaveckom Štvrtku. V roz-
vrhu štátnej aj súkromnej školy sa 
podarilo vytvoriť spoločné hodiny 
Superar. Spočiatku si deti hľadali 
k sebe cestu ťažko. Pri výuke sedeli 
oddelene. Hoci deti z majority a ich 
rodičia myšlienku podporili, rómske 
deti sa pýtali pedagógov, prečo majú 
spievať s „gadžami“, ktorí ich nema-
jú radi. Spojilo ich prvé spoločné vy-
stúpenie v Bratislave. Malí rómski 
speváci už boli ostrieľaní, pre ne-
rómske deti to bolo prvýkrát, mali 
ešte trému. Museli to prekonať spolu. 
Vtedy si uvedomili, že sú jeden tím, 
partia z Plaveckého Štvrtka.

ŠTYRI HODINY TÝŽDENNE

V roku 1975 vytvoril vo Venezu-
ele aktivista a hudobník José Anto-
nio Abreu koncept El Sistema. Zbie-
ral deti ulice po Caracase, jednom  
z najnásilnejších miest sveta, aby im 
dával hodiny hudby. Veril, že vďa-
ka hudbe sa začnú rozvíjať a zaistia 
si lepšiu budúcnosť. Jeho mottom 
bolo: Hudbou za sociálnu zmenu. 
Podľa Josého prenáša hudba najdô-
ležitejšie hodnoty, ako je solidarita, 
harmónia a porozumenie.

Prostredníctvom programu sa 
deti z pouličných gangov, ktoré boli 
predtým na drogách a kradli, doká-
zali vrátiť späť do normálneho ži-
vota. Latinská Amerika má tradí-
ciu veľkých orchestrov. Deti ulice 
sa združovali v orchestroch, projekt 
El Sistema podporila aj venezuelská 
vláda. Čoskoro si našiel cestu za hra-
nice krajiny. Dnes má po celom sve-
te 400 centier a je doňho zapojených 
okolo 700 000 detí a mladých ľudí.

Program Superar sa konceptom 
venezuelského aktivistu inšpiroval. 

Vo Viedni najprv založili inštitúcie 
ako Caritas, Wiener Konzerthaus 
a Viedenský chlapčenský spevácky 
zbor. Postupne sa rozšíril do šestnás-
tich lokalít v Rakúsku a ďalej do Bos-
ny, Rumunska, Švajčiarska a na Slo-
vensko. U nás Superar zabezpečuje 
pre každú zapojenú triedu štyri hodi-
ny hudby týždenne. Je to dosť. Kapa-
city občianskeho združenia Superar 
zatiaľ stačia na prvý až štvrtý ročník 
a predškolskú prípravu detí. Dôležité 
je začať pracovať s deťmi čo najskôr. 
Mozog dieťaťa sa totiž najviac vyví-
ja počas prvých šiestich rokov života. 

„Mozog detí zo znevýhodnené-
ho sociálneho prostredia je týmto 
prostredím ovplyvnený. Rodičia zo 
strednej triedy vedú deti k poznáva-
niu sveta. Vysvetľujú im javy, robia 
aktivity, čítajú. Tým sa detský mo-
zog rozvíja. Deťom zo znevýhodne-
ného prostredia tieto aktivity často 
chýbajú. Vedecké výskumy však po-
tvrdzujú, že do istej miery je mož-
né mozog znovu nakopnúť. A videli 
sme to aj v Plaveckom Štvrtku,“ ho-
vorí Marek Kapusta.

NEVYHĽADÁVAJÚ TALENTY

V triede sa zatiaľ na hodinu pri-
pravuje Lenka Bradňanská. Sloven-
ská Superar nemá peniaze na to, 
aby deťom zabezpečila hudobné ná-
stroje. Preto sa sústredia na prácu 
s hlasom. Marek Kapusta vyzdvihu-
je hlavne dôležitosť prípravy učite-
ľa. Lenka Bradňanská absolvovala 
rôzne kurzy a školenia. Neprekva-
pí ju, ak prváčikova myseľ po troch 
minútach začne blúdiť niekde inde. 

Deti z rómskej osady navyše ne-
chodili do škôlky. Prvá trieda je pre 
ne aj prvým kontaktom so školskou 
disciplínou a pravidlami. Logicky 
majú problém obsedieť štyridsaťpäť 
minút a sústrediť svoju pozornosť 
na vyučovanie. Hudba ponúka mož-
nosti, ktoré na iných predmetoch 
nie sú. Keď Lenka Bradňanská vidí, 
že deti strácajú pozornosť, zmení 
tempo, skladbu, pridá hudobný ná-
stroj. Žiaci si ani nevšimnú, ako ich 
opäť vtiahla hrou do učenia a úpl-
ne prirodzene spolupracujú naďa-
lej. Netreba ani zvýšiť hlas.

Superar má dôležité pravidlo: 
každé dieťa má rovnaký priestor na 

vystúpenie. Nevyhľadávajú talenty. 
Je striktne zakázané deti filtrovať 
na základe spevu.

Do triedy vchádzajú rómske deti 
zo štátnej školy a o chvíľu aj neróm-
ske zo súkromnej školy. Repertoár 
je rovnaký pre všetky projekty v kra-
jinách pod rakúskou Superar. Malí 
speváci sa učia tie isté pesničky.  
V rôznych jazykoch. 

Keď sa potom stretnú na spoloč-
nom koncerte, ako bol napríklad 
vlani vo Viedni, môžu odspievať 
spoločné vystúpenie. Aj keď spo-
lu prvýkrát nacvičujú na generálke 
v deň vystúpenia. Celým repertoá-
rom sa každý rok tiahne konkrétna 
téma. Vlani to boli práva detí. Žiaci 
nielen spievajú, ale spoznávajú svet 
a jeho rôznorodosť.

PREŽÍVAJÚ EMÓCIE

Podľa Mareka Kapustu vidno  
u detí obrovský pokrok. Napríklad 
u dievčatka s mutizmom. Počuje, 
vníma, ale verbálne nekomuniku-
je. Jasné, že ju vzali do zboru. Zrej-
me iba otvára ústa, a možno z nich 
už vychádza nejaký zvuk. „Ale emó-
cie prežíva rovnako ako ostatné deti. 
Atmosféra ju strháva.“

Raz prišiel do školy osemroč-
ný chlapec. „Mal nejakú traumu a 
bál sa chodiť do školy. Mama, sta-
rá mama aj riaditeľka ho prehová-
rali, ale on iba plakal. Povedal som, 
nech ho dajú na našu hodinu a uvi-
díme. O desať minút ho spev kom-
pletne vtiahol. A odvtedy s ním ne-
bol problém.“

Deti si zvykajú aj vystupovať pred 
obecenstvom. Vlani na spoločnom 
koncerte Superar z rôznych krajín 
spievali v elegantnej sále pred tisí-
cosemsto divákmi. Dokážu sa priho-
voriť, prezentovať samy seba. To je 
veľmi dôležité. V rukách Lenky Brad-
ňanskej sa z neposedných detí stáva-
jú vnímaví žiaci. Isteže, hudba nie je 
matika ani vybrané slová. Ale aj pri 
speve sa učia. Dokážu si za relatív-
ne krátky čas zapamätať slová novej 
pesničky, a to aj v jazykoch, ktorým 
nerozumejú. 

Spolupracujú navzájom. Pri spe-
ve sú jeden tím. Hodiny hudby roz-
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víjajú rôzne schopnosti. Autoritu 
si učiteľka hudby získava inšpiro-
vaním a motivovaním detí. Nie kri-
kom, trestaním, poznámkami, päť-
kami a opakovaním. 

„Spievame a robíme rytmické cvi-
čenia. Pracujeme s textom a slova-
mi. Z toho, čo mi hovoria iní učite-
lia, viem, že to vplýva na správanie 
a schopnosti detí. Napríklad čítajú 
lepšie ako ich rovesníci, ktorí nie 
sú v takomto programe. Na vystú-
pení nikdy nesklamali. Berú to veľ-
mi vážne. Vystupovať chodia rady. 
Ak sa aj na hodine šetria, na pódiu 
dajú do toho všetko.“

DETI NA PÓDIU

Keď škola organizovala program 
pre rodičov počas prvého roka fun-
govania Superar, musela Lenka 

Bradňanská vystúpenie malých 
spevákov prerušiť. Rodičia sa to-
tiž rozprávali a nevenovali deťom 
pozornosť. Vlani v decembri to bolo 
úplne inak. Rodičia si vystúpenie 
vážili. Hrdo svoje deti sledovali. 

„Vidia, že ich dieťa niečo dokáza-
lo. Je to pre nich zážitok. Snažíme 
sa dostať rodičov na každé vystú-
penie. Vlani vo Viedni bolo asi tri-
dsať rodičov a bol to pre nich život-
ný zážitok. Aj krása Viedne, aj vidieť 
deti na takom pódiu,“ rozpráva Ma-
rek Kapusta. 

Nezazlieva rómskym rodičom, 
že boli podozrievaví. „Často sem do 
osady niekto prišiel, všeličo nasľu-
boval a po pár mesiacoch to išlo do 
stratena. My sme tu tretí rok, sys-
tematicky pracujeme, vážime si ich, 
deti sa menia a budujeme si tu vzťa-

1 (str. 8-9) Lenka Bradňanská dokáže praco-
vať s deťmi zo znevýhodneného prostredia  
a nič ju len tak neprekvapí.
2, 3 (str. 11) Vďaka vystúpeniam sú deti 
ostrieľané. Nemajú problém nadviazať ko-
munikáciu alebo prejaviť emócie.
4 (str. 12) Marek Kapusta a žiaci z Plavecké-
ho Štvrtka.

hy. Rodičia nám dôverujú. Spočiat-
ku mali až nezvyčajné obavy. Báli 
sa pustiť dieťa do Bratislavy, aby ho 
tam niekto neukradol.“ Teraz cho-
dia rómske deti aj na tábory. S ne-
rómskymi. Spolu.

Páčia sa mu old school bary, vyhľadáva obskúrne stavby, lákajú ho 
ošarpané pozostatky z dôb socializmu. Jürgen Rendl sa do Bratislavy 

prisťahoval z Rakúska v roku 2006. Ukázal nám svoje obľúbené 
miesta v hlavnom meste.

Autentické, ošúchané
jana Čavojská
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Vyštudoval kulturológiu, pochádza 
z dediny blízko Salzburgu. Prvý kon-
takt so Slovenskom zažil, keď cez vyso-
koškolské prázdniny nastúpil do vlaku 
z Viedne do ukrajinského Ľvova. Pre-
šiel celé Slovensko od Devínskej No-
vej Vsi po Čiernu nad Tisou v starých 
spacích vozňoch a v kupé s umelcom 
z Ukrajiny, ktorý pracoval vo Viedni a 
cestoval domov na návštevu. 

„Poznal všetky spôsoby, ako zohnať 
od sprievodcu alkoholické nápoje,“ spo-
mína Jürgen na cestu na východ. Nieke-
dy vtedy sa prebudil jeho záujem o post-
socialistické krajiny. „Do Ľvova som sa 
zaľúbil. Bolo to vtedy úplne iné mesto 
ako dnes. Ešte rozpadnuté, malo svoje 
čaro. Možno tak by som si predstavoval 
Viedeň pred sto rokmi. Teraz je to už 
turistická destinácia. Vtedy by sa moja 
návšteva dala označiť ako ruin porn.“

FIKTÍVNE PREDMESTIE

Skončil univerzitu a objavila sa 
možnosť desaťmesačnej stáže v rámci 
Európskej dobrovoľníckej služby v Bra-
tislave v nadácii Centrum súčasného 
umenia. Vôbec neváhal. Na Slovensku 
mal veľa nápadov, ako spájať Bratislavu 
s Viedňou, dve hlavné mestá tak blízko 
seba. Nakoniec zorganizoval cezhranič-
ný seminár pre študentov kulturológie 
z Rakúska a divadelného manažmentu 
zo Slovenska. A rozhodol sa, že po skon-
čení stáže zostane v Bratislave.

Najprv učil nemčinu v Rakúskom 
inštitúte, potom začal pracovať v roz-
hlase, v rádiu Slovakia International 
vo vysielaní v nemeckom jazyku. „Pri 
Rakúskom inštitúte bola taká ošúcha-
ná kaviareň. Skamošil som sa s tromi 
ľuďmi, ktorí tam robili čašníkov, a za-
ložili sme občianske združenie. Boli to 
študenti architektúry, priemyselného 
dizajnu a divadelnej réžie. Chýbala im 
tu platforma, v rámci ktorej by mohli 
ľudia uvažovať o premenách Bratislavy.“

Nálepkami označili prechádzkovú 
trasu po Bratislave a zorganizovali pre-
chádzku po miestach, ktoré inšpiru-
jú ľudí k rozmýšľaniu o meste. „Trasa 
viedla z Námestia slobody cez Palisády, 
okolo parlamentu a dolu cez bývalú Vy-
dricu k opustenému bazénu. Tam sme 
mali piknik,“ spomína Jürgen, ktorý za-
čal viac rozmýšľať nad vzťahom medzi 
Viedňou a Bratislavou. Čo je v priestore 
medzi nimi? Aký je medzi nimi vzťah? 

Do akej miery sa ľudia stotožňujú s ce-
zhraničným regiónom, bez ohľadu na 
umelé marketingové konštrukty ako 
Twin City alebo Centrope?

Výsledkom tohto uvažovania je 
projekt Standlnova. „Fiktívne pred-
mestie medzi Bratislavou a Viedňou, 
v ktorom robíme kreatívny výskum. 
Je to priestor medzi centrom a okra-
jom, rastom a recesiou, archeológiou a 
utópiou,“ vysvetľuje Jürgen. „Názov je 
spojením najvýchodnejšieho predmes-
tia Viedne, Stadlau, a najzápadnejšieho 
predmestia Bratislavy, Devínskej Novej 
Vsi. Uskutočnili sme niekoľko worksho-
pov, terénnych výskumov, zbierali sme 
fakty, chýry aj fikcie.“

SEDLIACKE GESTÁ

Nedávno pracoval s rakúskou lek-
torkou na projekte o vplyve rakúskych 
rozhlasových a televíznych staníc na 
Slovensko pred rokom 1989. Študen-
ti robili rozhovory s ľuďmi, ktorí vte-
dy chytali rakúske stanice. Zistili, aký 
veľký vplyv to malo. Za dobrého poča-
sia chytili rakúske vysielanie až v Nitre. 

„Mnohí ľudia sa až z rakúskych mé-
dií dozvedeli o tom, čo sa stalo v Čer-
nobyle. Rakúske rádiá otvárali Slová-
kom celý svet, kapitalizmus. Slováci 
objavovali západnú hudbu, rakúske rá-
diá mali vtedy ešte celkom progresívne 
relácie. Od začiatku som si všímal, že 
niektorí ľudia tu mali zaujímavý slov-
ník, keď hovorili po nemecky. Bolo to 
zo seriálov ako Knight Rider, ktoré po-
zerali v rakúskej televízii. Učili sa nem-
činu cez televízne seriály.“

Jürgen začal v Bratislave hľadať 
autentické miesta s kontinuitou spred 
roka 1989. Nostalgické, ošúchané. Pre-
čo práve také? „Lebo tam stretávam au-
tentických ľudí. Veľa z nich je beztried-
nych. Nie je v nich žiadna exkluzivita, 
stretávajú sa tam ľudia z rôznych sku-
pín spoločnosti. Napríklad ako bola ve-
getariánska jedáleň na Laurinskej.“

Tieto miesta nemali mafiánsky ná-
dych, ktorý ešte stále cítiť v niektorých 
podnikoch. „Tie mocenské, sedliacke 
gestá. V Rakúsku to nikdy nebolo. Gro 
podnikov tam sú rodinné biznisy, kto-
ré prechádzajú z generácie na generá-
ciu. Ale tu veľa podnikov získali ľudia, 
ktorí sa k možnostiam a peniazom do-
stali cez klientelizmus.“

zlepšilo. Začali vznikať aj susedské 
a komunitné iniciatívy.“

KAVIAREŇ AKO SKANZEN

Kaviareň Marína. Dnes príjemný 
moderný podnik. No kamenné oblože-
nie stien je pôvodné, snáď ešte zo 60. ro-
kov. Rovnako podlaha. Totálne zapadli 
do trendového interiéru. Jürgen si pa-
mätá oldschoolovú kaviareň U Jozefa, 
ktorá tu bola, keď prišiel do Bratislavy.

„Bol som zvyknutý na kaviarne vie-
denského typu, kde môžeš sedieť pri 
jednej šálke kávy tri hodiny a čašník ťa 
neotravuje. Toto bolo podobné miesto. 
Starý kazetový strop, interiér dýchal 
atmosférou. Čašník nosil štýlový oblek. 
Chodilo sem málo ľudí, večery boli ob-
čas celkom živé. Potom kaviareň zavre-
li. Pred budovou som videl kontajner a  
v ňom vyhodené tie pekné sedačky. 
Dnes by sa ľudia išli zblázniť za taký-
mi dizajnovými kúskami.“

Pred dvomi rokmi stretol Jürgen 
bývalého čašníka z kaviarne U Jozefa 
v električke. Opýtal sa ho, prečo vte-

dy zatvoril. Odpovedal, že mali otvo-
rené šestnásť hodín denne, boli na to 
sami s manželkou, prišla konkurencia 
a tlak neoliberálneho režimu. „Škoda. 
Takú kaviareň už nenájdeš. Dnes by 
bola ako skanzen.“

DREVENÁ DEDINA

Trh na Žilinskej, súkromný poze-
mok, ktorý slúži verejným záujmom. 
Zatiaľ sa tu nepodarilo postaviť ďal-
šiu polyfunkčnú budovu. Jürgen po-
zná jeho príbeh. Hovorí, že majiteľova 
manželka mala tento trh veľmi rada a 
on z úcty k tomuto miestu nechal všet-
ko po starom. Pred pár rokmi sa tržnica 
dostala do nájmu Starého mesta.

„Súčasťou trhu je Drevená dedina. 
Hostinec v drevených búdach zo 60. ro-
kov. Poľnohospodárske družstvo Vino-
hrady tam predávalo svoje víno. Názov 
je zaujímavý. Drevená dedina ako z ro-
mánu Františka Hečka. Z toho názvu dý-
cha kolektivizácia. Po rozpade poľnohos-
podárskeho družstva sa na prevádzke 
hostinca podieľala časť jeho členov. Do-
dnes tam cítiť pôvodnú pohostinnosť.“

Cítiť, že to ľudia robia s láskou.  
A s humorom. „Kuchár robil istý čas 
vo Viedni a vedel po nemecky. Kaž-
dú stredu sa tam stretávajú tram-
pi. Pre mňa zaujímavá subkultúra. 
Žijú pre prírodu a zážitky. Celý týž-
deň sú v meste a cez víkendy idú von. 
Stretávajú sa v trampských osadách.  
A v stredu večer sa zídu v krčme. Väč-
šinou sú to starší ľudia. Majú vlastnú 
hudbu a pesničky.“

Keď Jürgen býval na Kramároch 
a do práce do rozhlasu chodil na bi-
cykli, našiel na múre niekde za želez-
ničnou stanicou nasprejovaný nápis: 

„Nerobte z Bratislavy potemkinovskú 
dedinu.“ Podľa neho je úplne výstižný. 

„Veľa vecí sa zmenilo iba na povrchu. 
Postupne zmizli tabule: Pozor, padá 
omietka, lebo aspoň omietky sa zre-
konštruovali. Ale štruktúra, vnútro, 
sa veľmi nezmenilo. Veľa vecí stag-
nuje. Navonok lesk, no vnútro roz-
padnuté.“

SLOVENSKO V MALOM

Bratislavská Hlavná stanica. Pod-
ľa Jürgena Slovensko v malom, čo sa 
týka všetkých problémov a neriešiteľ-
ností. Stará, nepraktická, ošumelá, bez 
rámp pre vozíčkarov či rodičov s kočík-
mi. Niekoľko pokusov o rekonštrukciu, 
ktoré dopadli skôr symbolickými úpra-
vami. Plus nová čakáreň za neskutočné 
peniaze. „Keby bolo treba niekomu vy-
svetliť, ako funguje Slovensko a s čím 
sa tu ľudia trápia, stačí ho zobrať na 
stanicu,“ myslí si Jürgen.

Často zo stanice cestoval do Bu-
dapešti. Tá mu ponúkala atmosféru 
metropoly. „Bratislave chýba niečo 
mestské. Slovenská mestská kultú-
ra sa ešte len buduje. Slováci nie sú 
zvyknutí na mestský život. Mestský 
život je verejný. Nie poloparanoidná 
dedinská intímnosť. Kto žije v cen-
tre hlavného mesta, musí robiť kom-
promisy. Nemôže očakávať život na 
tichom mieste. V meste sú aj vplyvy, 
ktoré si neželá každý. Ale treba nájsť 
dohodu. Diskusia o rozvoji mesta 
úplne chýbala. To sa však už trochu 

Jürgen Rendl hľadá relikty starého sveta. „Umenie“ 
na múre pri bratislavskej hlavnej stanici.
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Nastaran A. Motlagh. Alebo jednoduchšie Nasi. 
Iránka, ktorá na Slovensko prišla, keď mala pätnásť, 

no neváhala vziať do ruky mikrofón a vystúpiť na 
pódiu pred stovkami ľudí... dokonca v slovenčine. 

Stand-up komička so Silnými rečami.

Všetky 
oči na mňa

Jana Čavojská
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diktovať. Ale viac je takých, ktorým 
je sympatické, že mladá baba z cu-
dziny hovorí po slovensky.

Ako si hľadáte témy?
Často nám ich dávajú v Silných 

rečiach. Boli napríklad konšpiračné 
silné reči, teraz budú rozprávkové 
silné reči. Okrem toho sa snažím 
hľadať námety vo svojom živote. Keď 
máte publikum vo veku osemnásť až 
šesťdesiat rokov, musia to byť témy 
zrozumiteľné pre všetkých. Tak roz-
právam, ako som bola u lekára, aké 
som mala problémy s frajermi, akú 
mám maminu, aký je rozdiel medzi 
iránskymi mamami a slovenskými 
mamami. Má to byť zrozumiteľné 
a zábavné. Robíme aj stand-up  
v angličtine pre cudzincov, ktorí žijú na 
Slovensku. Tých sa snažím motivovať, 
aby sa učili slovenčinu. Chcem dať 
svojmu vystúpeniu hlbší význam. Nie 
iba zábavu. Je to terapia aj pre mňa. To 
vám povie každý komik. Lebo vlastne 
hľadáte inú perspektívu niečoho, čo  
v skutočnosti vôbec nie je vtipné.

Už to niekedy tak nešlo, že ste mali 
chuť ujsť z pódia?

Jasné.

A ušli ste?
Raz som mala vystupovať desať 

minút a bola som tam sedem. Celé 

publikum malo v ten deň zlú nála-
du, ja som bola nervózna. Zabudla 
som vety, bolo to viac agresívne ako 
vtipné. Takéto veci sú smutné, ale 
mali by byť smutné maximálne päť 
minút. Potom si musíte nájsť novú 
motiváciu a ísť ďalej. Ok, toto ne-
bolo dobré vystúpenie, ale zlepším 
sa. Komik by nemal brať také veci 
osobne.

Diskutujete o vystúpeniach 
medzi sebou v Silných rečiach?

Hneď ako zostúpime z pódia, os-
tatní prídu a radia: tento vtip môžeš 
povedať inak, túto pasáž urýchliť, 
tamtú zas spomaliť, lebo ju diváci 
nechytili. Niekedy ideme spolu do 
kaviarne a čítame pred ostatnými 
svoje materiály. Aby povedali, či je 
to vtipné.

Dá sa naučiť byť vtipný?
Dá, ale človek musí mať niečo aj  

v sebe. Minimálne odvahu vystúpiť na 
pódium. Humor je pre mňa čiastočne 
vzorec: Keď poviem toto a toto, tak 
sa ľudia určite budú smiať. Také veci 
sa dajú naučiť od stand-up komikov. 
A ešte si musíte nájsť úprimný vzťah 
s publikom. To sa každému nepo-
darí. Vystupovala som už aj v Česku, 
Maďarsku a Rakúsku. Rakúske pub-
likum bolo najťažšie. Maďarské bolo 
fajn, Česi boli ešte milší a trpezlivejší 

ako Slováci. Slováci to niekedy berú 
tak, že buď vtipný za pätnásť sekúnd, 
alebo mi vráť peniaze. Ale Rakúšanov 
je ťažké rozosmiať. Neviem prečo. 
Už desať minút som im rozprávala  
o tom, aké je to zlé v Teheráne, a oni: 
No a? Veď my to vieme, veď preto si 
tu, nie? Nevideli v tom nič vtipné.

Ako do vášho života s humorom 
zapadá politológia, ktorú študujete?

Dobre ma inšpiruje. Ale celkovo sa 
zaujímam o to, ako funguje svet a Európ-
ska únia. O nej som písala bakalársku 
prácu. Samotná politika je zatiaľ pre 
mňa ťažká téma. Nemám ešte na to, aby 
som si z nej robila srandu. Je to aj ris-
kantné. Niektorí ľudia nechcú počúvať  
o politike alebo reagujú na politické témy 
agresívne. Teraz končím bakalárske 
štúdium a pokračujem na magisterskom. 
Okrem toho učím angličtinu v škole pre 
nadané deti. Učiť sa mi páči. Tak uvidím, 
čo bude ďalej.

Nastaran A. Motlagh
sa narodila v iráne, žije na slovensku, 
študuje politické vedy a medzinárod-
né vzťahy a venuje sa stand-up komédii. 
Vystupuje v slovenčine a v angličtine, 
svoju komédiu predstavila okrem slo-
venska v rámci šou silné reči aj na 
stand-upoch v rakúsku, maďarsku  
a v Českej republike.

Prečo si vaši rodičia ako nový 
domov vybrali práve Slovensko?

Hľadali krajinu s ekonomickou 
stabilitou. Našli Slovensko a našli 
správne. Sme tu veľmi spokojní. Prišli 
sme, keď som mala pätnásť. Teraz mám 
dvadsaťtri a za tých osem rokov sme to 
ani raz neoľutovali.

Odchádzali ste v citlivom veku. 
Nebolo vám ľúto totálne zmeniť život, 
prísť o kamošky, známe prostredie?

Tešila som sa. Odchádzala som síce 
od svojich kamarátok, zo svojej kultúry, 
ale bolo to dobrodružstvo. Nevedela 
som, že to bude ťažké. Že ľudia nebudú 
poznať moju krajinu alebo že slovenčina 
je taký ťažký jazyk.

Ako sme vás tu prijali? Veľa 
Slovákov má k cudzincom rezer-
vovaný postoj...

So záujmom. Pýtali sa, odkiaľ som, 
ako vyzerá moja krajina, akou rečou sa 
tam hovorí. Dostávala som aj dosť blbé 
otázky. Napríklad ako vyzerá typický 
deň Iránca. Veď to nie je iná planéta, 
len iná krajina. Normálne sa zobudíme, 
ideme do práce, do školy, robíme nor-
málne veci. Nie je to tak, že sa zobudíme 
a pálime americké vlajky... Niektorých 
som vôbec nezaujímala, čo je tiež fajn. 
A malé výnimky si mysleli, že som 
nebezpečná a nepoznám kresťanstvo. 
Občas ma označujú za inú. Aj pred 
chvíľou som počula, že nemám typický 
európsky ksichtík.

Prekvapuje ľudí, keď hovoríte po 
slovensky?

Chvália moju slovenčinu. Slováci 
majú rešpekt k cudzincom, ktorí sa 
snažia naučiť po slovensky. Sú za to 
vďační. Odkedy som si vedela niečo 
objednať po slovensky, chválili ma. Wau, 
ty máš super slovenčinu, great job! Už 
ani nemusíš vedieť viac, stačí, keď si 
vieš objednať alkohol. Borovičku a bryn-
dzové halušky. A už sa nestratíš. Ináč, 
bryndzové halušky mám rada, milu-
jem aj pirohy. Bryndza je super. Slanina 
je super. Zjem všetko. Vypijem všetko. 
Som tu na Slovensku doma.

Takže sa cítite ako Slovenka?
Povedala by som, že tu som 

človekom. Trvalo to dlho. Imigranti 
bojujú so svojou identitou. Nechcem 
byť Slovenka. Chcem byť Iránka, ktorá 
býva na Slovensku, a zároveň chcem 
rešpektovať vašu kultúru. A vrátiť vám 
niečo naspäť. Musím miešať sloven-

skú a iránsku identitu. Nemôžem byť 
iba jedno z toho. Ale doma sa cítim  
v Bratislave.

Máte v našej kultúre viac osobnej 
slobody, než ste mali v Iráne?

Aj preto som povedala, že som tu 
človekom. Mala som tu priestor vyrásť 
po svojom, a nie podľa pravidiel nieko-
ho iného alebo podľa pravidiel viery. 
Aj keď je Slovensko veľmi kresťanská 
krajina a všade sú kostoly, ľudia sa ne-
starajú o to, čo máte na sebe.

Vaši rodičia sú tiež spokojní?
Jazykovo je to pre nich oveľa ťažšie. 

Učia angličtinu na anglickej škole. 
Nemajú taký kontakt so slovenčinou. 
To trochu ľutujú. Ale inak sú spoko-
jní. Moja mama stále používa príklad: 

„Rožok stál desať centov, keď sme prišli, 
a stojí desať centov aj teraz, je to dobré, 
ja som spokojná.“ Ľudia tu nadávajú na 
zápchy. Ale my sme v Teheráne zažili 
úplne iný level zápch. Takže môj otec je 
oveľa menej v strese. Moji rodičia majú 
radosť z týchto maličkostí.

Slovensko vás pozná vďaka Silným 
rečiam. Aby sa cudzinka postavila 
pred publikum a po slovensky, čo je 
pre ňu až tretí jazyk, začala baviť pub-
likum, to chce poriadnu dávku odvahy. 
Ako vás vôbec napadlo robiť stand-up 
comedy?

V Iráne je Youtube zakázaný. Tu 
som k nemu získala prístup. Pozera-
la som vystúpenia komikov, hlavne 
Američanov a Angličanov, a veľmi sa 
mi páčilo, že majú schopnosť zabávať 
ľudí a šíriť dobrú náladu. Môj otec je 
taký vtipný človek. Na každej rodinnej 
oslave bol v centre pozornosti. Všetci 
ho prosili, aby povedal vtip alebo niečo 
zaspieval. Tiež som to chcela vedieť, 
páčilo sa mi, že všetky oči na mňa.  
V Silných rečiach majú Open mic, ho-
cikto môže prísť na pódium a vyskúšať 
si to na tri minúty. Najprv išiel môj 
starší brat. Bolo to fajn. Potom som to 
skúsila aj ja. Začali sme v angličtine. 
Po čase mi Jano Gordulič povedal: „Ak 
chceš byť väčšia star, mať viac followe-
rov, skús to po slovensky.“ Ok. Najprv 
som skúšala prekladať svoje materiály 
do slovenčiny. Ale zistila som, že to 
tak nepôjde. Aby som vás zabavila 
a povedala niečo vtipné, musím byť 
mentálne v slovenčine. Rozmýšľať  
v nej. Musela som sa naučiť, prečo 
Slováci rozmýšľajú tak, ako rozmýšľajú, 
a hovoria tak, ako hovoria.

Majú Slováci a Iránci odlišný zmy-
sel pre humor?

Je viac-menej podobný, ale nejaké 
rozdiely tam sú. Tiež máte radi čierny 
humor. Uvedomujete si, že vaši politi-
ci vás klamú alebo že Slovensko nie 
je tá najlepšia krajina na svete. Máte 
schopnosť priznať si svoje chyby a 
snažíte sa ich napraviť. Takže si robíte 
srandu aj zo seba. To Iránci až tak do-
bre nevedia. Uvedomujú si svoje chyby, 
ale myslia si, že za ne nemôžu. Hodia 
ich na niekoho iného. Ja milujem váš 
sarkastický humor.

Aké bolo stáť prvýkrát na pódiu? 
Všetky oči na mňa, ako ste vždy 
chceli?

Silné reči vtedy neboli až taká 
značka. Ľudia ešte presne nevedeli, 
čo je stand-up. Vedeli akurát, že príde 
človek s mikrofónom a musí povedať 
niečo zábavné. Prišla som na pódium 
a tešila som sa. Konečne. Ale nikto 
sa nesmial. Uvedomila som si, že sa 
nemôžu smiať len preto, lebo tam sto-
jím. Tak som začala. Išlo to pomaly, ale 
diváci boli ochotní ma počúvať. To mi 
dodávalo sebavedomie. Doteraz mám 
pred vystúpením strach a trému. Majú 
ju aj profesionálni komici. Aj keď ste 
dobrí v improvizácii alebo máte všetko 
na sto percent pripravené, môžete 
zabudnúť. Vypadne vám jedna veta, 
ľudia nechytia celý vtip, nálada sa 
zmení. Pokazí vám to úplne všetko. 
Niekedy je obrovský tlak na to, aby ste 
boli vtipní. Osemsto ľudí na vás pozerá 
a očakáva, že budete vtipní, lebo za to 
zaplatili. Buď vtipný, veď lístok stál 
pätnásť eur.

Spoznávajú vás ľudia na ulici?
Niektorí na mňa zazerajú. Ale ne-

viem, či kvôli tomu, že ma poznajú, 
alebo či sú to rasisti.

Koho je najťažšie rozosmiať?
Starších ľudí. Som imigrant, nes-

mejú sa, berú to vážne. Myslia si, že som 
skôr sympatická ako vtipná.

To nie je zlé.
Ale nie je to pointa môjho vys-

túpenia. Niektorí nemajú kontakt 
s cudzincami, nie sú zvyknutí, aby 
cudzinec hovoril po slovensky  
o slovenských problémoch. Niektorí 
to berú osobne. Že ak sa mi nepáči, 
mám sa vrátiť do svojej krajiny. Ale-
bo prečo sa ako cudzinka do ich pro-
blémov miešam a chcem im niečo 
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Vedci už dokážu čítať a opravovať chybné gény. Prináša to nádej 
pre liečbu mnohých chorôb, ale aj riziko, že ľudia začnú vylepšovať 

svojich potomkov už v štádiu embrya.

Deti na kľúč
Alan HyžaGalina Lišháková

Čínsky vedec Che Ťien-kchuej kon-
com novembra minulého roka zverej-
nil, že počas mimotelového oplodnenia 
upravil v ľudskom embryu DNA s cie-
ľom narodenia detí, ktoré budú odolnej-
šie voči istým tipom vírusu HIV. Naro-
dili sa údajne zdravé dvojičky, dievčat-
ká Lulu a Nanu, ich rodičia však odmie-
tajú akúkoľvek publicitu.

Che Ťien-kchuej urobil tento zásah 
pomocou metódy CRISPR/Cas9, vďaka 
ktorej sa dá zmeniť alebo vypnúť aký-
koľvek gén a svoj pokus odôvodnil tým, 
že v Číne je šírenie HIV na vzostupe. 
Problém tkvie v tom, že úprava génov 
priamo v embryách je dedičná a môže 
byť spojená s rizikom iných zdravot-
ných problémov, vrátane vývoja rakovi-
ny, ktoré sa môžu prejaviť neskôr.

Štátne čínske médiá hovoria, že ve-
dec pre svoj experiment sfalšoval doku-
menty a aj Čína z toho údajne vyvodila 
prísne následky. Prišiel o svoje pracov-
né miesto na univerzite v Šen-čene a čín-
ske ministerstvo zdravotníctva navrhlo 
prísne nariadenia, ktoré by mali obme-
dziť používanie génovej úpravy u ľudí.

Významní vedci z celého sveta ten-
to čin odsúdili a viaceré dôležité inšti-
túcie sa teraz zaoberajú tým, ako v bu-
dúcnosti zamedziť nezodpovedným po-
kusom tohto druhu, čo však môže sťažiť 
výskum. Systém CRISPR/Cas9 je totiž re-

volučnou novinkou, vďaka ktorej možno 
tvoriť nové plodiny, nové lieky, či liečiť 
na mieru konkrétneho pacienta.

Pravdaže, má aj riziká. Môže vyvo-
lať iné choroby, vrátane onkologických. 
A navyše sa dá zneužiť na šľachtenie člo-
veka dokonalejších schopností a vzhľadu. 
O pokroku a etických hraniciach v tom-
to smere sme sa rozprávali s RNDr. Mi-
roslavou Matúškovou, PhD., ktorá sa za-
meriava na štúdium nádorovej biológie 
a génovej terapie, a s prof. RNDr. Petrom 
Sýkorom, PhD., riaditeľom Centra pre bi-
oetiku a pedagógom Katedry filozofie a 
aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave.

INŠPIROVANÉ PRÍRODOU

Predstavte si dvojzávitnicu DNA, kto-
rú máme v jadre každej bunky. Zjedno-
dušene povedané, jej úseky predstavu-
jú gény, ktoré nesú informácie o našich 
vlastnostiach, vzhľade, ale niekedy aj 
chorobách. Dnes vďaka CRISPR/Cas9 do-
kážeme ľubovoľný gén pozmeniť, vypnúť, 
alebo zapnúť. Túto metódu vytvorili dve 
vedkyne – Američanka Jennifer Ann Do-
udna a Francúzska Emmanuelle Marie 
Charpentier a zverejnili ju v roku 2012. 

Zaujímavé je, že ich k nej inšpiroval 
zvláštny obranný mechanizmus bakté-
rií proti vírusom v mikroorganizmoch, 
ktoré skúmali. „Ide o to, že baktérie si za-
pamätajú, aké vírusy ich napadli v mi-

nulosti, a keď sa znova objavia, cieľave-
dome napadnú určité ich sekvencie, do-
slova ich pomocou enzýmu Cas9 rozstri-
hajú ako nožnicami na malé kúsky, a 
tým zlikvidujú,“ vysvetľuje Peter Sýkora.

CRISPR/Cas9 funguje podobne –  
k strihaciemu enzýmu Cas9 sa pripojí 
tzv. navádzacia RNA (ribonukleová ky-
selina), ktorá ho naviguje na prísluš-
né miesto v DNA. Tam ju prestrihne a 
opravné enzýmy, prirodzene sa vyskytu-
júce v bunke, sa ju snažia sceliť. Vedci do-
kážu tento proces riadiť. Pointou CRISPR 
systému je, že pomocou neho môžeme 
navigovať určitý enzým alebo regulač-
nú bielkovinu na presné miesto v DNA.

„Nemusí pritom vždy ísť o enzým, 
ktorý pozmení DNA, ale môžeme takto 
nasmerovať na presné miesto v DNA 
regulačný systém, ktorý bude zapínať 
alebo vypínať gény. Pripomína to edi-
tovanie textu v počítači, preto tomuto 
princípu hovoríme editovanie génov,“ 
vysvetľuje Peter Sýkora.

ZBRAŇ PROTI RAKOVINE

Miroslava Matúšková približuje, že 
v Ústave experimentálnej onkológie 
využívajú CRISPR/Cas9 pri výskume 
napríklad na vypnutie určitého génu, 
aby prinútili nádorovú bunku odol-
nú voči chemoterapii znovu reagovať 
na liečbu. Pritom, samozrejme, nejde 

o výskum na pacientovi, ale na bun-
ke namnoženej z nádorového tkaniva.

„Odolnosť voči chemoterapii a me-
tastázovanie, čiže šírenie nádorových 
buniek v organizme, sú v onkológii dva 
vážne problémy, ktoré môžu spolu súvi-
sieť. Lebo keď pacient po čase prestane 
na liečbu reagovať, metastázy sa rozší-
ria. Pri našom výskume sme našli gén, 
o ktorom si myslíme, že by v tomto fe-
noméne mohol zohrávať úlohu.“

Pomocou CRISPR/Cas9 sa ho pokú-
sia vypnúť a zmeniť odolné nádorové 
bunky na citlivé. Potom k nim dopra-
via liečivo a budú pozorovať, či sa zme-
nila schopnosť nádoru metastázovať. 
Aby bola liečba účinná, musia zasiah-
nuť v nádorovej bunke viacero cieľov.

„Na našom pracovisku sa dlhodo-
bo venujeme aj génovej terapii, ktorú 
kombinujeme s inými metódami lieč-
by a snažíme sa zasiahnuť aj metastázy, 
ktoré sú roztrúsené v organizme. Dô-
ležité je, aby bola liečba špecifická, to 
znamená, aby nezasiahla zdravé tkani-
vá v organizme. Spolu s tureckým part-
nerom, ktorý pripravuje syntetické na-
nonosiče, sme vymysleli istú stratégiu.“

Na nanonosič, ktorý sa volá den-
drimér, sa pripojí chemoterapeutikum, 
ktoré sa využíva aj pri liečbe nádorov 
hrubého čreva, a aj gén kódujúci biel-
kovinu, ktorá je schopná spustiť smrť 
nádorovej bunky. „Nanonosič je priveľ-
ký na to, aby prešiel zdravými cieva-
mi, takže nepoškodí zdravé tkanivá – čo 
býva nepriaznivý vedľajší účinok che-
moterapie – ale iba nádorové bunky.  
A v nich navodí taký druh bunkovej smr-
ti, ktorá nespôsobuje zápaly, a tým pá-
dom nevyvolá v okolí neželané škody.“

Miroslava Matúšková hovorí 
o ideálnej situácii, metóda sa ešte 

len ide testovať. „Génové modifiká-
cie sú veľmi účinným nástrojom  
v biomedicínskom výskume. Pomáha-
jú odhaľovať mechanizmy vzniku a vý-
vinu nielen onkologických chorôb a po-
máhajú aj pri hľadaní účinnejšej liečby.“

VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Pozrime sa však na prípad, keď 
editovanie DNA nedopadlo ideálne. 
Bolo to na začiatku tisícročia, keď ho  
v klinickom výskume začali používať 
na liečbu takzvaných bublinových detí 
(choroba zvaná SCID), ktoré sa pre poru-
chu jediného génu rodia s nefunkčným 
imunitným systémom. Donedávna boli 
nútené žiť v úplne sterilnom prostre-
dí, lebo aj najobyčajnejšia infekcia ich 
mohla zabiť, a nedožívali sa dospelosti.

„Pri editácii DNA sa môže stať, že 
síce vypnete neželaný gén, ale aktivu-
jete nejaký iný gén, ktorý môže spôso-
biť inú chorobu. Pretože technológia 
vtedy nebola taká pokročilá ako dnes, 
keď vieme odkontrolovať, či nedošlo  
k nežiaducej zmene, niekoľko bublino-
vých detí po tejto liečbe dostalo leuké-
miu,“ približuje vedkyňa.

Neskôr sa prišlo na to, že SCID sa 
dá liečiť transplantáciou kostnej dre-
ne a táto liečba je prvou voľbou aj 
dnes, no laboratórny výskum pokra-
čoval a výsledkom je liek na princípe 
génovej terapie, ktorý sa prepláca aj  
u nás. Miroslava Matúšková vidí budúc-
nosť génovej terapie najmä pri liečbe 
takýchto génových ochorení, ktoré spô-
sobuje jediný gén.

Sľubné výsledky majú klinické skúš-
ky liečby jedného typu choroby motýlích 
krídel (pri ktorej je koža mimoriadne cit-
livá na poškodenie, pacienti majú rany 
porovnateľné s popáleninami 3. stup-
ňa), ale aj liečby Parkinsonovej choroby.

„V prvom prípade vedci vložili do 
kmeňových buniek v koži funkčný gén 
a problémy zmizli, v druhom prípade 
sa do mozgu dopravil gén zodpoved-
ný za tvorbu hormónu dopamínu a pa-
cienti vykazujú veľké zlepšenia. Nikdy 
sa nemanipuluje s celým organizmom, 
gén sa dopraví iba do buniek toho tka-
niva, kde je najviac potrebný, lebo vo 
väčšine tkanív je aj tak utlmený.“

KREHKÝ EKOSYSTÉM 

Keď sa vrátime k experimentu Che 
Ťien-kchueja, obaja naši vedci sa zho-
dujú v tom, že je mimoriadne neetic-
ký. „Rozlišujeme gény v somatických, 
telových bunkách, a gény v pohlavných 
bunkách, vajíčka a spermie. Medzi ved-
cami platí nepísaný zákon, že genetic-
ky manipulovať pohlavnými bunkami 
sa nesmie, pretože človek, na ktorom 
sa taký zásah vykonal, prenesie zme-

RNDr. Peter Sýkora, PhD.
je pedagóg katedry filozofie a apli-
kovanej filozofie FF ucm v trnave, 
riaditeľ centra pre bioetiku a člen 
etickej komisie ministerstva zdra-
votníctva sr, zaoberá sa etickými 
otázkami dedičného editovania ľud-
skej genetickej informácie.
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V poslednej dobe rada dávam v rozhovoroch ľuďom 
otázku, ako by sa popísali jediným slovom. Čo odpo-
vedajú? Zablúdenec, Úsmev, Pocahontas... Obdivujem 
tých, čo to vôbec dokážu, nie je ich veľa. Je to náročná 
úloha, lebo v tom slove by 
mala byť obsiahnutá celá ich 
osobnosť, identita, to, čím 
celý život sú a ako sa to na-
vonok prejavuje v ich kona-
ní voči okoliu. 

„Nikto sa nechce nechať opí-
sať len desiatimi slovami,“ po-
vedala raz doktorka Came-
ronová zo seriálu Dr. House. 
Zastávala sa tým pacientky, 
ktorú jej kolegovia okamži-
te zaškatuľkovali a odsúdili 
ako bývalú gruppie a feťáčku, 
čo sa zrazu zbláznila a vrhla 
na ortodoxnú židovskú vie-
ru. Každý človek by mal mať 
podľa nej nárok na dlhšiu a 
podrobnejšiu charakteristi-
ku, pretože každý je jedineč-
ná osobnosť.

Prečo je také ťažké zre-
dukovať sa na pár najzá-
kladnejších charakteristík, 
nieto ešte na jedno slovo? 
Kedysi som si na to vytvo-
rila takú teóriu, že to je 
asi niečo podobné, ako pri 
otázke, čo by sme si so se-
bou zobrali na opustený 
ostrov. V podstate nejde  
o tie veci, ktoré si zoberie-
me, ale o tie, ktoré nechá-
me doma. Lebo čo keď si 
omylom vyberieme niečo 
zbytočné a nepodstatné a 
na ostrove sa ukáže, že viac ako milovaná zbierka bás-
ní, ktorou aj tak nemáme koho na pustom ostrove ohu-
rovať a aj tak ju vieme naspamäť, by sa nám bol býval 
hodil radšej dobrý spacák alebo nožík? 

Tak nejako je to aj s tými charakteristikami. Tých 
pár slov je nepríjemných nie pre samotné škatuľkova-
nie, ale pre uzavretosť, nemožnosť zmeny. Doktor House  

v tom má jasno, ľudia sa nemenia, iba zmenu predstie-
rajú, okoliu, často aj sebe. Súhlasím, tiež si myslím, že 
človek sa vo svojich základných charakteristikách prí-
liš nemení, hoci navonok sa prejavujú inak. 

Napokon aj v tom seriá-
li nebola premena feťáčky 
na chasidku až taká extrém-
na, ako na prvý pohľad vy-
zerala – vymenila len závis-
losť na drogách za závislosť 
na viere. Takže jej základ-
nou charakteristikou bola 
skôr schopnosť zachádzať vo 
všetkom do extrémov, nebyť 
umiernená. Druhou charak-
teristikou bola jej potreba 
patriť k nejakej výnimočnej 
skupine ľudí, v mladosti  
k muzikantom, neskôr  
k chasidom. Základné cha-
rakteristiky sa nemenia, iba 
sa obrusujú, vyvíjajú, v rôz-
nych obdobiach života vystu-
pujú viac do popredia, alebo 
sú potlačené, získavajú rôz-
ne podoby. 

Keď som v partii priate-
ľov nadhodila, aby sa charak-
terizovali jedným až dvoma 
slovami, jeden z nich – hote-
liér a traktorista – vypálil od 
boku, že on je v prvom rade 
milenec a filozof. V tej chví-
li som si uvedomila, že člo-
vek donútený vtesnať sa do 
pár slov v podstate vyjadru-
je viac to, čím by chcel byť, 
než to, čím v skutočnosti je. 
Prestala som preto uvažovať  
v praktickej rovine, či sa 

označím za novinárku alebo detailistku a pozrela sa 
na seba z vyššej perspektívy.

Áno, svojimi vnútornými očami sa vidím v hojdacej 
sieti pri mori, uvoľnená, vševediaca a chápajúca, ob-
klopená priateľmi a obdivovateľmi. Som bohyňa. A vy?

 Autorka je redaktorka .týždňa. 

Človek v škatuľke slov
Ak by ste mali k dispozícii jediné slovo, ktorým sa môžete 

čo najvýstižnejšie popísať, ktoré by to bolo? A keby ste sa mohli 
popísať desiatimi slovami, bude to ľahšie?

žitá, a teraz zisťujeme, že je veľ-
mi významná, lebo súvisí s regu-
láciou funkcie génov, čiže s tým, 
kedy sa ktoré gény zapínajú a vypí-
najú. A pretože stále nevieme dosť  
o tom, ako tento mechanizmus fungu-
je, je veľké riziko doň zasahovať. „Pri-
rovnal by som to k zásahom do prírod-
ných ekosystémov. Boli svojho času 
vedci, ktorí sa kvôli zavlažovaniu polí 
rozhodli presmerovať toky riek, a po-
tom sa čudovali, že nechcene spôso-
bili ekologickú katastrofu.“

Slovensko patrí ku krajinám, kto-
ré podpísali medzinárodný dohovor 
Rady Európy, tzv. Oviedsky dohovor  
o ľudských právach a biomedicíne, za-
kazujúci genetické zásahy do ľudskej 
DNA, ktoré by boli dedičné. To sa však 
zmenilo koncom minulého roka, keď 
Che Ťien-kchuej oznámil, že takéto zá-
sahy urobil.

„Na druhej strane, nededičné zá-
sahy do génov somatických buniek  
s cieľom liečiť dedičné ochorenia, na-
príklad zrážanlivosť krvi či nefunkč-
nosť imunitného systému, sú želateľ-
né a doteraz sa už uskutočnilo viac 
ako 2 000 takýchto úspešných klinic-
kých pokusov. Predovšetkým mnohé 
typy rakoviny sa budú dať liečiť po-
mocou editovania génov cez imunit-
ný systém tak, že nadizajnujeme imu-
nitné bunky, aby likvidovali iba rako-
vinové bunky.“

DŽIN VO FĽAŠI

Lákavé je aj dizajnovanie DNA. 
Veď si predstavte, že ľudia budú môcť  
v budúcnosti pomocou editovania gé-
nov rozhodnúť o inteligencii, kogni-
tívnych schopnostiach, vzhľade či 
výkonnosti svojich detí, a tým pá-
dom aj vnúčat, pravnúčat.... To, čo 
sa dnes zdá uletené, môže byť vzhľa-

dom na rýchly vývoj technológií  
o pár rokov samozrejmé.

„Dopyt na trhu je už dnes. A tak-
tiež silný sociálny tlak. Napríklad  
v krajinách Južnej Ameriky je mimo-
riadne populárna plastická chirurgia 
s cieľom esteticky vylepšovať ľudské 
telo. Niektorí rodičia napríklad dáva-
jú dievčatám ako darček k maturite 
peniaze na vylepšenie poprsia, v ázij-
ských krajinách je zase veľký záujem 
o plastické operácie horných viečok a 
celej tváre. Ak bude genetické vylepšo-
vanie vzhľadu dostupnejšie, môže spô-
sobiť vznik akejsi genetickej šľachty, a 
tým ešte väčšie sociálne rozdiely. Tre-
ba sa zamyslieť nad tým, ako to regulo-
vať, aby sa zabránilo extrémom,“ uva-
žuje Peter Sýkora.

Na druhej strane, pomocou edito-
vania génov sa vymyslel systém, hovorí 
sa mu gene drive, ktorý sa teraz testu-
je na komároch prenášajúcich maláriu. 
Túto chorobu, na ktorú stále zomiera-
jú státisíce ľudí ročne, prenášajú len 
samičky komára, lebo samčeky majú 
cuciak, ktorým nie sú schopní cucať 
krv, a tým pádom ani roznášať pôvod-
cu malárie.

„Vedci preto geneticky zmanipulova-
li DNA samčekov komárov tak, že keď 
sa skrížia so samičkou, ich potomko-
via nebudú schopní prenášať pôvodcu 
malárie, pretože ani samičky v dôsled-
ku genetickej zmeny už nebudú schop-
né cucať krv. A v dôsledku toho malá-
ria zmizne.“ Na prvý pohľad geniálne, 
no nikto nevie, čo takto modifikované 
komáre spôsobia v ekosystéme. „Môže-
me to prirovnať k džinovi vypustené-
mu z fľaše. Späť ho už nikto nedostane.  
A môže spôsobiť katastrofu. Preto je 
dobré byť v takýchto prípadoch opatrný.“

Autorka je redaktorka Eurotelevízie.
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RNDr. Miroslava 
Matúšková, PhD.
je vedúca oddelenia molekulárnej 
onkológie Ústavu experimentálnej 
onkológie v biomedicínskom centre 
saV v bratislave a jej výskum podpo-
ruje aj Liga proti rakovine a nadácia 
Výskum rakoviny. podieľa sa na šies-
tich medzinárodných aj národných 
výskumných projektoch liečby ná-
dorových ochorení.

nenú DNA na potomkov, a tým pádom 
aj nasledujúce generácie. A ak by pri ta-
kej manipulácii vznikla v DNA chyba, 
bude dedičná,“ približuje Peter Sýkora.

No problém je podľa neho ešte 
zložitejší. Dnes už síce vieme, v ktorej 
časti sekvencie DNA sú gény, ktoré 
môžu vyvolať rakovinu, preto vieme pri 
editácii DNA odkontrolovať, či sa niekto-
ré z nich nemohli aktivovať, a bunky  
s takto modifikovanou DNA vylúčiť. Ale 
napriek tomu, že poznáme celú sek-
venciu ľudskej DNA, stále o veľkej časti  
z nej nevieme, akú má v bunke funkciu. 
Pokiaľ pozmeníme tieto časti DNA, ne-
vieme, aké to môže mať dôsledky.

O viac ako deväťdesiat percent 
DNA sme si mysleli, že nie je dôle-



Gabrielov otec Waldemar Švábenský otvorene 
hovorí o tom, čo spolu prežili. Chce tak pomôcť 

trans ľuďom a ich rodinám, aby mali pocit, 
že tu je niekto, kto je na ich strane a chápe ich.

Niekto ako 
Gabriel

Dagmar Gurová archív W. Š., Tomáš Benedikovič

Gabriel Švábenský sa narodil  
s dievčenským telom, no odmala tia-
hol k chlapčenským hračkám, špor-
tom, hrám. Do škôlky sa hneď prvý 
deň vyzbrojil plastovou pištoľkou, a 
keď ho učiteľka chválila, že je zlaté 
dievčatko, namieril na ňu s tým, že 
chce byť chlapcom. Nebol to detský 
vrtoch, z ktorého by vyrástol. Bytost-
ne túžil, aby ho okolie vnímalo v sú-
lade s jeho vnútrom.

„Niekoľko rokov sme doma tušili, 
že Gabriel je transrodový. Keď sa nám 
s tým zdôveril, uistili sme ho, že na 
našom vzťahu to nič nemení, že ho ľú-
bime a podporíme v tom, aby bol sám 
sebou,“ hovorí jeho otec, grafický di-
zajnér Waldemar Švábenský. „Na ne-
jaký čas mu toto vedomie veľmi po-
mohlo. Úplne sa vznášal. Zo všetkého 
najviac túžil byť mužom aj navonok.“

Ten proces sa však z rôznych dô-
vodov nedial tak rýchlo, ako Gabriel 
potreboval. Silno na neho doliehal aj 
nenávistný postoj časti spoločnosti  
k akejkoľvek inakosti. Vrátili sa mu de-
presie, úzkosti. Vlani v marci ukončil 
svoj život. Mal 19 rokov.

KÝM SA CÍTIME BYŤ

Sme zvyknutí deliť sa na ženy a 
mužov, viac než pohlavie nás však de-
finuje rodová identita – to, kým sa cí-
time byť. Väčšina ľudí sa cíti v súlade  
s ich biologickým rodom, ale trans člo-
vek to tak nepociťuje. Niekto prejde 
z jednej rodovej roly do druhej, sú aj 
takí, ktorým nevyhovuje ani označe-
nie žena či muž, sú nebinárni, hovo-
ria, že majú fluidnú identitu.

„My trans ľudia sme rôzni, tak ako 
ostatní ľudia. Keby ste sa opýtali de-
siatich žien, čo pre ne znamená byť 
ženou, v niektorých bodoch sa možno 
zhodnú, ale v mnohom budú ich od-
povede rozdielne. K takým istým zá-
verom by ste prišli aj pri nás,“ hovorí 
Zara Kromková zo združenia TransFú-
zia, ktoré sa zasadzuje za práva trans 
a intersex ľudí.

„Transrodovosť nie je ničím nepri-
rodzeným. Nie je to choroba ani niečo, 
v čom by vás iní mohli ovplyvniť. Jed-
noducho sa tak narodíte,“ hovorí Wal-
demar Švábenský. Nestáva sa to často, 
preto sa k nám o týchto ľuďoch dostáva 
málo informácií, väčšinou skreslených. 

„Treba o nich otvorene hovoriť, aby sa 
veci pohli dopredu. Chcem, aby mali po-
cit, že tu je niekto, kto ich má rád, je na 
ich strane a chápe ich.“ 

Aj preto spolu so starším synom Val-
dom vytvorili blog, ktorý má byť oslavou 
Gabrielovho života, galériou jeho výtvar-
ných prác a zdrojom informácií pre tých, 
ktorí sú v podobnej situácii, ako bol on.

NALIEHAVÝ NESÚLAD

„Transrodovosť sa obvykle prejaví už 
v detstve, v momente, keď si dieťa za-
čne uvedomovať svoju osobnosť,“ hovo-
rí klinická psychologička a psychotera-
peutka Jaromíra Jánošková. Prvé ná-
znaky môžu prísť v čase, keď sa naučí 
chodiť a začne si samostatne vyberať 
svoje aktivity. Správa sa v protiklade  
s tým, čo sa tradične očakáva podľa bio- 
logického rodu. Okolo tretieho, štvrté-
ho roku už môže byť dosť jasné, že sa so 
svojím pohlavím neidentifikuje. „Deti 
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ten nesúlad prežívajú veľmi dramatic-
ky, ak im je právo na prežívanú identi-
tu upierané,“ hovorí Jánošková.

Sebaurčenie v útlom detstve ne-
musí byť pravidlom. „Ak trans ľudia 
vyrastajú v spoločnosti, ktorá im ne-
dovolí ani len uvažovať o sebe, kým 
sú a ako to cítia, potom nie je nič 
čudné na tom, že mnoho z nich ob-
javuje svoju identitu až v neskoršom 

veku,“ hovorí Kromková. „Nič to ne-
mení na fakte, že je skutočná a hod-
ná rešpektu.“

Zásadný vplyv na vytváranie identi-
ty má rodina. „Niektorí rodičia sa sna-
žia upevniť biologické pohlavie dieťaťa 
trestaním alebo oceňovaním, a potlačiť 
tak jeho transrodovosť. Dieťa sa môže 
navonok prispôsobiť zo strachu, že stra-
tí ich lásku,“ hovorí Jánošková. „Žiť ži-

vot, ktorý nie je naším životom, zna-
mená utrpenie, depresie a môže viesť 
i k samovražedným myšlienkam. Mys-
lím, že pre takýto život by sa nerozho-
dol nikto,“ dodáva Kromková.

Jánošková sa vo svojej praxi stretá-
va skôr s rodičmi, ktorí deti milujú bez 
ohľadu na ich rodovú identitu. Chcú 
pre ne to najlepšie, majú o ne strach 
a po porade s odborníkom sa situácia  

v rodine upokojí. „Len dvakrát som za-
žila, že rodičia nedokázali prijať tran-
srodové dieťa. V jednom prípade ho 
odmietli úplne. V druhom žiadali, aby 
ich nenavštevovalo, ale oni za ním do-
chádzali.“

AKO TO ZVLÁDNUŤ

Gabriel mal v tomto šťastie. „V na-
šej rodine nebolo žiadne tabu. Vedel, že 
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lo možno zmeniť na základe lekárske-
ho posudku o zmene pohlavia, no tento 
pojem zákon nikde nespresňuje.

Rozhodnutie o tom, ako dlho a 
akým spôsobom bude „zmena pohlavia“ 
prebiehať, je teda na lekároch. Niekto-
rí z nich ešte stále podmieňujú vyda-
nie posudku nútenou kastráciou alebo 
sterilizáciou. Táto prax, u nás zaužíva-
ná od roku 1981, je v rozpore s ľudský-
mi právami. Potvrdila to slovenská ve-
rejná ochrankyňa práv aj Organizácia 
spojených národov.

Zara Kromková má aj teraz klien-
ta, ktorý je druhý rok na hormonálnej 
terapii a ako muž má ešte stále ženské 
doklady. Odmieta podstúpiť sterilizá-
ciu, preto mu doktorka nechce vydať 
potvrdenie pre zmenu údajov na matri-
ke. „Ani si nechcem predstaviť, čo všet-
ko musí zažívať, keď si potrebuje naprí-
klad prebrať poštu,“ hovorí Kromková.

Pohľad medicíny na trans ľudí sa 
však mení. Svetová zdravotnícka orga-
nizácia odstránila transrodovosť zo zo-
znamu duševných porúch. Na Sloven-
sku pribúda lekárov, podľa ktorých nie 
sú nútené kastrácie a sterilizácie trans 
ľudí v poriadku. Problémom, ktorý pre-
trváva a ovplyvnil aj Gabrielov život, je 
nedostatok lekárov, ktorí sa im venujú. 
Asi traja sú v Bratislave, jeden v Ban-
skej Bystrici a jedna lekárka je v Koši-
ciach. Nejde len o to, koľko ich je, ale aj 

akú kvalitu a komplexnosť služieb po-
skytujú. Kromková hovorí, že najhoršie 
je to na východe Slovenska.

„Výber lekára je kľúčový, pretože 
neexistuje jednotná metodika. Ten 
náš postupoval veľmi pomaly. Gabriel 
mal dva roky iba písať denníky a pod-
stupovať psychotesty. Bol z toho veľ-
mi frustrovaný. Pripadalo mu to ako 
večnosť,“ hovorí Waldemar Šváben-
ský. „Kým sme sa v tom zorientova-
li a našli lekárku, ku ktorej by mo-
hol prestúpiť, bolo už pre Gabriela 
neskoro.“

Kromková hovorí, že na Sloven-
sku potrebujeme vypracovať moder-
né štandardy zdravotnej starostlivos-
ti pre trans ľudí. „Mali by obsahovať 
napríklad individuálny prístup ku 
klientkam a klientom, možnosť čo 
najrýchlejšej hormonálnej terapie, ak 
o ňu prejavia záujem, a možnosť roz-
hodnúť sa, či podstúpiť, alebo nepod-
stúpiť operačné zákroky.“ Štandardy 
by pomohli aj lekárom, ktorí nie sú 
v ľahkej pozícii. Pre nejasnosť záko-
na môže byť pre nich ťažké pacien-
tom individuálne vyhovieť.

NEMUSIA BYŤ NÁPADNÍ

Trans ľudia vyjadrujú svoju iden-
titu rôznym spôsobom. Niekomu 
stačí zmeniť meno (aj neoficiálne) 
či obliekanie. Iní potrebujú užívať 

1 (str. 24-25) Gabriel. Od detstva sa správal ako 
chlapec. Počas strednej školy sa zdôveril rodine, že 
sa cíti byť mužom a chce ním byť aj navonok.
2 Gabrielov otec Waldemar Švábenský otvorene 
hovorí o tom, čo spolu prežili. Chce tak pomôcť 
ľuďom v podobnej situácii.
3 Gabriel bol talentovaný mladý umelec. Blog 
gabrielsvabensky.sk je aj galériou jeho prác. 

s nami môže hovoriť o všetkom. S co-
ming out neotáľal, povedal nám to hneď, 
ako si to v sebe ujasnil,“ hovorí jeho otec. 

„Určite mal trochu obavy, ako to prijme-
me. Aj si poplakal, keď mi o sebe vravel, 
ale o minútu sme už boli šťastní.“

Waldemar Švábenský niekoľko ro-
kov predtým náhodou zachytil tele-
víznu reláciu o transrodových deťoch 
a uvedomil si, že ich popis sedí aj na 
Gabriela. Po porade s psychologič-
kou si tým bol takmer istý, no odpo-
rúčala mu počkať, kým sa dieťa zdô-
verí samo.

„Každá a každý z nás si najlepšie 
uvedomuje, kedy urobí coming out. Pri 
tom je veľmi dôležité, aby sme sa do-
kázali chrániť,“ hovorí Zara Kromková. 
S ľuďmi, ktorí sa na tento krok chys-
tajú, preberá, či im bezprostredne po 
ňom nehrozí násilie, šikana na ško-
lách, strata bývania či príjmu. Ak áno, 
najskôr spoločne hľadajú spôsob, ako 
to zvládnuť.

Gabriel bol obklopený tolerantnými 
ľuďmi. Spolužiaci a učitelia zo Súkrom-
nej strednej umeleckej školy vo Zvolene 
ho napríklad oslovovali menom, ktoré 
si zvolil, hoci ešte nebolo oficiálne jeho. 
S odsúdením sa stretol len nepriamo, 
no i tak ho veľmi ťažilo. „Keď viete, že 
na svete je niekto, kto vás nenávidí len 
preto, že ste iný, nežije sa vám ľahko,“ 
vysvetľuje jeho otec.

TELO, V KTOROM SA CÍTIA DOBRE

„Často nás vnímajú ako chorých či 
zlých,“ hovorí Zara Kromková. „Veľmi 
negatívne tiež vnímam, že naše životy 
zneužívajú okrem niektorých vysokých 
cirkevných predstaviteľov aj populistic-
kí politici a političky na strašenie a de-
magógiu slovenskej spoločnosti. Aj na-
priek tomu, čo hovoria, sme tu vždy 
boli a budeme.“

I pre tieto postoje mnoho trans ľudí 
začína odznova v inom meste, kraji, či 
v inej krajine. „Osobne však nevidím dô-
vod na to, aby sme odchádzali od našich 
rodín a z domovov len preto, lebo niekto 
má s naším životom problém. Žijeme 
naše životy ako ostatní ľudia na Sloven-
sku a líšime sa iba našimi skúsenosťami.“

Výskumy ukazujú, že trans ľudia 
častejšie myslia na samovraždu. Prí-
činou nie je ich transrodovosť, ale po-
stoj spoločnosti k nim. Dolieha na nich 
však aj to, že okolie ich zrkadlí v rozpore  
s tým, kým sa cítia byť. „Celé obdobie 
dospievania sú v nesúlade so svojím 
zovňajškom,“ hovorí Jaromíra Jánoš-
ková. Zmenu rodného čísla, mena a prí-
padné medicínske zákroky môžu totiž 
podstúpiť až v dospelosti. „Jeden môj 
klient to vyjadril tak, že sa cíti ako ška-
tuľa od džúsu, v ktorej je mlieko.“

Veľa trans ľudí vníma svoje telo ako 
cudzie, viacero si ho upravuje podľa svo-

jich predstáv, ale mnoho ďalších túto 
potrebu vôbec nemá. „K svojim telám 
máme rôzny prístup a pozeráme sa na 
ne rôzne. Napríklad ja som nikdy nepo-
ciťovala, že moje telo je cudzie. Mala som 
však silnú potrebu upraviť si ho tak, aby 
som sa cítila dobre,“ hovorí Kromková.

Gabriela sužovalo, že nikdy nebu-
de mať mužské telo, ktoré by zodpove-
dalo jeho predstave. „Bol veľmi precíz-
ny, pedantný človek. Mal rád, keď boli 
veci takmer dokonalé,“ hovorí jeho otec. 
Zároveň si myslí, že už aj malá zmena  
k želanému zovňajšku by Gabrielovo 
utrpenie zmiernila, keby prišla včas. 

„Keby nemusel tak dlho čakať na hormo-
nálnu terapiu, verím, že by tu ešte bol.“

Niektorí trans ľudia svoje telo sku-
točne nenávidia, ale tvrdiť, že to pla-
tí univerzálne, je nepravdivé a ne-
bezpečné. A spochybňovanie identity 
trans ľudí iba kvôli ich telu môže u nich 
viesť k spochybňovaniu samých seba, 
k depresiám, úzkostným stavom alebo  
k beznádeji, ktorá môže skončiť veľmi 
nepekne, hovorí Kromková.

NEJASNÝ ZÁKON

Vnímanie trans ľudí ako skupiny  
s rovnakými túžbami a potrebami im 
sťažuje napríklad aj zmenu mena a rod-
ného čísla tak, aby bolo v súlade s ich 
rodovou identitou. Slovenská legislatí-
va sa k tomu stavia vágne – rodné čís-

hormóny alebo podstúpiť operácie. 
„Tieto kroky môžu na ich okolie do-
časne zapôsobiť ako senzácia, ale tá 
veľmi rýchlo vyšumí. Oni to prečka-
jú, a potom žijú nenápadné, obyčaj-
né životy,“ hovorí Jánošková. 

Stretáva sa s tým, že trans ľudia 
sa dobre začlenia aj vo svojom pôvod-
nom prostredí. Jeden z jej klientov 
napríklad ostal na pracovnej pozí-
cii, ktorú predtým zastával so žen-
skými dokladmi a kolegovia ho ako 
muža prijali. „Sme súčasťou sloven-
skej spoločnosti,“ hovorí Kromková. 

„Často ani nemusíte vedieť, že niekto 
vo vašej blízkosti je transrodový.“ 

Niekto šikovný, slušný a odvážny. 
Niekto ako Gabriel.

Kde sa o problematike dozviete viac: 
Občianske združenie TransFúzia, inPo-
radňa, Centrum PRIZMA, gabrielsvaben-
sky.sk
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„Som na svete rada,“ hovorí krehká, no nezlomná 
Jana, ktorá stratila mnoho, ale pomaly znovu 

získava všetko späť.

Byť či nebyť?
Sandra Pazman Tordová Marcel Pazman

Staršia bytovka v tichej časti Brna.  
V nej jednoizbový byt a záhradka s po-
tenciálom  rozbúchať srdce nejedného 
pestovateľa. Drobná blondína nás ne-
smelo pozýva dovnútra. Steny v oranžo-
vo-žlto-zelenej farbe rozžiarili skromne 
zariadenú izbu. Ručne maľované geo-
metrické vzory na stenách prezrádza-
jú hodiny práce. S rovnakou dôkladnos-
ťou sa nová obyvateľka bytu pustila do 
rekonštrukcie svojho života.

Jana Nováková je jednou z 35 ľudí 
bez domova, ktorí získali bývanie  
v rámci brnianskeho pilotného projektu 
Housing first – Bývanie predovšetkým. 
Nový prístup riešenia bezdomovectva 
vychádza z toho, že bezpečné bývanie 
je prvý predpoklad na to, aby človek do-
kázal zvládnuť aj svoje ďalšie problémy. 

Mestský nájomný byt získala Jana 
len pred siedmimi mesiacmi a už toho 
stihla viac než dosť. „Mám partnera 
a prácu, ktorá ma baví. Začala som 
si sama seba vážiť. S týmto bytom sa  
v mojom živote začalo riešiť veľa vecí.“ 
Spoločnú domácnosť zdieľa s priate-
ľom Honzom. Sú spolu deväť mesia-
cov a nedávno ju prekvapil žiadosťou 
o ruku. „Pri bežnej káve. Vôbec som to 
nečakala,“ usmieva sa.

Bývanie v byte sa prejavilo aj zlep-
šením zdravia. „Keď som ešte žila na 
azyláku, mala som aj desať epileptic-
kých záchvatov za mesiac. Teraz, keď 
som mala za štyri mesiace dva, tak to 
je veľa.“ Pravidelne berie lieky a navšte-
vuje špecialistov. Pracuje tiež na svojom 
oddlžení. „Dosť to bolí, keď človek zis-
tí, koľko tých záväzkov vlastne má. Až 
sa bojí ísť do poradne.“ Jednu exekú-
ciu už splatila celú, druhú zatiaľ dopoly.

Jana je aj v pravidelnom kontakte 
so šesťročnou dcérou, ktorá žije v pes-
túnskej starostlivosti. „Trhá mi to srd-

ce, ale som rada, že je v bezpečí a neza-
žila tú etapu bezdomovectva so mnou. 
Prajem si, aby sme do roka a pol už bý-
vali spolu.“ Dcéra je Janiným hnacím 
motorom, pre ňu to všetko robí.

ŽIADNA BÁSEŇ

Sedíme s Janou v kaviarni Jed-
na báseň. Hovorí mi o svojom živote,  
v ktorom veľa poézie nebolo. Vyrastala  
v Liberci, v rodine s tromi deťmi, s mlad-
ším bratom a staršou sestrou. Mama 
pracovala ako personalistka. Kvôli det-
skej mozgovej obrne a častým operá-
ciám bola s malou Janou často doma.

Jana vyštudovala obchodnú školu 
a vo vzťahu s prvým partnerom, s lás-
kou zo strednej školy, sa narodila prvá 
dcéra. Keď mala 22 rokov, priateľ ne-
čakane umrel. Jej vzťahy s rodinou už 
predtým kvôli partnerovi ochladli, vy-
čítali mu násilné chovanie. Jana osta-
la s 11-mesačným dieťaťom sama. Vte-
dy sa zrútila prvýkrát, diagnostikovali 
jej posttraumatickú stresovú poruchu, 
s ktorou sa trápi dodnes. Dcéru si vza-
la do starostlivosti jej sestra.

S chlapmi to Jane dlho nevychá-
dzalo. Ďalší priateľ ju opustil, keď ča-
kala druhú dcérku, nasledujúci umrel 
na delirium tremens tri týždne po tom, 
ako sa im narodil syn. Dom patril jeho 
bratovi, ktorý jej oznámil, že ho potre-
buje pre svoju rodinu. S dvomi malými 
deťmi sa sťahovala na druhý koniec re-
publiky, do Třebíča. V byte chýbala prač-
ka a chladnička, prala v jednom umý-
vadle, syn bol malý a často plakal. „Na 
moju diagnózu to bol záhul. Bola som 
úplne vyčerpaná, pomáhala som si ká-
vou. Kávu nahradil pohár vína.“

V dobe, keď stretla svojho ďalšieho 
priateľa, si zúfalo potrebovala odpoči-
núť. Po krátkej známosti ho preto vza-

vyrozprávať a nebol na to priestor. Po-
mohli terapeutické rozhovory s vedú-
cim azylového domu.

Snažila sa normálne pracovať. Do 
práce v zemiakárni  chodila nevyspatá. 
Noci boli hlučné. Azylák sa nachádza vo 
vylúčenej lokalite mesta. Mnohí miestni 
obyvatelia žijú od desiatej večer do štvr-
tej rána a o štvrtej poobede sa znovu pre-
búdzajú k životu. Jana sa snažila byť viac 
v práci ako tam. „Odpočiň si, hovorili mi 
všetci. Lenže nebolo kde.“ Šla na doraz. 
Ocitla sa na hrane fyzického vyčerpania.

Keď sa dozvedela, že získa nájom-
ný byt, bolo to ako výhra v lotérii. „Dva 
týždne som tomu nedokázala uveriť. 
Pocit istoty mi dodávalo, že v tom ne-
budem sama a nejakú dobu budem mať 
pri sebe sociálnu pracovníčku Markétu.“ 
Mesiace čakania na byt však prinies-
li vlnu závisti. Nepríjemné poznámky 
od spolubývajúcej, s ktorou sa dva roky 
vzájomne podporovali, sa jej veľmi do-
týkali. Pobyt v azyláku sa stal ešte ne-
znesiteľnejším.

Rozhodla sa vziať si dávku liekov a 
zapila ich alkoholom. Skončila na jed-
notke intenzívnej starostlivosti, odkiaľ 
nastúpila rovno psychiatrickú liečbu. 
Tam sa dostala do rúk odborníkov a ko-
nečne jej nastavili liečbu, ktorú už dlho 

potrebovala. „To, že som chcela umrieť, 
mi paradoxne zachránilo život,“ kon-
štatuje Jana. Do azyláku sa už nemu-
sela vrátiť. Z liečenia šla rovno do no-
vého bytu.

PRVÝ DEŇ

Cestou do nového bytu preberala 
Jana so svojou sociálnou pracovníčkou 
Markétou praktické otázky. Trápilo ju, 
kde zoženie posteľ. V novom byte na 
ňu čakalo prekvapenie. Posteľ, stolík 
a pohovka. Na stene papierový nápis 
Vitaj doma. Spoza rohu na ňu vybafli 
Alča a Jana, sociálne pracovníčky, kto-
ré čakali s tortou a detským šampan-
ským. Janu to dojalo.

„Privítali ma ako rodinu. Nakop-
lo ma to, dostala som chuť do života.  
V tej chvíli som sa znovu začala cítiť ako 
človek.“ Na jednej strane obrovská úľa-
va, na druhej strach. Bol to krok do ne-
známa. S ním prišli pochybnosti. Ako 
to zvládne, nepokazí niečo? Kto sú jej 
noví susedia a ako ju prijmú? „Keď ma 
nechali samu, hodinu som sedela na 
stoličke a klepali sa mi kolená.“

Prvý mesiac toho veľa nenaspala. 
„Potrebovala som taký sterilný pokoj.“ 
Znepokojovali ju nové zvuky. Počúva-
la kroky ľudí, ktorí chodili po scho-
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la k sebe. „Videla som v ňom pomocnú 
ruku.“ Zo začiatku aj skutočne pomáhal. 
No za krátky čas jej začal brať peniaze 
na cigarety a alkohol. Často nezostávalo 
ani na jedlo. V osudný deň, keď sa stala 
tragédia, Jana cestovala za mamou po-
žičať si peniaze. Priateľ ostal doma s deť-
mi. Na ceste späť dostala Jana epileptic-
ký záchvat. Prebrala sa až v nemocnici.

Kriminalisti jej prišli oznámiť, že jej 
syn zomrel a priateľ vážne ublížil aj dcé-
re. Tá leží dobitá v tej istej nemocnici ako 
ona. Jana sa opäť psychicky zrútila. Dcé-
ru dočasne umiestnili k pestúnom. Po 
prepustení z psychiatrického liečenia asi 
mesiac žila na ulici. „Keď som si už zača-
la zvykať na to, že som odpísaný človek, 
prišla ponuka ísť do azylového domu.“ 

ČO AZYLÁK DAL A VZAL

Zladiť sa s obyvateľmi azyláku nebolo 
pre krehkú Janu jednoduché. Drsný slov-
ník, absolútna strata súkromia. Učila sa 
stanovovať si hranice. „Keď som dostala 
dôchodok, zrazu som mala kopu kama-
rátov, o ktorých som vedela, že akonáhle 
sa peniaze minú, prestanú sa so mnou 
baviť. Lenže ja som sa zo začiatku cítila 
taká osamelá, že mi to bolo jedno. Chcela 
som len spriaznenú dušu, aby so mnou 
niekto trávil čas.“ Zúfalstvo riešila alko-
holom. Potrebovala sa z toho všetkého 

doch. Obávala sa, či niekto nejde za ňou, 
že je nejaký problém. Mala strach, že  
o bývanie príde. Susedia ju však prija-
li bez problémov.

Trvalo dva-tri mesiace, kým si zvykla 
a vďaka podpore od Markéty a ďalších 
sociálnych pracovníčok, sa prestala báť. 

„Utvrdzujú ma v tom, že mám ako človek 
cenu. Som rada, že ich mám pri sebe.“ 
Jana sa odhodlala a navštívila aj svoju 
mamu, s ktorou sa pomaly zbližuje. „Keď 
ste bezdomovec, akoby ste ani neexisto-
vali. Cítite sa bezvýznamný. Došlo mi, že 
kým má človek rodinu, vždy je pre nie-
koho dôležitý.“

PIATE KOLESO

Janu hnevá, že ľudia bez domova sú 
občanmi druhej kategórie. „Osobne mi 
prekáža, keď v azylovom dome skončí 
človek, ktorý je na tom zdravotne zle. 
Mal by byť niekde úplne inde, v normál-
nom byte.“ Aby to zmenila, chce o svojej 
skúsenosti hovoriť s politikmi. Vystúpi-
la aj na medzinárodnej konferencii, kto-
rú organizovalo Ministerstvo práce a so-
ciálnych vecí ČR.

Túži po tom, aby ľudia bez domova 
mali normálny prístup ku zdravotnej 
starostlivosti a k bývaniu, bez ohľadu 
na nízky príjem. Aby sa nestávalo, že 
záchranná služba do azylového domu 
odmietne prísť, tak ako to zažívala na 
vlastnej koži.

Skúsenosť ulice ju naučila väčšej em-
patii. „Ľudia hovoria – on sa tu váľa na 
lavičke, prečo by sme mu pomáhali? No 
predsa aby vstal z toho dna. Preto. Pre-
tože by to mala byť naša povinnosť také-
mu človeku pomôcť. Nenechať ho, aby sa 
zničil. Nenechať ho myslieť si o sebe, že 
je celkom zbytočný. To je to najhoršie, čo 
sa človeku môže udiať. Mne sa to stalo a 
takmer som zomrela.“

Jana si dokončila kurz pracovníčky 
v sociálnych službách a robí v Centre 
pre seniorov. Klientov sprevádza na vy-
šetrenie, na prechádzky. „Moja osobná 
skúsenosť, akokoľvek drastická, ma po-
sunula ďalej.“ Pomáhať ľuďom ju napĺňa. 
Je užitočná a zabúda pri tom na svoje 
problémy. Raz chce pomáhať tým, kto-
rí stratili domov, tak ako ona. „Viem, čo 
prežívajú. Potrebujú viac záujmu. Aby 
sme k nim pristupovali ľudskejšie,“ ho-
vorí Jana, ktorá  svojou nezlomnou kreh-
kosťou už teraz zjemňuje svet.



Presťahovaním sa do inej krajiny obohatili svoj život o novú kultúru 
i životný štýl. Traja migranti v rôznych kútoch sveta prezrádzajú, 

ako sa s migráciou menila ich identita.

Nová kultúra, nový život

Pre miesto nášho stretnutia si 
Orsi zvolila svoju obľúbenú kaviareň 
hneď naproti jej kancelárii. Sadáme 
si na nízke stoličky pred tmavou izbou,  
v ktorej Orsina kamarátka pripravuje 
kávu na piecke s dreveným uhlím. Bu-
deme sa zhovárať, až kým sa deti ne-
vrátia domov zo škôl a v Adigrate na 
severe Etiópie nezapadne slnko.

Orsi Fuleki sa narodila a vyrastala 
v bilingválnej Transylvánii. „Moja ro-
dina bola v Transylvánii odjakživa. Ob-
lasť patrila pod Rumunsko až od pr-
vej svetovej vojny. Počas komunizmu 
odišlo veľa ľudí do Maďarska, ale stá-
le je tu veľká komunita,“ hovorí mi  
o mieste, odkiaľ pochádza.

U Orsi doma, nech je to v Rumun-
sku, alebo v Taliansku, kam neskôr 
emigrovala jej rodina, sa hovorí naj-
mä po maďarsky, hoci ovládajú aj ru-
munčinu. „Celá moja rodina ovláda 
oba jazyky, môj ocko ma odmalička 
učil oba. Keď povedal slovo po maďar-
sky, zopakoval ho následne aj v rumun-
čine,“ spomína Orsi. 

Narodila sa v maďarskej rodine, 
ale v Maďarsku bola iba raz. „Keď som 
mala 19, išli sme s kamarátmi na vý-
let do Budapešti, bolo to vôbec po prvý 
raz, čo som odišla z Rumunska. Sníva-
lo sa mi o bielom zámku, nevedela som, 
kde presne je, ale keď som ho potom 
zbadala na obrázku Budapešti, musela 
som sa naň ísť pozrieť,“ vraví dvadsať-
šesťročná Orsi. Od prvého výletu túžila 
vrátiť sa do Budapešti, ale dodnes cez 
Maďarsko len prechádza, keď sa s ro-
dinou vracajú z Milána stráviť prázd-
niny na rumunskom vidieku.

ZAMILOVANÁ ORSI

Najprv emigroval do Talianska otec, 
bolo to v máji 2004, keď Rumunsko 
ešte nebolo v Európskej únii. Musel 
zaplatiť sprostredkovateľom, aby mu 

tam našli prácu. Skončil však v neja-
kej pivnici a bez zamestnania. Orsina 
mama sa preto rozhodla, že pôjde za 
ním, vraj len na pár mesiacov. Kontro-
ly na hraniciach sa však sprísnili, na 
Vianoce sa vrátila domov iba ona, otec 
nemohol prísť.

Po sviatkoch sa vrátila do Talianska 
a dve dcéry nechala opäť so starou ma-
mou. Neskôr odišla za rodičmi aj Or-
sina staršia sestra a ona zostala v byte  
v rumunskom mestečku Dej sama počas 
celého svojho stredoškolského štúdia. 
Napokon sa do Talianska presťahovala 
aj Orsi, za vysokoškolským štúdiom, 
pre ktoré tak tvrdo pracovali jej rodičia.

Kávu si pýta v miestnom jazyku 
etiópskej oblasti Tigray, rozhovor na-
hrávame v angličtine, záverečnú prá-
cu o reprodukčnom zdraví etiópskych 
dievčat bude písať v taliančine. Pýtam 
sa Orsi, kým sa cíti byť. „To je presne 
otázka, na ktorú sa snažím nájsť odpo-
veď,“ zasmeje sa. „Kedysi som veľa pí-
sala. Keď som chodila na strednú ško-
lu, študovala som v rumunčine, takže 
som v nej mala lepšiu slovnú zásobu 
ako v maďarčine.“

Ale občas sa cítila vinná, že nepíše 
vo svojom rodnom jazyku. „Moje naj-
hlbšie myšlienky boli práve v maďar-
čine. A dnes hovorím aj po taliansky a 
veľa cestujem, takže je takmer nemož-
né, aby som si písala poznámky a den-
níky bez toho, aby som menila jazyky,“ 
zamyslí sa Orsi a priznáva, že už ako 
dieťaťa sa jej v Transylvánii často pý-
tali túto otázku. 

„Pre mňa je národnosť skôr otázkou 
kultúry, jazyka, nie je to o krajine. Milu-
jem rumunských spisovateľov, rumun-
skú poéziu, ale mám rada aj maďarské 
tance. Možno som občiankou sveta?“ 
dodá. Zamilovaná je do mnohých kra-
jín, ktorými v živote prešla. Keď je  
v Etiópii, miluje tú, keď je v Rumun-

sku, na vidieku u babičky, najradšej 
by sa tam vrátila natrvalo, keby to šlo.

VERONIKA A ABORIGÉNI

Veronika odišla v roku 2004 do Veľ-
kej Británie, hneď po tom, ako Sloven-
sko vstúpilo do Európskej únie. Dosta-
la pracovnú ponuku opatrovať deti a 
skvele ju bolo možné skĺbiť s jej cieľom 
naučiť sa lepšie po anglicky. „Anglic-
ko bolo najjednoduchšou a najbližšou 
možnosťou. Nebolo treba vybavovať 
víza a bolo to dosť blízko na to, aby 
som mohla ísť späť na Slovensko, ak 
by sa niečo stalo,“ priznáva.

Dnes však žije na opačnom konci 
sveta, v Austrálii. Dostala víza na rok, 
precestovala ju krížom-krážom a zosta-
la na ďalších šesť rokov. Zatiaľ. Okrem 
práce v mestskej knižnici v mesteč-
ku Alice Springs sa tiež podieľa na ko-
munitných aktivitách, akými sú šou 
v miestnom rádiu, komunitná záhra-
da či organizácia rôznych multikul-
túrnych podujatí či stretnutí pre ženy.

V mestečku Alice Springs stretla Ve-
ronika Eclipse aj svojho manžela – Ang-
ličana Olivera. Spoločne vychovávajú 
dcérku a očakávajú ďalšieho potom-
ka. Práve deti pozmenili jej nazeranie 
na vlastnú kultúrnu identitu. „Nieke-
dy som sa hanbila a nechcela som, aby 
ľudia vedeli, odkiaľ som,“ spomína Slo-
venka najmä na časy vo Veľkej Britá-
nii. Dokonca sa vtedy ani nestretáva-
la so Slovákmi.

„Veľa sa vo mne zmenilo, keď sa na-
rodila Jasmínka. Ovplyvňuje ju austrál-
ska mentalita, ale veľmi sa snažím, aby 
sa naučila hovoriť po slovensky, aby je-
dla naše jedlá a poznala naše tradície. 
Je úžasné, keď sa jej niekto opýta, aké 
jazyky ovláda, a ona odpovie sloven-
ský, a hrdo oznámi, že jej mama je Slo-
venka,“ vraví tridsaťštyriročná Veroni-
ka. Predsa však priznáva, že nevie, aká 
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bude napokon identita jej detí: „Nech 
už je akákoľvek, verím, že raz budú pra-
covať na zmene k lepšiemu.“

K takémuto premýšľaniu naviedol 
Slovenku aj život v Austrálii. „Vnímam 
tu, ako materialisticky žijeme na Slo-
vensku, a že sa to dá aj inak. Dá sa však 
vrátiť k tradíciám a k jednoduchšiemu 
štýlu života, pomáhať jeden druhému, 
byť súčasťou komunity, starať sa o našu 
zem,“ popisuje. „Tu sa staráme o našu 
prírodu, bojujeme proti veľkým korpo-
ráciám. Zároveň komunita funguje na-
príklad tak, že keď niekoho pozveme 
na narodeninovú večeru, každý prine-
sie nejaké jedlo a delíme sa. Nemusíme 
pripraviť všetko my.“

Veronika stále hľadá, kam pres-
ne patrí, aj kvôli tomu, že má skúse-
nosti z viacerých miest. Jej identitu 
ovplyvňuje aj kultúra aborigénov, ich 
príbehy, umenie, história Austrálie. 

„Naučila som sa veľa o ich rastlinách, 
stromoch, ich využití v medicíne,“ ho-
vorí. „Stále sa cítim byť Slovenkou, ale 
celkom inou, keďže mám skúsenosti aj 
odtiaľto,“ dodá a zaspomína si, ako sa 
s chuťou guľáša vždy prenesie na cha-
tu kdesi na Slovensku, bez ohľadu na 
to, kde vo svete ten guľáš je.

NOEL A RODINA

Keď sme po prvý raz spoločne s mo-
jím manželom Noelom Rojo navštívili 
jeho rodičov v USA, na návštevu prišiel 
aj brat Noelovho otca. Obaja chodili po 
dome v kovbojských klobúkoch, vyso-
kých kovbojských topánkach, rifliach  
s veľkými opaskami a v košeliach. Taký-
to obraz kovbojov som dovtedy pozna-
la len z amerických filmov.

„Našu kultúru USA adaptovalo; to, 
čo sa o kovbojoch rozšírilo po svete, 
však pochádza zo severu Mexika,“ vy-
svetľuje Noel, ktorý sa narodil v seve-
romexickom štáte Chihuahua. Práve 
táto podobnosť kultúr spôsobila, že 
keď ako osemročný chlapec prišiel  
s rodinou žiť do USA, nepripadal si 
taký odlišný. S výnimkou iného jazy-
ka a rodinných hodnôt.

„Keď človek žije na inom mieste, 
môže sa na to svoje pozrieť zvonku,  
z nadhľadu. Vďaka migrácii môže lep-
šie porozumieť sebe a svojej kultúre,“ 
myslí si Noel. Zmena zo života na ran-
či s pár domami v Chihuahue na život 

vo veľkomeste, akým je Denver, bola 
veľká. Noel si nie je istý, či to, čím ako 
migrant prechádzal, bolo o migrácii  
z Mexika do USA, alebo z vidieka do 
mesta. Isté je, že z USA jasnejšie uvi-
del silné rodinné väzby, ktoré spájajú 
ľudí na mexickom vidieku.

„Keď v Mexiku hovoríme o rodine, 
nemáme na mysli len základnú ro-
dinu. Aj bratranci, sesternice či strý-
kovia sú si veľmi blízki. Zároveň pla-
tí, že čím vidieckejšia oblasť, tým 
konzervatívnejšia. Na ranči skoro nevi-
díš rozvedené páry, rodina je dôležitou 
hodnotou. Keď som sa presťahoval do 
USA, bolo pre mňa prekvapujúce, koľko 
mojich amerických kamarátov žilo iba  
s jedným rodičom, najčastejšie s ma-
mou,“ spomína Noel.

Tento rozdiel ho však nevyčlenil zo 
spoločnosti, do ktorej sa snažil zapad-
núť. Naopak. „Cítil som sa viac zahr-
nutý. Keďže moji kamaráti nemali ot-
cov, chodili sa pýtať na rady, ktoré mi 
dával môj ocino.“ S novým životným 
štýlom v USA strácal Noel spojenie  
s rodinou, ktorá v Mexiku pre neho tak 
veľa znamenala. „Migrácia narušila so-
ciálne väzby v našej rodine. Vyrastáš 
s veľmi silnými rodinnými vzťahmi a 
zrazu sa ocitneš osamotený.“

Na cestách ľudia Noelovi často kla-
dú otázku: „Odkiaľ si?“ Akoby nás iba 
to definovalo. Vždy čakám, čo Noel od-
povie – či prezradí, že je Mexičan, ale-
bo sa bude riadiť svojím pasom. „Vy-
rastal som v mexickej rodine, hovorili 
sme po španielsky, každý deň sme jed-
li mexické jedlo. Časom som sa v USA 
stretával viac s Američanmi ako s Me-
xičanmi, najmä v škole, na univerzite. 
Ale mexické korene mám stále. Som 
oboje a je to nádherné. Hovorí sa, že ak 
chceš žiť nový život, nauč sa nový jazyk. 
Ešte lepšie je – naučiť sa novej kultúre.“

1 Orsi Fuleki hovorí pri etiópskej káve o tom, 
ako jej rodina emigrovala z Rumunska do Ta-
lianska. 
2 V Austrálii sa Veronika vydala za Angličana, 
s ktorým bude mať čoskoro už dve deti. 
3 Veronika Eclipse sa vo svojom austrálskom 
domove venuje aj komunitným aktivitám, vrá-
tane rozhlasovej šou.
4 Veronika Eclipse si myslí, že každý by mal 
žiť aspoň chvíľu v inej krajine, otvára to dve-
re k miestam a skúsenostiam, o ktoré by sme 
inak nezakopli.
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jú občas na nás ako na zvieratká v ZOO. Áno, sme trochu rari-
tou, navyše v malom meste, ale kašlem na to. Naše deti sú pre 
nás šťastím.“ Martina vie, že ľútosť má veľkú rolu aj vo výcho-
ve. Odpustí chalanom mnohé „prehrešky“, pretože ich choro-
ba obrala o tak veľa!

V maličkom dvojizbáku, ktorý si prerobili na mini trojizbák, 
musí byť cesta na dva vozíky, sen o vlastnom domčeku alebo 
väčšom bezbariérovom byte je utópiou. Lebo peniaze. Otec 
Tomáš ako skladník zarobí okolo 600 eur, mama môže na ro-
botu zabudnúť. Je opatrovateľkou svojich detí. A že sú dvaja? 
A že opatrovateľské nie je dvojnásobné? Zákon je zákon... Na 
Tomáška berie 400, na Matyáška 100 eur, dve postihnuté deti 
rovná sa jeden a štvrť opatrovateľského. Čo dodať?

Skúsme im pomôcť s autom. Od štátu dostali pred troma 
rokmi príspevok do šesťtisíc eur, museli však pozháňať ďalších 
dvanásť, aby mali auto, do ktorého vojde vozík. Darmo upozor-
ňovali, že aj mladší syn skončí čoskoro na vozíku a bude tre-
ba auto na dva vozíky, argument neprešiel. Dnes ako-tak vo-
zíky napracú do auta, ale ukotvený je len jeden. Na to, aby si 
zabezpečili vyššie, väčšie auto, musia toto predať. Lenže naj-
skôr musia vrátiť alikvotnú čiastku štátu – pretože výmena 
auta je možná až po siedmich rokoch. 

„Keď vrátime štátu okolo tri a pol tisíc, môžeme požiadať 
o nový príspevok na väčšie auto, naše súčasné predať a mať 
tak základ na doplatok pre to väčšie. Čo však aj tak nebude 
stačiť. Začarovaný kruh,“ vyratúvajú rodičia, ktorých syno-
via sa sami už neoblečú, neobujú, o hygiene a toalete nehovo-
riac. V noci ich aj polohujú. „Ale tešíme sa, že si nakrájané je-
dlo ešte dajú vidličkou do úst, umývanie zúbkov už musíme 
s mužom dokončiť my. Obdivujeme našich chlapcov, ľúbime 
ich najviac na svete.“
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Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby po-
mohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnutým čle-
nom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v ťažkej situ-
ácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh rodičov Tomáška a 
Matyáška oslovil. Aj váš príspevok sa použije na zabezpeče-
nie väčšieho auta pre rodinu. ĎAKUJEME!
Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). IBAN: SK85 3100 
0000 0040 4021 8205, SWIFT: LUBA SKBX. Pripíšte poznám-
ku – Martina.
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.

Martina a Tomáš. Manželia Martina a Tomáš sa stretli, padli si do oka, 
vzali sa, plánovali rodinu, snívali. A na svet prišli Tomáško a Matyáško.

Žijeme dnes a teraz
Lucia Bucheňová Alan Hyža

Otehotnieť sa Martinke podarilo až päť rokov po svadbe, 
no o to väčšia bola radosť. Tehotenstvo bolo ukážkové, pôrod 
v termíne a na svet prišiel prvorodený trojkilový Tomáško ju-
nior. A keďže deti chceli dve, manželia si povedali, že z jednej 
materskej skúsia plynule prejsť do druhej. Stalo sa. Matyáško 
sa narodil tri roky po Tomáškovi.

Všetko bolo, ako má byť, život nastavený báječne, keď tu 
sa všetko zrazu začalo rúcať. Starší Tomino chodil do škôlky, 
veselo si cupital, behal, kopal do lopty. Matyáš mal dva roky 
a z ničoho nič sa celý vyhádzal. Skončili na infekčnom, leká-
ri boli bezradní, všetky testy boli negatívne. „Až nás poslali 
na neurológiu a nariadili genetiku,“ smutne hovorí Martina.

Lekárka najskôr otcovi Tomášovi opatrne vysvetľovala, aby 
sa na manželku nehneval, že za to nemôže, že to nemohla ve-
dieť... „Pretože som bola prenášačkou. Diagnóza znela mus-
kulárna dystrofia.“ Celú cestu z hlavného mesta domov Maťa 
preplakala. Veď doma ju čakali dvaja naoko zdraví, v dobrom 
slova nezbední synovia, ktorí mali byť čoskoro na vozíku. Všet-
ky svaly postupne ochabnú. „Dodnes mi znie v ušiach, že dys-
trofici sa dožijú okolo dvadsať rokov. Des!“

Večer deti nakŕmili, pohrali sa s nimi, uložili do postieľok 
a zapli počítač, aby zistili, čo za diagnóza sa im vkradla do ro-
diny. „Veľmi rýchlo som mašinu vypla, keby mali ostať len na 
vozíčku, bolo by to fajn, ale časom odídu pľúca, nastúpi dý-
chací prístroj a život sa zúži len na posteľ. Nie sme s mužom 
typy, ktoré dokážu rátať s čiernou budúcnosťou. Žijeme dnes 
a teraz, to je naše heslo...“

Chalani aj po stanovení diagnózy fungovali ešte pár ro-
kov relatívne fajn. Tomáško nastúpil do prvej triedy, pyšne si 
niesol školskú tašku, v druhej triede ho začali nožičky nepo-
slúchať, boleli. Ale bojoval, nemotornejšie, pomalšie, no zvlá-
dal aj schody. Potom prišli pády. „Na poslednom schode sa už 
nôžky podlomili, stalo sa to raz, dvakrát, trikrát... Na školský 
výlet už pani učiteľka požičala vozíček. A do tretej triedy To-
máško nastúpil s vozíkom natrvalo“.

Mladší Matyáš končil škôlku, prvú triedu zvládol tiež, ale 
zhoršovalo sa to rýchlejšie ako u brata, vozíček dostal už  
v druhej triede. Dnes je starší šiestakom a mechanický vozík 
vystriedal elektrický. Ruky ochabujú tiež, možno by ešte rok 
vydržal na obyčajnom vozíku, ale z praktického dôvodu sa po-
ponáhľali s elektrickým.

„Manžel v práci a ja s dvoma chlapcami na vozíkoch – ni-
kam by sme sa nepohli. Takto sa Tomi poposúva sám a ja ved-
ľa neho tlačím Matyáška. Pohľady ľudí? Dávno neriešim, zíza-



Som Nepál, som hudba, som čaj, som cigareta, som kniha, 
som matka... Čo ste vy? Čo vás najviac definuje?

Vykrojiť dokonalý koláčik
Dorota Nvotová

Sú to veci, bez ktorých si nevieme predstaviť život. Sú 
to naše zlozvyky, vášne, záľuby, názory... Domnievame 
sa, že ide o našu identitu. Pre niekoho je to farba, pre 
niekoho jeho práca. Je to úplne jedno. Podstatné je, že sú 
to všetko blbosti.

Keď ohluchnem a nebude hudby, keď prestanem fajčiť, 
cestovať, prídem o seba? Prídem o identitu? Ťažko. Lebo ja 
nie som cigareta. Aj keď sa to tak pri mojej nikotinistickej 
póze zdá, aj keď niekoľkokrát denne cigarety v duchu 
velebím, vždy, keď nastane chvíľa ticha bez aktivity, ktorú 
poháňa zámer, bez skrolovania displeja a dokazovania 
pravdy a promovania svojich aktivít, vždy, keď príde tá 
chvíľa ticha v cigaretovom dyme, keď len pozorujem tok 
rieky či tok myšlienok, ďakujem Bohu za cigarety, lebo 
inak by som sa nezastavila ani na sekundu.

Áno, s fajčením som príliš stotožnená, ale aj tak musím 
uznať, že je to externá záležitosť, a keď som v tehotenstve 
nefajčila, vôbec zo mňa neubudlo (bodaj by v gravidite ešte 
ubúdalo...). Lebo ja nie som cigareta. Som Dorotka. A vy 
tiež nie ste pivo alebo krčma, nie ste ani dokonalý účes či 
značkové handry. Nič z toho nás absolútne nevyjadruje.

Všetko z toho, a to vrátane aktivít a záľub, môžeme 
odstrániť, a stále tam zostane naša identita. Nemenná, 
večná entita, ktorú si nesieme nemennú od narodenia do 
smrti, prípadne zo života do života. Naša vlastná esencia 
bytia, nenahraditeľná a neopakovateľná, na ktorú naše 

hudby a cigarety a názory nemajú vplyv. Nemajú, lebo 
ich presahuje.

Zoberme si pečenie vianočných koláčikov. Také linecké. 
Povykrajujeme formičkou kolieska, po celom plechu, a 
potom to, čo presahuje formičky, všetko to cesto (a je ho 
dosť, u amatérov dokonca väčšina!) dáme preč. Použijeme 
len to podstatné. To, čo ostalo po práci, po uvažovaní.

Tu je na mieste jedna otázka. Čo nám zostane za koláč, 
keď mu zoberieme aj čokoládu, aj džem, aj čerešničku, aj 
šľahačku? Načo je taký koláč? Neviem. Možno je zdravý. 
Možno nám stačí. Možno nemáme mať všetko. Možno sa 
máme stále cvičiť v odriekaní. Neviem. A možno aj nie.

Neviem, čo zostane z človeka, ktorému zoberieme 
zlozvyky, záľuby, rebelantské názory či obľúbené farby, 
alebo jedlo. Zostane z neho suchár, taký ten sivý typ, ktorý 
sa nevie k ničomu jasne vyjadriť? Alebo z neho bude po-
kojný mních, ktorý nič nevlastní, nič ho nerozptyľuje od 
meditácie a od duchovnej cesty, a ktorý vyžaruje na sto 
metrov? Čím viac mníchov v Nepále na ulici stretávam 
a skúmam ich oči, ich úsmevy, ich dikciu, chôdzu, tým 
viac viem, ako zbytočne som lipla na svojich nálepkách, 
na svojich jedinečnostiach...

Ak sa mi raz podarí vykrojiť ten koláčik a odobrať zvyšné 
cesto bez toho, aby som dobabrala dizajn a funkčnosť 
vianočného pečiva, tak potom budem už naozaj „svoja“.

Nota bene

Malé divy
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Fyzický život je taká úsečka, ktorej počiatočným bodom je zrod a koncovým skon. 
Čím sme mu bližšie, tým viac sa v spomienkach obraciame k zrodu.

Tak je to aj s hrdinom najnovšej knižky Pavla Vili-
kovského RAJ(c) je preč. Teda nič ho už ho neRAJ(c)uje, 
len spomína, usúvzťažňuje, v myšlienkach prechádza 
svoju úsečku života. Na tej ceste („Strčíte ruky do vre-
ciek a idete.“) rozpoznáva svoje vlastné i nevlastné Ofé-
lie, stretáva Hamletov i sám je Hamletom, odchádza a 
vzápätí sa vracia na to isté miesto.

Chronológia sa priveľmi nekoná: „Mám hodinky, 
ktoré ukazujú presný dátum a deň, no aj tak blúdim  
v čase. Rozmýšľam o budúcnosti, a moja budúcnosť 
je minulá.“ No v spomínaní nie je trpkosť, zato irónia  
i sebairónia: „Vlasť! Nikdy by mi nenapadlo, že sa raz 
zapletiem s takým vzletným slovom, z úst by som ho 
nahlas nevypustil. Ale áno, vlasť, nedá sa nič robiť. Pra-
vlasť. Tak som to cítil.“

Spomínanie je často smutnokrásne: „Vekom člo-
vek zoskromnie, je ochotný nazývať láskou akýkoľvek 
vzťah, ktorý mu zostal.“ No láska môže mať aj podobu 
teplého gejzíru: „... sedíme s mamou pri veľkom ku-
chynskom stole. Cez deň stôl stojí pri okne, ale večer 

ho prenášame do stredu kuchyne, lebo pod lampou je 
viac svetla... stôl vtiahol dnu svoje brucho, mama sedí 
na jednom boku a koriguje nejaké lajstrá, ja sa na inom 
boku pri roztvorenej učebnici fyziky oddávam rojčeniu.

Pred každým stojí hrnček lipového čaju s medom 
a obaja pod stolom trasieme jednou nohou, mimovoľ-
ne a automaticky. Sme si tou triaškou blízki, je zrejme 
dedičná a mama ma za ňu ani nenapomína. Nepýta sa, 
kde urobila chybu v mojej výchove. Mlčíme, stačí, že 
potichu o sebe vieme, potichu sa tým mlčaním máme 
radi, ale čo ma prekvapuje, je úloha, akú v tom výjave 
hrá stôl. Preto o ňom toľko hovorím. Je tam vždy, ne-
odmysliteľný, usmieva sa na nás a hovorí: ,Čo by ste si 
počali bezo mňa?´ Až s ním do tretice vytvárame sku-
točný domov, až spolu s ním, tróniacim v strede me-
dzi nami, vzniká v kuchyni teplo.“

Je príjemné objavovať s autorom tieto vzácne oka-
mihy, lebo väčšinu tej našej úsečky života len prebeh-
neme, keďže hodiny si bez ustania drmolia to svoje 
tiktaktiktaktiktak...

Keď budúcnosť je minulá
Zuzana Mojžišová
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Predajca Nota bene Augustín (58) má viacero identít. Vyučený stolár, 
hrdý na to, že neprišiel ani o jediný článok prsta, pracoval aj ako údržbár 

či maliar. Je tiež hercom Divadla bez domova a otcom šiestich detí.

Tak som sa stal 
človekom bez domova

Podporte Nota bene
zriaďte si trvalý príkaz na náš účet: 

sk21 1100 0000 0026 6347 5014, 
darujte pravidelne online na  

www.notabene.sk.
Ďakujeme!

dcéra, Barborka, lebo kým prišla sa-
nitka, už bola na svete. Na dome však 
stále bolo čo opravovať... Až som zistil, 
že mladý opravár mi obrába ženu! Po 
osemnástich rokoch manželstva som 
mu prenechal svoje miesto. Nič som si 
nepýtal, myslel som na deti. Tak som 
sa stal človekom bez domova.“

Odvtedy býval Augustín v množ-
stve ubytovní, pod holým nebom,  
v záhradkárskych chatkách aj v bunkri 
po partizánoch, čo opisuje až roman-
ticky. „Zakryl som ho igelitom, lebo 
nad ním rástli vysoké stromy, z kto-
rých stále kvapkalo. Pod zemou bola 
stála teplota, aj v zime sa v ňom dalo 
prežiť. Doniesol som si dnu koberce, 
posteľ, stoličky – mal som tam ako  
v obývačke, len bez elektriky, ale svie-
til som si sviečkami.“ Bunker opus-
til, keď mu kamarát ponúkol prácu 
maliara.

„Chvíľu som býval v maringotke, 
potom zase v záhradných chatkách, 
teraz žijem v garáži.“ Šancu na lepšie 
bývanie nevidí, lebo ako hovorí: „Nie-
kedy sa darí, inokedy nie. Nie je deň 
ako deň a z ulice sa je ťažko pohnúť.“ 
Naposledy robil nočného upratovača 
v automobilovej fabrike za 30 eur na 
noc, ale úplne si prehodil biorytmus 
a po čase už nevládal. Tak sa vrátil  
k predaju Nota bene.

Autorka je redaktorka Eurotelevízie.

Divadelné javisko je jedným  
z mála spojív medzi jeho predošlým 
usporiadaným životom a životom na 
ulici. Keď mal asi deväť rokov, prišli 
do školy robiť nábor bábkoherci. „Na-
učil som sa viesť marionety z dreva 
aj z papiera, a tak ma to chytilo, že 
som nakoniec hrával aj v Bratislav-
skom bábkovom divadle. Napríklad 
Hurvínka, Červenú čiapočku... Asi se-
dem, osem rokov som sa tomu veno-
val, kým som nešiel na učňovku.“

Hercom Divadla bez domova je 
od jeho počiatkov, už štrnásť rokov. 

„Mal som rád postavu Ženícha v hre 
Zázračné dieťa. Ani nie pre charakter 
postavy, ale preto, že mi pripomínala 
mladosť a slobodu. No už ju nehráme.“ 
Teraz hrá veľmi rád Sen, predstavenie 
poskladané zo snov všetkých hercov 
Divadla bez domova. 

„Mne sa snívalo, že je tuhá zima, 
silná fujavica, zohrievam sa doma na 
starých kachliach, pozriem do okna 
a za ním je čierne mačiatko. Chcem 
ho zachrániť, tak sa za ním načiah-
nem. Ale vyšmykne sa mi a padá, a ja 
za ním, dlho, veľmi dlho. Ale nedopa-
dol som, zobudil som sa.“ Tento sen 
mu pripomína skutočný zážitok z det-
stva: „Tiež sa prihodil v zime. Mama 
poslala mladšiu sestru do obchodu 
a vrátila sa nielen s nákupom, ale aj  
s malým čiernym mačiatkom. Som 
najmladší zo štyroch súrodencov, no 
aj starší sa mu veľmi potešili. O dva 
dni však otec zomrel na infarkt.“ Ra-
dosť vystriedal smútok.

Augustín dostal po otcovi krstné 
meno a vybral si aj jeho povolanie. 

„Robil stolára v parketárni, kde si od-
rezal článok palca. Jeden môj kolega 

si odrezal štyri prsty deň pred nástu-
pom na povinnú vojenskú službu. No 
mne sa podarilo len toto,“ s úsmevom 
mi ukazuje asi osem centimetrovú 
jazvu na pravej dlani, ktorú si spôso-
bil kotúčovou pílou, keď s kolegom re-
zali veľký drevený hranol. „Nevšimli 
sme si, že na jednom mieste je mier-
ne znížený, tam niekde som sa mu-
sel porezať. V tom pracovnom zápa-
le som ani bolesť necítil, až keď bolo 
okolo mňa všetko krvavé, všimol som 
si, že som sa zranil.“

So stolárčinou sa mu však spája-
jú aj veselé zážitky. „Na mojom prvom 
pracovisku v Jaslovských Bohuniciach 
som mal troch kolegov s kurióznymi 
priezviskami. Jeden sa volal Motúz, 
druhý Večera a tretí Rebro. Chlapi na 
nich vymysleli taký posmešok: Zave-
síme rebro na špagát, bude dobrá ve-
čera. Ale aj tí traja sa na tom smiali, 
boli sme dobrá partia.“

Keď sa Augustín oženil, našiel si 
prácu v Bratislave. „Narodili sa mi tri 
dcéry za sebou a kamaráti si zo mňa 
robili posmech, že nemám syna. Ale 
ja som im hovoril: Kráľ mal tri dcé-
ry. No a potom prišli na svet dvaja 
chlapci po sebe a nakoniec ešte dcé-
ra.“ Kvôli deťom sa s manželkou po-
stupne trikrát sťahovali. Najprv len  
v rámci Bratislavy, napokon sa roz-
hodli pre kúpu domu v Bodzi.

„Potrebovali sme čerpadlo na vodu 
a všelijaké opravy, ale nikoho sme  
v Bodzi ešte nepoznali. Vybral som 
sa teda do šenku hľadať majstrov a 
doviedol som domov takého mladé-
ho chalana. Zadovážil nám čerpadlo, 
potom opravil strechu, vaňu... Priamo 
v obývačke sa nám narodila posledná 
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Galina Lišháková Alan Hyža
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Vylúštenie krížovky z minulého čísla: 
Ten, kto chce byť v trvalom šťastí a porozumení, sa musí často meniť.
                                                                                                              Konfucius

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.

Múdrosť nie je výsledkom štúdia, ale celoživotného [...]. Albert Einstein

40

Vezmem do prenájmu zá-
hradnú chatku za pri-
jateľnú cenu. Môže byť 
aj poškodená, opravím. 
Mám alergie na chemic-
ké prípravky a teda nut-
nosť pobytu v prírode. 
Kontakt: 0940 107 414. 
Predajca Florian 
(č. 2060).

INZERÁT

KOLOBEH DOBRA

ĎAKUJEME

AKO DAROVAŤ 2 % Z DANE2 „Hádžte perly sviniam, dávajte, čo je sväté, psom, 
lebo dávať je to, čo platí.“ Ako pubertiačka som 
raz poslala darček s týmto odkazom chalanovi, do 
ktorého som bola tajne zamilovaná – priamu kon-
frontáciu som vylúčila, lebo nejavil záujem. Komu-
nikáciu teda zabezpečovali darčeky, ktoré som mu 
anonymne posielala.

Výber tohto citátu bol malým podpichnutím, a nie 
celkom úprimným manifestom mojej „nezávislos-
ti“ na reakciách obdarovaného. Nakoniec sa pre-
kvapivo naplnil aj v  realite. Obdarovávaním jeho 
som si robila radosť sama. Bola to zábava, pocit 
spojenia a slobody – a nikto mi to nemohol vziať.

Táto historka mi pripomenula, že dávať je privilé-
gium, ktoré máme vo svojich rukách. Dávať je aj 
výrazom moci, ktorú však treba užívať s rozumom 
a  istotou, že nejde o  danajský dar a  nevyžiadanú 
pomoc…

Inak, je krása, že môžeme vkĺznuť do kolobehu 
dobra, kedy sa nám zachce. V takom kolobehu už 
nie je jasné, kto vlastne dal a kto dostal, miznú hra-
nice medzi obdarovaným a darujúcim.

Dávať je to, o čo tu ide. Veď, ako hovorieva Daniel 
Pastirčák, v každom okamihu sme si aj sami sebe 

nepretržite darovávaní. Uvedomiť si to je krásne aj 
trochu desivé zároveň.

Ďakujeme vám, tisíckam darcov, ktorí na nás mys-
líte pri vypĺňaní daňových priznaní. Všetkým za-
mestnancom, ktorí ste prekonali nechuť voči by-
rokratickým formulárom. Je to totiž jedna z mála 
možností priamo a slobodne rozhodnúť o použití 
vašich daní. Nenechajte si ju vziať.

Vaše 2 % z dane pomôžu ľuďom bez domova zís-
kať väčšiu kontrolu nad svojím životom a dostať sa 
z ulice do bezpečnejšieho bývania. Môžeme lepšie 
pomáhať našim predajcom v ich snahe získať svoj 
domov a  spolupracovať na tom, aby sme sa sta-
li múdrou krajinou, kde majú všetci ľudia prístup 
k dôstojnému bývaniu.

Darujte 2% z dane OZ Proti prúdu ešte dnes ale-
bo nás podporte finančným príspevkom na účet 
IBAN: SK21 1100 0000 0026 6347 5014.

 Sandra Pazman Tordová
 štatutárna zástupkyňa 
 OZ Proti prúdu

Minulý rok ste nám za 2 % z dane darovali 37 352,65 eura.
Aj vďaka vám sme vytlačili viac ako tri vydania časopisu NOTA BENE (17 436 eur) a  350 predajcov 
v 18 mestách si tak zabezpečilo živobytie. Vaše 2 % z dane nám pomohli zabezpečiť predajcom každo-
dennú odbornú pomoc sociálnych pracovníkov (6 235,81 eura), zamestnali sme ich ako nosičov batožín 
(969,61 eura), dávali predajcom motivačné odmeny (1 680 eur) a prispeli sme im na zdravotné potreby 
(1 650,94 eura). Priamo v bývaní sme intenzívne podporovali päť ľudí v troch nájomných bytoch, kto-
ré sme sprostredkovali (6013,50 eura), hájili sme práva ľudí bez domova a iniciovali systémové zmeny 
(3366,80 eura). Ďakujeme, že ste v tom s nami.

ZAMESTNANCI
Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o  poukázaní 2% 
z  dane (predvyplnený formulár nájdete aj 
v tomto čísle Nota bene na nasledujúcej strane) 
a  požiadajte svojho zamestnávateľa o  vystave-
nie Potvrdenia o  zaplatení dane. Najneskôr do  
30. apríla 2019 pošlite oba formuláre daňovému 
úradu v mieste vášho trvalého bydliska.
Budeme radi, ak navyše zaškrtnete v tlačive sú-
hlas so zaslaním vašich údajov, aby sme sa vám 
mohli poďakovať. (Vtedy uvidíme vaše meno 
a adresu, nie poukázanú sumu.)

PRÁVNICKÉ OSOBY
môžu poukázať 1% (2%) z dane priamo 
v daňovom priznaní do 31. marca 2019. 

Údaje o prijímateľovi 
Obchodné meno alebo názov: Proti prúdu
Sídlo - obec, PSČ, ulica, číslo: 
Karpatská 10, 811 05 Bratislava
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36068781
Obe tlačivá a popis, ako postupovať, nájdete aj 
na www.notabene.sk/dve-percenta. Ďakujeme.
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(2006): Dom charity sv. Gianny, prevádzkovateľ: DCH Žilina, Kukučínová 4, 022 01 Čadca, Katarína Melicháčová, 0918 874 839, 041/432 40 88, dchgianna.ca@gmail.com, HLoHoVec 
(2009): O. z. Pokoj a dobro, Pribinova 51, 900 28 Hlohovec, Pavol Šoka, 033/742 3827, viera.vavrova@d2u.sk, HoLÍČ (2009): Azylový dom Emauzy, prevádzkovateľ: N. o . Križovatky, 
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	 Pouličný	časopis	Nota	bene	začal	 vychádzať	v	 septem-
bri	2001.	Vydáva	ho	občianske	združenie	Proti	prúdu	ako	
svoj	hlavný	projekt	na	pomoc	ľuďom,	ktorí	sa	ocitli	bez	
domova	alebo	 im	hrozí	strata	ubytovania	z	 finančných	
dôvodov.	Cieľom	je	aktivizovať	ľudí	bez	domova,	pomôcť	 
im	 získať	 sebaúctu,	 dôstojný	 príjem,	 pracovné	 návyky	 
a	sociálne	kontakty.	Úlohou	Nota	bene	je	tiež	kampaň	na	
pomoc	ľuďom	bez	domova.	

 Predajca	časopisu	musí	byť	registrovaný	v	OZ	Proti	prúdu	
alebo	 partnerskej	 organizácii	 mimo	 Bratislavy.	 Pri	 regi- 
strácii	dostane	3	kusy	časopisov	zdarma,	všetky	ostatné	si	

kupuje	za	0,70 €	a	predáva	za	plnú	sumu	1,40	€.	Je	povinný	no-
siť	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	 špecia-
lizované	 sociálne	 poradenstvo,	 pomoc	 pri	 uplatňovaní	
práv	 a	 právom	 chránených	 záujmov,	 podporu	 streetwor-
kera	 na	predajnom	mieste,	 právne	poradenstvo	partner-
skej	advokátskej	kancelárie,	tréningy,	skupinové	stretnutia	
a	workshopy,	prístup	do	kupónového	motivačného	sociál-

neho	obchodu,	príspevky	na	lieky,	internet,	PC	a	telefón	za-
darmo	pre	vybavovanie	práce,	bývania	a	úradných	záleži-
tostí,úschovu	peňazí	a	úradných	listín	a	možnosť	využívať	
korešpondenčnú	adresu	o.	z.	na	zasielanie	osobnej	pošty.	

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

Hlavní podporovatelia projektu NOTA BENE

Toto vydanie Nota bene podporili

Nefinanční podporovatelia projektu

Nová 
kniha

Sára má deväť rokov. Nebojí sa 
tmy a sníva o tom, že raz bude 
ošetrovateľka. Keď nebudú lieky, 
pacientom zahrá na klavíri.

Sára zatiaľ žiadny klavír nemá. 
V záhradnej chatke, kde býva 
so svojou mamou, jej toho chýba 
oveľa viac. No Sára má plán 
a zázračný čerešňový stôl. 

Príbeh o hľadaní domova  
od autorky Zatúlaného Gombíka  
Zuzany Csontosovej je prežiarený  
láskou, odvahou a tvorivosťou.

Kupujte u vášho predajcu 
NOTA BENE.
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