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Ďakujeme vám!
Kríza je vlastne riadne 
vyšťavujúca lekcia života. 
Táto koronová nám pri-
niesla vyčerpávajúce roz-
hodovania, rýchle trans-
formácie, bližšie vzťahy 
s predajcami a obrovskú 

vlnu podpory darcov – stala sa neuveriteľ-
ná vec! Na krízovú zbierku ľudia prispeli tak 
veľkoryso, že sme predajcom mohli pomôcť 
takým spôsobom, ako to skutočne potrebovali.

Vďaka darom predajcovia neskončili znovu 
na ulici! Nemuseli sme sa bezmocne prize-
rať katastrofe a len hasiť krízu ochrannými 
pomôckami či milým slovom. Spolu sme pre-
dajcom dopomohli k tomu, aby pandémiu 
strávili bezpečnejšie, ubytovaní a najedení.

Vďaka darcom sme dokonca mohli pomáhať 
aj partnerským organizáciám z regiónov, kto-
ré prevádzkujú NOTA BENE v osemnástich 
mestách, aby žiadny predajca nestratil stre-
chu nad hlavou. Ďakujeme všetkým darcom 
za obrovskú podporu. Viac informácií o tom, 
ako sme doteraz použili a ako použijeme dary 
z krízovej zbierky, nájdete na strane 2.

Dary zo zbierky sú určené na priamu podporu 
predajcov. Aby sme však zabezpečili aj preži-
tie časopisu a mohli pomáhať ďalej, musíme, 
žiaľ, zvýšiť jeho cenu. NOTA BENE ako jediné 
tlačové médium nezvyšovalo cenu už dvanásť 
rokov, náklady však medzitým výrazne stúpli. 
Tento krok by mal zároveň priniesť predaj-
com viac prostriedkov na prežitie.

Printové médiá zažívajú bezprecedentnú krí-
zu a už teraz je jasné, že v papierovej podobe 
niektoré z nich neprežijú. Aj my v Proti prúdu 
čelíme veľkému výpadku predaja. Zachovať 
pouličný predaj v našom prípade znamená 
zachovať existenciu pouličných časopisov ako 
takých. A k tomu potrebujeme vás.

Prosím, kupujte si NOTA BENE a časopis si 
po zaplatení vezmite. Ak si časopis nevezme-
te, hoci v dobrom úmysle pomôcť ešte viac, 
ohrozuje to samotnú existenciu projektu. Len 
ak si časopis po zaplatení vezmete, organizá-
cia získa polovicu zo sumy, za ktorú vydáva 
časopisy a pomáha predajcom.

ĎAKUJEME, ŽE SI ČASOPIS PO ZAPLATENÍ 
VEZMETE! Pomáhate tak predajcom ostať 
predajcami a našej organizácii zasa zachovať 
pouličný časopis ako nástroj svojpomoci pre 
tých, ktorí stratili všetko.

Sandra Pazman Tordová, šéfredaktorka
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Bonusová mama
Nová doba priniesla nové rodiny. Niektoré deti majú niekoľko mám, otcov, 

starých rodičov, pribudnú im súrodenci. O tom, ako sa vysporiadať so životom 
v patchworkovej rodine, sa s nami zhovárala KAMILA PETROVSKÁ.
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NOTA BENE

Jana Čavojská

Ako vznikla myšlienka projektu 
Tretí rodič?

Pred siedmimi rokmi som sa zo-
známila s mužom, ktorý mal dve 
deti z predchádzajúceho vzťahu. Ja 
som nemala žiadne. Bez prípravy 
som začala žiť rodinný život. Pri-
niesol mi veľa otázok, na ktoré som 
nemala odpoveď. V Českej republike 
vtedy neboli o tejto životnej situácii 
takmer žiadne informácie, objavila 
som len dve preložené knižky. Od-
povede, ktoré som potrebovala, som 
v  nich však nenašla. Tak som sa 
rozhodla založiť projekt Tretí rodič 
a neskôr o tejto téme napísať knihu.

Samotné pomenovanie tretí 
rodič ste vymysleli vy?

Uvažovala som o  tom, ako na-
zvať tohto rodiča. Existujú preňho 
výrazy ako macocha, nevlastná 
matka, no majú skôr negatívny vý-
znam. Nebolo mi príjemné nazývať 
tak samu seba. Tak som vymyslela 

„tretieho rodiča“.

Koncept rodiny, na ktorú sme 
boli zvyknutí, sa v poslednej dobe 
radikálne mení. Na Slovensku sa 
podľa štatistík rozpadne až polo-
vica manželstiev. S akými nový-
mi formami rodín sa najčastejšie 
stretávate?

V  Českej republike neexistujú 
údaje, výskumy ani presné čísla 
o rodinách a  ich formách. Na zá-
klade mojich vlastných skúseností 
vidím hlavne dva typy patchworko-
vých rodín: keď tretí rodič bez vlast-
ných detí príde k partnerovi s deť-
mi a keď sa stretnú dvaja partneri 
a každý už má vlastné deti. Prvá 
situácia je pomerne častá. Týka sa 
väčšinou mladších ľudí do 35 ro-
kov. Druhú situáciu prežívajú skôr 
starší ľudia. Stretnú sa po rozchode 
s predchádzajúcimi partnermi a do-
hromady môžu mať aj šesť – sedem 
detí. Takže nové rodiny sú naozaj 

veľké. Sú aj rodiny, kde takéto „ko-
lečko“ prebehlo už aj predtým. Nový 
pár má šesť detí a štyri z nich majú 
rôznych rodičov. A rodičov je v tých-
to rodinách tiež viac ako dvaja alebo 
štyria.

Ako ste sa vy osobne snažili na-
viazať vzťah s novými deťmi?

Chcela som byť niečo ako bo-
nusová mama. Myslím, že to takto 
prežíva veľa žien. Partnerove deti 
mali osem a desať rokov. Snažila 
som sa byť voči nim milá, dobrá, 
úprimná, a aj ony sa chceli pred-
staviť ako milé a  sympatické. Na-
priek obavám boli prvé spoločné 
týždne veľmi fajn. Väčšie výzvy 
prichádzajú v  období, keď rodi-
ny začnú spolu žiť. Príde všedná 
každodennosť a prejavia sa aj iné 
ako pekné stránky. To sa týka detí 
v  starostlivosti partnera aj detí, 
ktoré do novej rodiny prichádzajú 
na dohodnuté dni a víkendy. Začne 
kričanie, odvrávanie. Aj tretí rodič 
je len človek. Môže mať zlé ráno, 
môže byť nepríjemný, pre deti to už 
nie je taká pohoda ako zo začiatku.

Máte nejaké odporúčania pre 
nadviazanie vzťahu tretieho rodi-
ča s dieťaťom?

Aj teraz po rokoch si myslím, že 
pre mňa bola počas prvých mesia-
cov jednou z najdôležitejších vecí, 
aby deti cítili, že sú u nás vítané 
a patria tam. To sa dá dokázať rôz-
nymi spôsobmi: neverbálnou ko-
munikáciou, úsmevom, dobrou de-
siatou, počúvaním, záujmom o to, 
ako sa majú a  čo prežívajú. Keď 
dieťa prichádza do nového pros-
tredia, je preň veľmi dôležité, aby 
tam malo svoj kútik. Izbu, priestor, 
ktorý je iba jeho. A treba aj trochu 
odpútavať pozornosť od toho, že 
rodina prechádzala alebo prechá-
dza rozpadom, čo je nepríjemné 
pre všetkých a pre deti to môže byť 

ešte náročnejšie. Robili sme spolu 
veci, ktoré nás bavili: výlety, filmy, 
hry. Tie pomáhajú aspoň na chvíľu 
zabudnúť na realitu, v ktorej nám 
všetkým môže byť ťažko.

Líši sa to aj podľa toho, či sú 
deti menšie, alebo už v puberte?

Pozorujem, že u mladších detí sa 
citová väzba vytvára oveľa prirodze-
nejšie. Oveľa prirodzenejšie začí-
najú mať tretieho rodiča rady, hrajú 
sa s ním, idú aj do fyzickej blízkosti. 
U tínedžerov sú tieto kroky pomal-
šie a ostražitejšie. Do hry vstupuje 
aj ako situáciu zvládnu bývalí part-
neri. Deti môžu preberať emócie 
svojich rodičov a správať sa podľa 
toho. Keď partneri medzi sebou na-
stolia atmosféru boja, správajú sa 
tak aj deti. Niekedy sa prejaví rivali-
ta medzi súrodencami. Ak má jeden 
nového rodiča rád, druhý si vyberie 
opačnú cestu a začne ho neznášať. 
Tretí rodič by to nemal brať osobne. 
Týka sa to skôr situácie ako jeho 
osoby. Deti často nechcú prijať novú 
situáciu. Chcú naspäť mamu a otca. 
Keď dostanú signál, že situácia sa 
už nezmení a  ich rodina bude už 
navždy vyzerať inak, väčšinou sa 
ich správanie zlepší.

Je rozdiel pri adaptovaní sa na 
novú rodinu, ak je tretím rodičom 
žena a ak ním je muž?

V Českej republike sú deti stále 
vo väčšine prípadov zverované do 
starostlivosti matky. To znamená, 
že tretí rodič – muž žije s nevlast-
nými deťmi väčšinu času. Ženy to 
majú opačne. Nevlastné deti stre-
távajú každý druhý víkend a  cez 
prázdniny. U mužov oveľa častejšie 
pozorujem, že nevlastné deti berú 
ako vlastné. Nevlastné aj vlastné 
deti sú pre muža „jeho“ a viac to 
nerieši. To je ďalšia vlastnosť, typic-
kejšia pre mužov. Veľa vecí neriešia 
a nebabrú sa v nich. Má to svoje 
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Kamila Petrovská
je iniciátorka, autorka a kreatívna 
riaditeľka platformy tretí rodič. svo-
je dlhoročné skúsenosti zo vzdeláva-
nia, koučovania a aplikovanej psycho-
lógie uplatňuje pri vedení seminárov 
a individuálnom poradenstve pre 
nevlastných rodičov. Vyštudovala 
kulturológiu na Filozofickej fakulte 
uk v prahe. týmto odborom sa však 
nikdy nezaoberala. Ťahalo ju to iným 
smerom – ku vzdelávaniu, pedago-
gike a didaktike. ocitla sa v situácii 
nevlastnej mamy a o svoje poznatky 
sa delí prostredníctvom knihy tretí 
rodič, seminárov a platformy tretiro-
dic.cz.

plusy aj mínusy. Ja v tom často vi-
dím nadhľad. Nezaoberajú sa detail-
mi. Veľkou výzvou pre mužov však 
môže byť nájsť si miesto v rodine, 
v  ktorej nemá vlastné deti. Jeho 
partnerka sa o svoje deti stará, varí, 
učí sa s nimi a muž nevie, ako by sa 
mal do chodu rodiny zapojiť. Cítiť 
sa potrebný môže byť výzvou. Ak 
má muž aj vlastné deti, jeho úloha 
je jasnejšia. Ženy nejako prirodzene 
prežívajú detaily a emócie viac do 
hĺbky. Majú tendenciu brať si veci 
viac k srdcu. Majú pocit, že všetko je 
na nich a všetko musia riešiť.

Aké sú skúsenosti tretích rodi-
čov s reakciami okolia?

Žijeme v dobe, v ktorej sa tieto 
veci menia. Vnímam veľký rozdiel 
v tom, ako je to dnes a ako to bolo 
pred siedmimi rokmi, keď som sa 
tretím rodičom stala ja. Ale hoci 
na prvý pohľad sú už nové formy 
rodiny normálne, pod povrchom 
spoločnosť stále žije tradíciami. 
Ešte dochádza k hodnoteniu, aj keď 
nevypovedanému: on rozbil rodi-
nu, ona si nedokázala nájsť nikoho 
bez detí, ona kričala na nevlastného 
syna, tak to bude poriadne zlá ma-
cocha... Predsudkov je veľa. Kto ich 
nezažil, nedokáže si ich predstaviť.

Dostávajú sa tretí rodičia až do 
situácií, v ktorých uvažujú, či im 
za to nový vzťah vôbec stojí?

Určite áno. Dôležitú úlohu 
v nich zohráva pevnosť partnerské-
ho vzťahu. Takýto vzťah je vystave-
ný oveľa väčšej záťaži ako klasický 
partnerský vzťah dvoch ľudí bez 
detí. Ak je pevný, unesie aj ťažké 
situácie. Ak pevný nie je, alebo sa 
nachádza v kríze, môže tretí rodič 
pochybovať o tom, či mu stojí za to 
v tom vzťahu zotrvať.

V takomto vzťahu vlastne tretí 
rodič takmer nemal možnosť pre-
žiť fázu zamilovanosti, nemal toho 
druhého len pre seba, lebo vždy 
niekde okolo boli deti.

Áno, a  človek to môže nieke-
dy pociťovať ako deficit. Ak jeden 
z partnerov alebo obaja majú deti, 
tak pravdepodobne zažili len krátke 
obdobia bezstarostnosti, počas kto-
rých by len tak boli spolu a užívali 
si zamilovanosť. Je dôležité dopriať 
si takéto chvíle. Zveriť deti babičke, 
ísť na dovolenku vo dvojici.

Vstupujú niekedy negatívne do 
nového vzťahu starí rodičia?

Ja som mala zo strany mojich 
rodičov veľkú podporu. Určite zo-
hráva negatívnu úlohu, ak niekto 
zo starých rodičov odmieta vzťah 
a  deti partnera svojho dieťaťa 
a dáva im pocítiť, že v rodine nie 
sú vítané. Ale v príbehoch, ktoré 
som počula, hrali túto úlohu skôr 
expartneri ako starí rodičia. Tu-
ším len v jednom prípade mi písala 
žena o svojej novej svokre. Inak sa 
pri tretích babičkách a deduškoch 
stretávam skôr s tým, že nové vnú-
čatá vnímajú veľmi pekne. Užívajú 
si, že majú ďalšie vnúčatá. Ľúbia 
ich a  rozmaznávajú rovnako ako 
ostatné.

A čo vzťah vlastný a tretí rodič? 
Ten je zrejme najkomplikovanejší. 
Navyše sa musia obrazne poveda-
né „deliť“ o dieťa a nejakým spô-
sobom spolu komunikovať.

Expartner môjho partnera je 
veľmi citlivá téma. Hovorí sa o nej 
málo a veľa vecí sa ani nedá nahlas 
vysloviť. Tretí rodičia niekedy po-
pisujú, aké náročné je vychádzať 
s bývalým partnerom či partnerkou 
svojho partnera. Ale to je, samozrej-
me, obojstranné. Po rozchode býva-
jú expartneri väčšinou emocionálne 
zranení a v tom stave vstupuje do 
hry fakt, že svoje vlastné deti sú 
nútení dávať inej žene alebo inému 
mužovi. Keď ich odovzdajú, nemajú 
vplyv na to, čo sa s nimi v novej ro-
dine deje. To v bývalých partneroch 
vyvoláva rôzne negatívne emócie.

Napríklad?
Niekedy chce bývalý partner až 

príliš riadiť to, čo má dieťa jesť, ob-
liecť si a kam má chodiť. To nie je 
únosné. Inokedy sa bývalý partner 
tvári, že všetko je v poriadku, ale 
v skutočnosti to tak necíti a dáva 
to najavo rôznymi jedovatými po-
známkami a útokmi. Niekedy vstu-
puje do hry žiarlivosť. Alebo úpl-
ne otvorený boj. Ale často to býva 
prechodná záležitosť. Keď sú ľudia 
ochotní na sebe pracovať, podarí 
sa im za niekoľko mesiacov alebo 
rokov urovnať svoje životy natoľko, 
že sú schopní komunikovať v dospe-
láckej, rešpektujúcej rovine. Môžu 
sa z  nich stať dokonca priatelia. 
Dôležitá je práve rešpektujúca ko-
munikácia. Musíme sa o ňu snažiť. 

Hlavne kvôli deťom. Ony veci okolo 
seba citlivo vnímajú a prežívajú.

Stretli ste sa so situáciou, že 
to nový vzťah neuniesol a rozpa-
dol sa?

Áno, ale nie ako dôsledok toho, 
že bývalý partner robil strašné veci. 
Keby nám robila bývalá partnerka 
môjho muža problémy a nedalo by 
sa to už vydržať, tak by rozpad náš-
ho vzťahu nebol dôsledok jej sprá-
vania, ale správania môjho muža. 
Ide o  to, nakoľko bývalého partne-
ra pustíme do nového vzťahu. Aké 
pravidlá si nastavíme. Ak si nájdem 
nového partnera, je mojou úlohou 
usporiadať si vzťah s bývalým part-
nerom. Ak to nezvládnem, tak to 
môže byť pre môjho nového part-
nera veľmi náročné až neúnosné.

Sú zákony ústretové voči tre-
tím rodičom?

V Českej republike nemá rodič 
právne k nevlastným deťom žiad-
ny vzťah. Napríklad hospitalizácia 
s nevlastným dieťaťom v nemocnici 
či jeho zapísanie do školy, to ne-
vlastný rodič nevybaví. Inštitúcie 
zároveň vedia, že žijeme v moder-
nej dobe. Školy sa pripravili na to, 
že niektoré deti majú troch rodi-
čov a  umožňujú nevlastnému ro-
dičovi zúčastniť sa rodičovského 
združenia alebo vyzdvihnúť dieťa 
zo škôlky.

Ľudia sa vám zdôverujú s kom-
plikovanými životnými situáciami. 
Necítite sa nimi niekedy preval-
covaná?

Platforma www.tretirodic.cz 
funguje na dobrovoľníckej báze. 
Väčšinu aktivít robím ja. Na inter-
net sme pripravili textové informá-
cie a videá. Druhým pilierom našej 
činnosti je moja kniha. A  tretím 
semináre a  stretnutia. Ale nefun-
gujeme ako organizácia. Nemáme 
žiadnych zamestnancov. Som tam 
iba ja a dve dobrovoľníčky. Zo za-
čiatku som trochu prevalcovaná 
bola. Hlavne príbehmi. Ľudia často 
nič konkrétne nepotrebovali, ale 
potrebovali zdieľať svoj príbeh.  
Takže som mala v  maily alebo 
počula po telefóne veľa príbehov, 
a väčšinou neboli pekné. Vďaka kni-
he sa to ustálilo. Keď niekto potre-
buje radu, prečíta si ju v knihe. Ob-
čas ma niekto požiada o radu alebo 

kontakt na odborníka. Ak sa ľudia 
cítia veľmi zle, potrebujú podporu 
terapeuta. Niekedy ju potrebuje pár 
alebo aj celá rodina. No väčšina 
nových rodín je schopná fungovať 
úplne v pohode bez pomoci tretích 
osôb.

Nová doba s novými rodinami 
prináša určite veľa komplikova-
ných situácií. Vidíte v nej však aj 
nejaké pozitíva?

Keby sme žili v ideálnom svete, 
tak poviem, že, samozrejme, je lep-
šia nukleárna rodina (sociologicko-

-antropologický pojem pre rodinu, kde  

v jednej domácnosti žijú otec, matka 
a ich vlastné deti – pozn. red.). Ale 
v realite sa dnes rozvádza viac ako 
polovica manželstiev. Takže pre 
dospelých aj deti je lepšie naučiť 
sa žiť v nových podobách rodiny. 
Niekedy to prináša viac výziev než 
bežná rodina. Ale keď sa situácia 
dobre zvládne, môže priniesť aj veľa 
radosti. Napríklad ak bol v rodine 
jedináčik a jeden z rodičov si našiel 
nového partnera s deťmi. Jedináčik 
dostal súrodencov, ktorých si vždy 
prial. Veľké rodiny môžu spolu pod-
nikať rôzne veci, pri ktorých im je 
spolu dobre.
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Jana Čavojská

Skutočný dom.ov
Do novej domácnosti si priniesli len obraz s Ježišom... Spoznajte projekt, 

ktorý dáva príležitosť postaviť si vlastné bývanie aj chudobným.
Rodina Milana Bilého, zvaného 

Dancúľ, si užíva pohodlie nového 
domu. Steny sú namaľované výraz-
nými farbami a je pekne zariadený, 
no Bilí tvrdia, že stále to nie je celkom 
podľa ich predstáv. Chystajú sa kúpiť 
nový nábytok. Musí to však chvíľu 
počkať. Synovia prišli pre koronaví-
rus o robotu v Čechách. Zo starého 
domu, drevenice bez vody a toalety, 
aké si v rómskej osade v Lenartove 
ľudia stavajú, si priniesli len obraz 
Ježišovej poslednej večere.

Nový domček si postavili svojpo-
mocne z mikropôžičky, za asistencie 

neziskovej organizácie Projekt DOM.ov, 
ktorá tento rok získala prestížne me-
dzinárodné ocenenie Sozial Marie za 
sociálnu inováciu. Rómskym rodinám 
z osád, ktoré by hypotéku od banky 
zrejme nikdy nedostali, dáva Projekt 
DOM.ov možnosť získať bývanie na 
legálnej pôde aj s listom vlastníctva. 
Domčeky sú jednoduché a lacné. Ľu-
dia si ich stavajú vlastnými rukami, 
čo ešte viac šetrí náklady.

50 EUR MESAČNE

Spoločným menovateľom mno-
hých marginalizovaných rómskych 

osád, v ktorých deti dedia chudobu 
po rodičoch, je bývanie na nelegálnej 
pôde. Rómovia historicky nemali prá-
vo vlastniť zem. Ani usadiť sa v mes-
tách a dedinách. Korene dnešných 
osád tkvejú v dávnej minulosti. Ne-
vyhovujúce podmienky v nich pred-
stavujú ďalší problém.

Na malom priestore sa tiesni veľa 
ľudí. Žiadne súkromie, žiadne pokojné 
miesto na učenie pre deti. V chatr-
čiach často nie je tečúca voda. Obyva-
telia osady ju berú zo spoločnej stud-
ne. Latríny majú vonku. A ešte horšie 
sú takmer žiadne možnosti vymaniť 

sa z týchto podmienok. Milan Bilý by 
hypotéku z banky na nové bývanie 
zrejme nikdy nedostal. Ak áno, ktovie, 
či by sa mu podarilo kúpiť stavebný 
pozemok. Stáva sa, že Rómom pozem-
ky predať nikto nechce.

Rodiny zapojené do projektu DOM.
ov si najprv aspoň rok šetria minimál-
ne 50 eur mesačne. Takto nasporia 
základ na kúpu pozemku. Potom idú 
požiadať o mikropôžičku do Sociálnej 
banky Slovenskej sporiteľne. Projekty 
domčekov sú navrhnuté tak, že cena 
materiálu je niečo cez 9 000 eur. Ro-
diny úver splácajú dvanásť rokov. Ak 
sú v hmotnej núdzi, tak v legálnom 
bývaní môžu požiadať o príspevok na 
bývanie.

Milan Bilý s  manželkou Danou 
majú štyri deti, dvoch synov a dve 
dcéry. Synovia sú ženatí, takže do 
rodiny pribudli dve nevesty, jedna 
dokonca z Čiech. Milan sa smeje, že 
to robí problémy hlavne pri hokeji, 

pretože ona fandí Čechom – a tí aj 
vyhrajú. Jedna dcéra práve skonči-
la sociálnu prácu a dúfa, že dostane 
miesto asistentky učiteľa na základnej 
škole. Z druhej bude pekárka. Synovia 
sú vyučení murári. To sa pri stavbe 
nového domu veľmi hodilo.

V PLASTOVEJ VANIČKE

„Chcel som pre deti lepšie pod-
mienky, ako som mal ja. Aj deti chceli 
lepšie bývanie,“ opisuje Milan. Hoci 
si vždy dokázal nájsť robotu, stále to 
nestačilo na normálny dom. Nebol 
si ani istý, či by si poradil so všetký-
mi úradnými vecami a papierovač-
kami. Nemohol ani zohnať pozemok 
na stavbu domu. A tak rodina bývala 
v drevenici bez vody.

„Keď sa jeden chcel okúpať, ostatní 
museli ísť von,“ opisuje podmienky, 
aké tam mali. Umývali sa v plasto-
vej vaničke. „V lete bolo dobre, teplo, 
mohli sme sa umyť aj v jarku.“ Dievča-

tá sa rozpačito smejú. „Čo sa smejete? 
Pravdu hovorím. Tak sa žilo. Museli 
sme sa prispôsobiť.“

V lenartovskej osade začalo sporiť 
na nové bývanie päť rodín. Zostali dve. 
Nie je jednoduché odložiť si mesačne 
50 eur, ak žijete z mála. Bilovci šetrili 
dva roky. Potom získali úver a mohli 
začať stavať. Ako na to im ukázal 
stavebný učiteľ z projektu DOM.ov. 
Pomáhali synovia, ale aj manželka 
a nevesty. Každý priložil ruku k dielu. 
Teraz majú tri izby, kúpeľňu a kuchy-
ňu spojenú s obývačkou. Úver budú 
splácať dvanásť rokov.

Nábytok a zariadenie boli domé-
nou žien. Milan so synmi zas urobili 
k novému domu cestu. Predtým tam 
bolo blato, teraz je vysypaná štrkom. 
Po dohode so starostkou použil sta-
vebný odpad, ktorý obec nemala 
kam vyhodiť. A  čo teraz? „Kúpili 
sme aj vedľajší pozemok,“ pokračuje 
Milan. Sú veľká rodina, synovia už 
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majú vlastné deti. Takže sa bude sta-
vať znova. Mladí zostanú tu, rodičia 
a Milanova mama s bratom pôjdu do 
druhého domu. „Robota pôjde lepšie, 
už sa tomu rozumieme.“

ÚPLNE NOVÁ ULICA

Neziskovú organizáciu Projekt 
DOM.ov založilo Združenie pre lepší 
život a slovenská pobočka Člověka v tís-
ni. Pôsobí momentálne v pätnástich 
lokalitách, 18 domčekov už stojí, 136 
rodín je momentálne vo fáze spore-
nia. „Je to projekt pre strednú triedu. 
Pre ľudí, ktorí na to majú a potrebujú 
trochu pomôcť,“ vysvetľuje Vlado Fric-
ký, ktorý pracuje pre Projekt DOM.ov 
v komunitách v okolí Bardejova. 

„Tí veľmi šikovní našu pomoc ne-
potrebujú. A veľmi chudobným, ktorí 
majú vážne problémy s dlhmi alebo 
sa nedokážu zamestnať, nevieme po-
môcť. Pre náš projekt sú kľúčové aj 
komunitné centrá, terénna sociálna 
práca a úzka spolupráca s obcou.“

Terénni sociálni pracovníci ľudí 
v osade dobre poznajú. Spolu s komu-
nitným centrom vedia pomôcť vo fi-
nančnom vzdelávaní, ktorým každá 
rodina, zapojená do projektu, musí 
prejsť. Niekedy treba sporiteľom naj-
prv pomôcť s osobným bankrotom, aby 
sa zbavili dlhov, alebo s hľadaním prá-
ce. Podľa podmienok Národnej banky 
Slovenska môže úver na bývanie dostať 
len zamestnaný človek, ale Róm z osa-
dy ju nájde skôr v zahraničí než doma...

V Rankovciach vznikla úplne nová 
ulica. Stavalo sa štrnásť domov na-
raz. Čo je výhodné hlavne pri nákupe 
materiálu a množstevných zľavách. 
Kolaudovalo sa v marci. A už sporia 
ďalší ľudia. „Keby sme nedostali túto 
šancu, tak dom nemáme,“ konšta-
tuje Adriana Fliťárová. Z rodiny to 
bola ona, kto inicioval nové bývanie. 
Predtým žili s mužom a dvomi deťmi 
v chyžke pristavanej k svokrinej. Mali 
dve miestnosti a elektrinu. Vodu no-
sili zo studne. Adriana chcela radšej 
niečo vlastné. A hlavne, aby bola stav-
ba legálna. Aby mali všetky papiere 
a list vlastníctva.

UČITEĽ Z KOMUNITY

Metodička Projektu DOM.ov Fran-
tiška Ondrášiková podotýka, že Ró-

mom bolo vlastnícke právo k pôde 
dlho upierané. A ak aj mali peniaze, 
tak ťažko našli niekoho, kto by im 
predal pozemok. Zvykli si stavať ne-
legálne. Preto je pre projekt kľúčová 
spolupráca obce. „Obec musí totiž 
pripraviť stavebné pozemky a tech-
nickú infraštruktúru. Niektoré obce sa 
toho boja, v niektorých nechcú riešiť 
Rómov.“

Tam, kde do toho idú, majú 
možnosť získať na 95 percent ceny 
technickej infraštruktúry dotáciu zo 
štátneho rozpočtu. Zvyšok si spolu 
s cenou pozemku zaplatia stavebníci. 
Pozemky sú v tých lokalitách lacné, 
dajú sa kúpiť už od troch eur za meter 
štvorcový.

Do projektu mohol vstúpiť ktokoľ-
vek, kto mal záujem. Niektorí však 
sporiť z rôznych dôvodov nevydržali. 
Iní boli úspešní až na tretíkrát. „Nie-
kedy je problémom patologická závis-
losť na rodine a patologické vzťahy vo 
veľkorodinách. Taká rodina dokáže 
v mnohom pomôcť, ale prináša aj 
negatíva. Napríklad ak rodičia berú 
mladým všetky peniaze a oni nemajú 
šancu nasporiť si na bývanie, aj keď sú 
zamestnaní a majú príjem,“ vysvetľu-
je Františka Ondrášiková.

Tých, ktorým sa to podarilo, čaka-
la návšteva banky. Tá posudzovala, či 
dostanú mikropôžičku. Pre mnohých 
to bola úplne nová situácia. Pôžičku 
však nedostali v hotovosti. Stavebný 
koordinátor Ľuboš Zuskár za peniaze 
nakupoval materiál. Vo veľkom, pre 
viac stavebníkov naraz. „Cena stavby 
s podlahami, obkladmi, dlažbami, WC, 
sprchovým kútom a pecou na drevo 
vychádzala na 9 400 eur.“ Ceny mate-
riálu išli medzitým hore, takže domy 
v ďalšej fáze výstavby budú drahšie. 
Stavebníkom pomáhal stavebný učiteľ 
Ondrej Sameľ z Keceroviec.

Ďalšie z pravidiel Projektu DOM.ov 
hovorí, že stavebný učiteľ má pochá-
dzať z  rómskej komunity. Vlastno-
ručná stavba domu naučí budúcich 
majiteľov domu novým zručnostiam. 

„Nové je pre nich aj legálne vlastníc-
tvo na papieri,“ pokračuje Ľuboš. „Tu, 
v Rankovciach, sa s Rómami pracuje 
už roky. Takže ich životná úroveň stú-
pa. Tí, čo si postavili domy, sa teraz 
starajú o svoje a platia za svoje. Majú 
motiváciu.“

OBROVSKÉ ÚSILIE

Riaditeľ Projektu DOM.ov Marian 
Zeman hovorí, že práca neziskovej 
organizácie nie je len o samotnej vý-
stavbe. Keďže rodinám chýbajú také 
samozrejmosti ako voda či teplo a 
financie ledva pokryjú základné po-
treby, je pre ne aj každodenný život 
výzvou. „Preto sa rodinám venuje-
me ešte predtým, ako začnú stavať. 
Učíme ich hospodáriť s financiami, 
sporiť, tvoriť si rodinný rozpočet. 
Pomáhame im oddlžiť sa, nájsť si 
prácu. Tí, ktorí prešli vzdelávaním 
a postavili si dom, vyvinuli obrovské 
úsilie.“

Nový dom im zmení životy. „Ma-
jorita ich často odmieta pre to, že sa 
nemajú kde umyť, kde si oprať. Róm-
ske deti sú nevzdelané, ale nie preto, 
že by im bolo intelektuálne menej 
nadelené. Ak na dvadsiatich štvorco-
vých metroch býva dvanásť ľudí, tak 
sa nemôžu nerušene učiť. Diskrimi-
nované prichádzajú už do prvej triedy. 
Nevedia držať v ruke pero, nemali si 
kde a na čo kresliť. Tieto zručnosti im 
chýbajú. Keď už na štartovacej čiare 
strácajú tak veľa, nemajú sa ako z chu-
doby vymaniť.“

Nové domy sú zároveň novou 
budúcnosťou pre deti. Je tam tečúca 
voda, teplo. Priestor a ticho na učenie. 
Normálna podlaha, kde môžu tie naj-
menšie deti štvornožkovať, čo je pre 
vývoj mozgu veľmi dôležité. A keď už 
nové domy stoja, motivuje to ďalších, 
aby išli do sporenia.

Vlado Frický si myslí, že takýto 
systém by sa mal pretransformovať 
do štátneho programu. Nemala by to 
byť agenda tretieho sektora. Štát dlho-
dobo nedokáže nájsť spôsob, ako vy-
riešiť problém biednych nelegálnych 
osád. Možno práve toto by mohla byť 
jedna z ciest.

1 (str. 8-9) Rodina Bilých je veľká. Už uvažujú 
o stavbe ďalšieho domčeka.
2 V Rankovciach vznikla nová ulica.
3 Rodina Bilých pred novým domom.
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Ľudia, ktorých sa autizmus priamo netýka, netušia, 
čo prežíva dieťa a jeho najbližšia rodina. Niektorých autizmus 

naučil pozerať sa len tam, kam dovidia, a žiť v prítomnosti.

NEZLOMNÍ
Tomáš BenedikovičMonika Kompaníková

Devätnásťročný Tomáš žije posled-
ných šestnásť rokov so svojou starou 
mamou. Nebyť tejto energickej ženy, 
mohol Tomáš skončiť v  detskom 
domove s oveľa menšou šancou na 
rozvoj. Napriek rečovým vadám sa 
naučili spolu rozprávať, absolvovali 
zopár sťahovaní a aj celý rad vyšet-
rení a zákrokov, pretože Tomáš má 
niekoľko vážnych diagnóz.

Martinka má jedenásť a žije so svo-
jimi rodičmi, mladšou sestrou a bra-
tom v domčeku v slepej ulici, kde nie 
sú žiadni susedia. Maťka rada maľuje, 
skáče na trampolíne a veľmi pozorne 
vníma emócie. No nerozpráva, nemá 
rada čakanie, kolóny či červenú na 
semafore. Rozruší ju aj tá najmenšia 
zmena – vyrúbané stromy v lese, do 
ktorého zvykne chodiť na prechádzky, 
iné jedlo na stole, než na aké je zvyk-
nutá, návšteva alebo zmena denných 
rituálov. Keď sama sebe ublíži, malá 
sestra jej už vie natrieť rany. Maťkini 
rodičia žijú roky v sociálnej izolácii 
a vedia, že je to na celý život.

Míra je už vysokoškolák. Je samo-
tár, sám seba nevníma v kontexte 
spoločnosti, zároveň mu spoločnosť 
nechýba. Keď bol malý, bol mimo-
riadne pokojným dieťaťom, rád čítal 
encyklopédie a sám sa naučil abecedu, 
pokojné sústredené chvíle však strie-
dala agresivita. Mírova mama prešla 
ťažkým rozvodom, o syna skoro prišla, 
no sama vraví, že táto skúsenosť ju 
posilnila a pochopila napríklad aj to, 
že bezmocnosť je súčasťou života.

Jurko má jedenásť a na komuniká-
ciu s rodičmi mu postačia dve slová – 
áno a nie, no pomáhajú mu aj znakové 
kartičky. Vie si sám uvariť krupicu či 
puding, urobí aj cesto na palacinky. 
Chodí do špeciálnej školy, najradšej 
sa hrá sám a nemá rád, keď naňho 
ľudia hovoria príliš hlasno. Rodičia 

hovoria, že mladšia sestra Betka je 
ako ich slnko a Jurko zasa ich mesiac.

Majo má dvadsať, má rád kraso-
korčuľovanie a  spoločenské tance 
a niekoľko hodín týždenne pracuje 
v nákupnom centre. Tomáša, Maťku, 
Míru, Jurka a Maja spája jedno – majú 
autizmus. Ich príbehy a príbehy ďal-
ších rodín, ktoré sa potýkajú s touto 
diagnózou, nájdete v knihe s názvom 
Nezlomní a podtitulom 18 otvorených 
rozhovorov o autizme. Autorom je 
Majov otec, Jozef Bednár.

Autizmus má na Slovensku jedno 
dieťa zo sto, no na rozdiel od iných 
vážnych mentálnych či zdravotných 
postihnutí ho nie je na prvý pohľad 
vidieť. Autizmus má množstvo podôb 
a prejavov, od apatie k agresivite, od 
geniality k úplnej neverbalite a často 
túto diagnózu sprevádzajú ďalšie 
zdravotné a psychické problémy. Deti 
ako sú Maťka, Míra či Tomáš spojil po 
minulé mesiace ďalší strašiak – koro-
navírus, karanténa a s ňou spojené 
obmedzenia. Je ťažké vysvetliť au-
tistickým deťom, prečo musia nosiť 
rúško a prečo nemôžu ísť tam, kde 
chodia pravidelne a radi – na terapie, 
krúžky alebo do komunitného centra.

MUSÍŠ BYŤ DOMA

Rodičia dospelého Maja, Adriana 
a Jozef Bednárovci sa s diagnózou 
potýkali v čase, keď o nej na Sloven-
sku neboli dostupné takmer žiadne 
informácie, diagnostika bola v plien-
kach, špeciálne školy či škôlky nefun-
govali, odborníkov by ste zrátali na 
prstoch jednej ruky. Boli však aktívni 
a angažovaní a podarilo sa im Maja 
rozrozprávať, začleniť do spoločnosti 
a dokonca priviesť k práci.

V čase karantény musel Majo zniesť 
na tvári niečo, čo mu zabraňovalo dý-

chať, musel zabudnúť na stretnutia so 
starými rodičmi, opustiť pravidelné 
tanečné tréningy, prácu dvakrát do týž-
dňa po dve hodiny a prijať od základov 
zmenený denný režim. Pre nás bežná 
vec, no pre autistov môže aj malá zme-
na znamenať katastrofu.

„Niekedy prejde do nervozity 
a agresivity len tak, akoby sa vypí-
nač v jeho hlave bezdôvodne prepol,“ 
hovorí Majov otec. „Vtedy ma skúša 
udrieť po ruke, verbálne útočí, pre-
chádza až do expresívneho,  neak-
ceptovateľného vyjadrovania, búcha 
dverami. Ťažko v takých chvíľach jeho 
správanie regulovať.“ Jeho útoky sa 
len snažia tlmiť, aby neublížil sestrám 
ani sebe. O autizme hovoria Bedná-
rikovci otvorene, bez hanby. Museli 
však prejsť zložitou cestou vyrovnania 
sa s neliečiteľnou diagnózou.

U Maja sa počas karantény strieda-
li lepšie dni s horšími, výbuchy zlosti 
mal častejšie ako obyčajne, a počas 
tých horších dní sám hovoril, že ho 
bolí hlava, je unavený, že by si potre-
boval od autizmu odpočinúť. Rodičia 
sa mu snažili situáciu vysvetliť čo 
najjednoduchšími slovami, pretože 
autisti potrebujú počuť veci formulo-
vané jasne, bez metafor a dlhých viet. 
Nerozumejú humoru ani irónii.

„Preto nie karanténa alebo korona-
vírus, ale skôr – Majo, vonku je vírus, 
horšia choroba ako chrípka, mohol by 
si ochorieť aj ty alebo my, dokonca by 
sme potom mohli ísť do nemocnice. 
Preto nemáš všetky aktivity, preto mu-
síš byť doma,“ vysvetľuje Jozef Bednár. 
Podľa otca bola pre Maja karanténa 
epizódou, ktorá cez neho preletela 
a nezanechala na ňom výraznejšie 
stopy, no je ťažké to overiť – Majo sa 
k veciam nevracia, nikdy nerozpráva 
negatívne a má našťastie optimistický 
pohľad na svet.



POVEDZ KA-KA-O!

Mária Hlaváčová je na svoj vek 
neuveriteľne aktívna a húževnatá 
žena. O svojho vnuka sa stará na-
priek tomu, že ako vdova, dôchod-
kyňa bez vlastného domu a  s  mi-
nimálnym príjmom to sama nemá 
ľahké. Tomáša si osvojila, keď hro-
zilo, že skončí v detskom domove. 
Vo svojich štyroch, piatich rokoch 
bol Tomáško zanedbaným chlapcom, 
nerozprával, mal problémy s moto-
rikou, s nohami, chýbala mu jedna 
oblička a potreboval silné dioptrie. 
A k tomu všetkému mu diagnosti-
kovali autizmus a ľahké mentálne 
postihnutie.

„Nevedela som, čo to ten autiz-
mus je. Dočítala som sa, že autisti 
majú vlastný svet. Že sa nevedia vcí-
tiť do druhého človeka. Ale naňho 
to moc neplatilo,“ popisuje svojho 
vnuka pani Hlaváčová v rozhovore 
do knihy Nezlomní. „On vedel aj 
pohladkať, pritúliť, usmiať sa. Zo 
začiatku mi to naňho nesedelo. On 
sa vie vcítiť do človeka. On aj keď 
vidí, že som smutná, povie – babička, 
plačeš. Utiera mi slzičky, objíme ma.“

Aby spolu mohli fungovať, To-
máška bolo potrebné najskôr naučiť 
rozprávať a to sa pani Hlaváčovej aj 
podarilo: „Keď chcel kakao, ukázala 
som mu prstom na kakao a slabiko-
vala – povedz ka-ka-o. Chceš jesť? 
Poďme, toto je hrniec, toto je lyžič-
ka, toto tanier. Takto som sa s ním 
rozprávala.“

Facebook pani Hlaváčovej je plný 
Tomášových fotiek z výletov po Slo-
vensku, ale aj útržkov ťažších chvíľ, 
ktorým sa nevyhnú: „Idem sa pochvá-
liť. Musela som ísť do banky a Tomáš-
ka som nechala doma. Nech ma čaká, 
aby nemusel so mnou chodiť. Keď 
som sa vrátila domov, čakala ma uva-
rená krupica. Vynikajúca. Vítal ma so 
slovami. Babička, chcel som ti spraviť 
úplnú radosť, aby si neplakala. Lebo 
ráno nebolo moc dobré.“

Dvojica sa často sťahovala – aj 
kvôli susedom, ktorí spísali petíciu, 
lebo Tomáš občas hlasno zakričí 
alebo hodí niečo na zem. Nakoniec 
zakotvili v  Žarnovici. Tomáš cho-
dí do špeciálnej školy v Novej Bani 
a počas karantény sa stále pýtal do 
školy. Keď sa zo správ dozvedel, že 

nej interakcii, vymedzené záujmy a 
uľpievanie na stereotypoch.“

Príčinou autizmu je porucha 
vývinu centrálneho nervového sys-
tému, ktorý je výsledkom porúch  
v genetickej výbave jedinca a fakto-
rov vnútorného alebo vonkajšieho 
prostredia. „Podľa toho, čo dnes vie-
me, je jedným z rizikových faktorov 
vyšší vek rodičov. Tento faktor zvy-
šuje riziko vzniku závažných mutácií 
v zárodočných bunkách, ktoré rodič 
odovzdáva svojmu dieťaťu, čo môže 
ohroziť zdravý vývin jeho mozgu.“

Ľudia, ktorých sa autizmus pria-
mo netýka, netušia, čo prežíva die-
ťa a jeho najbližšia rodina, nevedia, 
prečo sa dieťa chová inak ako ostat-
ní, a už vôbec netušia ako reagovať, 
keď má záchvat, keď nereaguje, ne-
rozpráva, zapcháva si uši, je agresív-
ne alebo, naopak, utiahnuté. Infor-
mácie však chýbajú aj tým, ktorí už 

1 (str. 12) Rodinka nezlomných: Zľava Majo, 
mama Adriana, otec Jozef a sestry Martinka a 
Barborka.
2 Tomáš a Mária Hlaváčovci, rovnako nezlomní.
3 NEZLOMNÍ. 18 otvorených rozhovorov o au-
tizme. Vydal N Press, s. r. o., 2020.

kých detí najviac obávajú. Takmer 
všetci majú najväčší strach z toho, 
čo bude s ich deťmi, keď sa o ne už 
nebudú môcť sami kvôli veku po-
starať.

Väčšina rodičov nechce starost-
livosť nechať na ostatných súroden-
cov, no na Slovensku funguje mi-
nimálna sieť chráneného bývania, 
denných stacionárov, komunitných 
centier či domovov sociálnych slu-
žieb, ktoré by sa špecializovali na 
dospelých ľudí s poruchou autistic-
kého spektra, a tak je budúcnosť tej-
to stále sa zväčšujúcej a ohrozenej 
skupiny veľmi neistá.

Otec siedmaka Peťa by si prial, 
aby sa jeho syn stal rehoľníkom 
v kláštore, aby tam bol chránený 
pred vonkajším svetom, lebo ako 
hovorí: „Svet dokáže autistov ne-
skutočne zneužiť a zmanipulo-
vať.“ Jurkovi rodičia vidia možnosť  
v komunitnom chránenom bývaní 
s opatrovateľom. Iní vidia riešenie 
v dánskom modeli, kde autisti bý-
vajú samostatne v malých bytoch 
a sociálne pracovníčky ich formou 
sms správ upozorňujú na tie naj-
dôležitejšie veci – že treba nakúpiť 
či zaplatiť za telefón. A niektorých 
autizmus naučil pozerať sa len tam, 
kam dovidia, a žiť v prítomnosti.
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sa majú školy otvoriť v  máji, pri-
chystal sa na máj, no škola začala až 
v  júni. Od septembra nastupuje do 
učilišťa, kde sa bude učiť praktickým 
činnostiam.

Počas karantény absolvoval ťaž-
kú operáciu chrupu pod narkózou, 
pri ktorej prišiel o  všetky zúbky 
a  babka o  množstvo našetrených 
peňazí. Obaja žijú z invalidných dô-
chodkov a výživného od Tomášových 
rodičov a zohnať niekoľko tisíc eur 
na komplikovaný zákrok je pre nich 
veľký problém. Podporiť ich môžete 
prostredníctvom stránky ludialu-
dom.sk, kde ich príbeh nájdete po 
názvom: Tomáškova skromná pros-
ba pre dobrých ľudí.

Tomáš so svojou diagnózou nevie 
pochopiť nutnosť operácie, lekárov 
sa bojí a len na to, aby ho dostali 
pod narkózu, ho museli držať štyria 
ľudia. „Ale drží sa. Máme antibiotiká, 

lieky od bolesti. Aj bez zúbkov sa 
mu očká usmievajú. Tak asi takto. 
Snažíme sa.“ O posledných rokoch 
hovorí Tomášova babka ako o  ro-
koch plných sklamaní, rozčarova-
nia a  beznádeje. Zároveň to boli 
najšťastnejšie roky jej života a do-
priala by ich prežiť ľuďom, ktorí sú 
so svojím životom večne nespokojní.

KEDY SPOZORNIEŤ

Autizmus je neurovývinové ocho-
renie, ktoré je veľmi rôznorodé, a 
každý jedinec s autizmom je iný. 

„Koľko autistov, toľko autizmov,“ ho-
vorí profesorka Daniela Ostatníková, 
ktorá založila Akademické centrum 
výskumu autizmu a patrí k najeru-
dovanejším odborníkom v oblasti 
výskumu a diagnostiky autizmu na 
Slovensku. „Všetci jedinci s autiz-
mom však majú spoločné takzvané 
jadrové príznaky. Sú nimi kvalitatív-
ne deficity v komunikácii, v sociál-

diagnózu u svojho blízkeho poznajú, 
chýbajú aj učiteľom či zdravotníkom.

Okolo autizmu koluje množstvo 
mýtov a jedným z najčastejších je, že 
príčinou autizmu môže byť aj očko-
vanie. Podľa profesorky Ostatníkovej 
je odpoveď jednoznačná: „Vakciná-
cia nie je príčinou autizmu. Nemô-
že byť, pretože autizmus vzniká už  
v prenatálnom období nedostatočným 
alebo chybným vývinom neurónov a 
ich spojení do neurónových okruhov, 
ktoré majú konkrétnu funkciu,“ zdô-
razňuje profesorka Ostatníková.

Môže sa však stať, že sa autizmus 
po očkovaní prejaví – ak má dieťa 
poruchy imunitného systému, môže 
reagovať na prítomnosť antigénov  
v očkovacej látke inak ako zdravé 
deti. Ak by sa však neprejavil po oč-
kovaní, prejavil by sa neskôr, možno 
po nejakej inej a pre organizmus 
dieťaťa zaťažujúcej skúsenosti. Ne-
vznikol by, prejavil by sa.

Rodičia sa často pýtajú, kedy by 
mali spozornieť a vyhľadať lekára, 
ak sa im niečo vo vývoji ich dieťaťa 
nezdá. „Oproti minulosti sa diagnos-
tika autizmu výrazne skvalitnila a 
spresnila a už pri trojročnom dieťati 
môže byť presná a spoľahlivá,“ vraví 
špeciálna pedagogička Eva Gelányio-
vá, ktorá vedie súkromné centrum 
špeciálnopedagogického poraden-
stva v Leviciach. Ak by aj nešlo o au-
tizmus, môže ísť aj o iné, viac či 
menej závažné vývojové problémy 
dieťaťa, ako napríklad oneskorený 
vývin reči či vývinová dysfázia.

Vo všeobecnosti platí, že čím 
skôr je dieťa diagnostikované, čím 
skôr začne intervencia a  terapie, 
tým väčšia je nádej na zlepšenie. Aj 
spočiatku úplne neverbálni autisti 
dokážu komunikovať svojím vlast-
ným spôsobom, môžu sa postupne 
rozrozprávať a absolvovať škôlku či 
školu. Môžu, tak ako Majo Bednár, 
dokonca pracovať a viesť relatívne 
samostatný život.

NA CELÝ ŽIVOT

Je ešte jedna vec, ktorá rodiny 
s autistickým členom spája – autiz-
mus je na celý život. Jozef Bednár sa 
vo svojich osemnástich rozhovoroch 
často pýtal, čoho sa rodičia autistic-



Rodiny v karanténe

Rešpektovať sa, byť trpezlivý, venovať pozornosť. 
Šetriť sily, rozdeliť domáce práce, viesť deti 
k samostatnosti. Aj to nás naučila korona.

Zuzana Límová
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Patchworkovú rodinu Zuzany Schil-
lerovej a Radovana Zemana tvoria dvaja 
dospelí a štyri deti z predošlých vzťahov. 
Počas karantény museli nájsť spôsob, 
ako fungovať v obmedzenom priestore, 
a zároveň zabezpečiť, aby sa deti mohli 
stretávať aj s druhými rodičmi. Zladiť 
sa vraj vôbec nebolo ťažké.

„Všetko je to vecou dohody,“ vysvet-
ľuje Zuzana. „V čase, keď pandémia vy-
pukla, zostali všetky deti u nás, s výnim-
kou najmladšieho, ktorý je v striedavej 
starostlivosti. Keď chceli navštíviť otca 
alebo mamu, išli k nim na niekoľko 
hodín, alebo na víkend. Verili sme, že 
sa všetci správame zodpovedne.“

Väčšinu času strávili spoločne v tro-
jizbovom byte. Rodičia, škôlkar Radko, 
siedmačky Hanka a Magdaléna a matu-
rant Viktor. Pod jednou strechou spolu 
žijú len rok. Podľa Zuzany im pomohlo, 
že situáciu prijali, a „nešpekulovali, čo 
by mohlo byť inak“.

Život im uľahčili technológie, vďaka 
ktorým si deti udržali kontakt s kama-
rátmi a spolužiakmi. „Predtým sme 
kontrolovali, koľko času trávia pred ob-
razovkou. Teraz sa z nepriateľa stal na 
čas vítaný spojenec,“ konštatuje Zuzana. 

„A keď sa deti zvlčili, išli sme do lesa. 
Dobiť si baterky, vydýchať sa a vybehať. 
Volali sme to protiponorkové opatrenia.“

Patrila medzi ne aj snaha zacho-
vať si osobný priestor. „Je dôležité 
vytvoriť si čas na partnerský život a 
nenechať sa detiskami zožrať zaži-
va,“ smeje sa Zuzana. „Deti majú ten-
denciu podeliť sa okamžite o každú 
myšlienku a nápad. Chcú vám pustiť 
novú pesničku, povedať vtip, ktorý 
práve počuli, ukázať video, spýtať sa, 
čo bude na večeru... Oznámiť, že došlo 
mlieko... Vypátrať, kto zjedol čokolá-
du... Vnímam to ako prejav dôvery. 
Niekedy mi však neostáva nič iné, než 
nasadiť si slúchadlá.“

Spolužitie vo veľkej rodine pova-
žuje za príležitosť naučiť sa vzájomne 
rešpektovať a nerušiť, byť trpezlivý, 
deliť sa o pozornosť. „Keď sme chodi-
li do práce, stále som mala pocit aké-
hosi dlhu voči deťom. Trápilo ma, že 
s nimi trávime málo času. Ukrajovala 
som zo svojho osobného priestoru, 
no i tak sme boli stále nespokojní. 
Počas karantény sme mali konečne 
čas na seba, na deti, na dlhé telefo-
náty rodičom, ktorých sme nemohli 
navštíviť.“

To považuje za najväčší prínos ne-
ľahkého obdobia. „Dlho som nepouži-
la slovo musím. Už nemusím, mám 
čas. Musenie ma roky ubíjalo,“ hovorí 
Zuzana. „Naučila som sa oddychovať. 
Čo nestihnem, počká dozajtra. Viem 
si vyložiť nohy a čítať knihu, aj keď je 
v dreze špinavý riad a nepovysávaná 
podlaha. A naopak, keď sa mi chce, 
vyupratujem celý byt. Lebo môžem. 
Lebo mám čas.“

Karanténa ju naučila šetriť sily, 
rozdeliť domáce práce, viesť deti  
k väčšej samostatnosti. Samozrejme, 
ani Zuzanina a Radovanova rodina sa 
nevyhla krízam. „Nálady sa u nás strie-
dajú. Niekedy je nám veselo, objímame 
sa a smejeme, jeme veľa dobrých jedál, 
pomáhame si, rozprávame sa, čítame 
si večer v posteli... A inokedy si lezieme 
na nervy,“ priznáva. Kľúčom je podľa 
nej úprimnosť a čo najskoršie riešenie 
problémov.

„Sme patchworková rodina. S mu-
žom sme si preto hneď na začiatku 
povedali, že je v poriadku, ak niekedy 
nie sme spravodliví. Nedelíme deti na 
tvoje a moje. Milujeme ich všetky, ale 
zároveň vieme, že láska k biologické-
mu dieťaťu je iná ako k bonusovému. 
A deti to vedia tiež,“ hovorí. „Podarilo 
sa nám však vytvoriť príma rodinu, 
kde deti cítia istotu a lásku a zažíva-
jú človečenskosť so všetkým, čo k nej archív Z. Schillerovej
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patrí. Nehanbíme sa za svoje chyby a 
nebojíme sa ospravedlniť, ak sa dopus-
tíme krivdy.“

Intenzívne spolužitie v Zuzaninej 
rodine vzťahy upevnilo. Na konci ka-
rantény ju Radovan požiadal o ruku. 
Povedala áno.

NÁJSŤ BALANS

Pre rodinu Symington-Maar bolo 
uplynulé obdobie neuveriteľne náročné. 

„Nikdy sa nám nepodarilo nájsť rovno-
váhu,“ priznáva Florence Symington-

-Maar, ktorej nikto nepovie inak ako 
Flo. S manželkou Annou a trojročným 
synom Danielom žijú na jednom z bra-
tislavských sídlisk.

„Najväčšou výzvou bolo zmestiť do 
jedného dňa dvakrát osem hodín prá-
ce pre každú z nás, dvanásť hodín sta-
rostlivosti o syna, plus čas na varenie, 
upratovanie, nakupovanie, venčenie 
psa, starostlivosť o seba, o náš vzťah,  
o blízkych,“ vysvetľuje Anna a Flo dopĺňa: 

„Zlyhávali sme tak trochu vo všetkom...“

Stresujúci bol aj pokles príjmov. 
Možnosť striedať sa na OČR im 
slovenské úrady neschválili, hoci  
v zahraničí sú manželkami a rovno-
cennými rodičmi. Izoláciu znášali 
ťažko a nemohli sa dočkať jej kon-
ca. „Naozaj sa teším na stretnutie 
s priateľmi a rodinou, na otvorené 
školy a úrady, na bežné nákupy, kto-
ré nepripomínajú život ohrozujúce 
expedície,“ hovorí Flo.

Napokon našli niekoľko spôso-
bov, ako si situáciu uľahčiť. Trojroč-
nému Danielovi zaobstarali učiace 
hračky, s ktorými sa dokázal na 
chvíľu zabaviť aj sám, zredukovali 
počet pracovných hodín, objavili 
nové miesta v okolitej prírode. Keď 
sa po zmiernení opatrení zapojili 
do starostlivosti o chlapca aj An-
nini rodičia, odľahlo im. „Po dvoch 
mesiacoch mám pocit, že sa viem 
konečne znova adekvátne postarať 
o všetkých v rodine, vrátane seba,“ 
teší sa Anna. Posledné mesiace ju 
naučili žiť viac v prítomnosti a ne-
mať na seba prehnané nároky.

Za prínos obe považujú aj to, čo si 
uvedomili v profesijnej oblasti. Anna 
učí fyziku na základnej škole a celé vy-
učovanie presunuli online. Niektorým 
žiakom a žiačkam vyhovovalo, ďalším 
chýbal kontakt v triede. Florence vedie 
organizáciu Teach for Slovakia, ktorej 
cieľom je, aby mali všetky deti prístup 
ku kvalitnému vzdelaniu. Napríklad tie 
z marginalizovaných komunít.

„Mnohé deti, s ktorými pracujeme, 
majú obmedzený, alebo žiadny prí-
stup k online vyučovaniu. Naši učitelia 
rýchlo zisťovali, ktorým sa dá zavolať, 
komu poslať facebookovú správu, s kým 
musíme pracovať inak,“ vysvetľuje Flo. 

„Potvrdilo nám to, že nad vzdelávaním 
treba premýšľať iným spôsobom. Aby 
deti napredovali, musíme nad nimi 
uvažovať jednotlivo,“ dodáva a dúfa, 
že takáto zmena zmýšľania nastane 
aj systémovo.

KEĎ ŠKOLA NEVOLÁ

V rodine Marjánovcov ostala mama 
Hanka Marjánová počas karantény  

s deťmi doma sama. Jedenásťročnej 
dcére Hanke chýbali kamarátky, no pre 
sedemročného Kubka bol čas strávený 
mimo školy vyslobodením. Aj súkrom-
ná škola pre deti s autizmom, kde ho 
zapísali, je preňho náročná.

„Syn má veľmi rád deti a chcel by 
byť v škole. Po mesiaci nám však po-
vedali, že to s ním nezvládajú. Vraj je 
príliš kontaktný,“ povzdychne si mama. 
Hoci je v triede len päť žiakov a okrem 
učiteľky aj špeciálny pedagóg, nedokážu  
s Kubom pracovať tak, ako to potrebuje.

„Vôbec som to nečakala a bola som 
veľmi nahnevaná. Keď nemôže chodiť 
do špeciálnej školy, tak kam?“ pýta sa 
Hanka. Nebolo to prvýkrát, čo chlapca 
vyčlenili z kolektívu, podobný prístup 
zažil už v škôlke. Našťastie sa im poda-
rilo nájsť detský kútik pri Trenčianskej 
univerzite, kde sa môže zahrať s deťmi.

Pri výchove syna Hanka čerpá z ve-
domostí zo štúdia sociálnej pedagogiky, 
navyše si popri zamestnaní robí kurz 
Montessori pedagogiky. Aj vďaka nemu 

spoznala nové vzdelávacie metódy a za-
čala sa časť týždňa učiť so synom doma. 
Dilemu, či prejsť naplno do domáceho 
vzdelávania, vyriešila korona.

„Keď vypukla pandémia, učiteľka 
nám začala posielať okopírované cvi-
čenia. Zistila som však, že Kubovi čier-
nobiele listy veľa nehovoria, nedokáže 
sa z nich učiť,“ spomína. Hľadala preto 
spôsob, ktorý by mu sadol. Zistila na-
príklad, že sa potrebuje učiť nerušene, 
úlohy zjednodušiť a rozfázovať. Niekedy 
stačilo cvičenie rozstrihať, aby v ňom 
nebolo priveľa obrázkov.

„Konečne som mala čas si všetky ma-
teriály dopredu pripraviť a prispôsobiť. 
Zrazu nemusím Kuba do učenia nútiť, 
nie je to boj ako predtým,“ konštatuje 
Hanka. Po dvoch mesiacoch si s pre-
kvapením uvedomila, že dobehli učivo 
za celý rok. Školským povinnostiam sa 
pritom venovali len pol hodinu denne.

„Určite chceme pokračovať takýmto 
spôsobom. Mám pocit, že veľa rodičov 
by chcelo pre svoje deti niečo podobné, 

ale nemajú na to kapacitu,“ myslí si. Po-
pri starostlivosti o deti a o domácnosť 
pracuje na plný úväzok, do postele sa 
zväčša nedostane pred polnocou. Ak 
potrebuje odcestovať na služobnú cestu, 
starostlivosť o rodinu prevezme manžel 
Jaroslav. Kubkova výučba však vtedy 
musí počkať.

Vďaka karanténe sa Marjánovcom 
podarilo načas zladiť rodinný život  
s pracovným. „Spočiatku to bol chaos, 
ani sme nepostrehli, kedy sa dcére za-
čalo online vyučovanie. Po dvoch-troch 
týždňoch som si musela urobiť rozpis, 
kedy sa ktorej učiteľke máme hlásiť,“ 
spomína Hanka. „Všetci hovorili, že 
počas korony máme spomaliť. Ľudia 
si však našli spôsob, ako sa naháňať aj 
doma. V hlave.“

Ona sama by v karanténe pokojne 
vydržala. „Podržala by som si toto ob-
dobie aj pol roka,“ usmieva sa Hanka 
Marjánová. Nadobudnuté zručnosti by 
chcela v budúcnosti pretaviť do projek-
tu pre rodiny, ktoré majú deti so špeci-
álnymi potrebami.

Gustavo Pizano archív Marjánovcov



Samy s deťmi

Hoci žiadajú len to, čo im podľa zákona patrí, 
cítia sa matky samoživiteľky často ako zločinci. 

Patria medzi najzraniteľnejšie skupiny v spoločnosti.

Magdaléna Rojo

Od vyhlásenia núdzového stavu 
bola Dagmar doma s dvomi zo svo-
jich troch detí a virtuálne aj s ďalšími 
deťmi zo školy, kde pracuje ako vy-
chovávateľka v školskom klube. Prá-
cu si v posledných troch mesiacoch 
doniesla so sebou domov prostred-
níctvom Messengeru.

„Pomáhate cudzím deťom a popri 
tom sa musíte starať o domácnosť, 
deti, prať, variť. Je to dosť náročné,“ 
konštatuje slobodná mama, ktorá 
sa už päť rokov stará o všetko sama.  
V už beztak neľahkej situácii sa Dag-
mar v čase koronakrízy znížil pracov-
ný úväzok na osemdesiat percent, a 
s tým aj jej plat.

Podobných prípadov by sme po-
čas pandémie našli na Slovensku 
tisíce. Podľa posledného sčítania 
obyvateľov v roku 2011 je v krajine 
takmer 130-tisíc neúplných rodín, 
pričom viac ako 80 percent tvoria 
práve slobodné matky s aspoň jed-
ným závislým dieťaťom. Najčastej-
ším dôvodom pre vznik neúplných 
rodín je rozvodovosť.

NADĽUDSKÁ VÝZVA

Tara (meno sme na jej žiadosť 
zmenili) má dve deti, o ktoré sa po 
odchode od manžela stará sama. 

„Dodnes si pamätám, ako sa mi triasli 
nohy, keď som ostala stáť v prázd-
nom malom byte s dvoma drobcami 
takmer bez prostriedkov, na rodičov-
skej dovolenke. Ešte som dojčila. Pa-
mätám si však aj prvý jarný nádych 
z plných pľúc s vedomím, že už pár 
dní za sebou som pred spaním ne-
plakala.“

Boli to po dlhej dobe prvé dni bez 
strachu, čo zasa urobí zle a ako dlho 
bude doma dusno. Pokojných dní 
pribúdalo, ale byť matkou-samoživi-

teľkou je v našej krajine nadľudská 
výzva. „Hojiť zranené srdiečka, za-
hŕňať láskou a starostlivosťou, starať 
sa o rozvoj, podporovať, mať jedno 
až dve zamestnania, aby sa vyžilo, a 
myslieť na budúcnosť, to je masaker.“

Skĺbiť starostlivosť o deti a plný 
pracovný úväzok, neraz aj s ďalšími 
čiastočnými, je najväčšia výzva, kto-
rú Dagmar aj Tara menujú. „Mám 
trvalý pracovný pomer, bez toho by 
som neprežila, musím mať pravidel-
ný príjem. Okrem toho mám vždy 
aj nejakú ďalšiu prácu – či už ako 
terénna sociálna pracovníčka, ale-
bo aktuálne vypekám a podporujem 
predajom svojich koláčov aj občian-
ske združenie Cesta úspechov,“ vraví 
Dagmar. 

Tara odišla na začiatku roka zo 
zamestnania, kde pôsobila celé roky. 
Prácu, ktorú dostala následne v ob-
lasti vzdelávania, nemohla niekoľko 
mesiacov vykonávať pre obmedzenia 
v súvislosti s pandémiou. Aj teraz je 
jej budúcnosť nejasná.

DISKRIMINÁCIA

Matky-samoživiteľky sa na viace-
rých frontoch stretávajú s diskrimi-
náciou. Jedným z nich sú nižšie platy 
na pracovisku – táto situácia sa dnes 
na Slovensku dotýka žien všeobecne. 
Čím viac detí žena vo veku 45 rokov 
má, tým nižší je jej plat. Dagmar má 
však opakovanú skúsenosť aj s diskri-
mináciou pri hľadaní bývania.

„Poviete, že máte deti, že ste ma-
ma-samoživiteľka a boja sa, že ne-
budem môcť platiť nájomné. Ďalší 
aspekt je, že som Rómka.“ Zo svojej 
dvojgarsónky na okraji Bratislavy 
Dagmar rozpráva, ako prebieha hľa-
danie bývania. „Vždy všetko poviem 
na rovinu už v telefóne. Väčšinou mi 
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rovno povedia nie, ani nejdem na 
obhliadku,“ vraví matka troch detí. 
Najstarší syn už s ňou nežije, osa-
mostatnil sa.

Dagmarino meno je už niekoľko 
rokov na zozname žiadostí o nájom-
né byty v Bratislave: „Ešte stále nie 
som ani v poradovníku a moja žia-
dosť je tam už päť rokov. Keď som sa 
pýtala, prečo nie som v poradovníku, 
tak mi povedali, že mám málo bodov. 
Pre úrady moja situácia ešte stále nie 
je dosť kritická.“ Dagmar pritom už 
dva razy skončila v krízovom stredis-
ku pre ženy aj preto, lebo si nemohla 
dovoliť platiť nájomné.

Hlavné mesto má dlhodobo prob-
lém s nedostatkom nájomných bytov, 
je ich iba jedno percento – vo veľkých 
mestách štátov Vyšehradskej štvorky 
sú to neporovnateľne vyššie čísla. Na 
začiatku tohto roka magistrát zverej-
nil miesta, kde plánuje stavať nové 
byty. Podľa Bratislavských novín 
chce vedenie mesta nastaviť výstav-
bu tak, aby v priebehu desiatok rokov 
zabezpečilo približne 200 nájomných 
bytov ročne. Matky-samoživiteľky 
však potrebujú nájsť riešenie svojich 
problémov čo najskôr.

EXEKÚCIE

Hľadanie rýchlych riešení podľa 
Dagmar ani Tary nepatrí medzi silné 
stránky slovenských úradov ani sú-
dov. Tarine deti sa s otcom nevideli 
celé mesiace, od založenia novej rodi-
ny o ne prestal mať záujem. Tara pri-
tom chodí po súdoch a úradoch celé 
roky – najprv riešili rušenie strieda-
vej starostlivosti, potom neplatenie 
výživného, nezodpovedné správanie 
voči deťom. Na začiatku roka sa otec 
rozhodol prestať platiť výživné. Aké 
sú možnosti ženy v takom prípade? 
Podľa oboch žien zúfalé.

„Pokiaľ je už dané právoplatné roz-
hodnutie súdu, ale nedarí sa vymôcť 
dlžné výživné, za splnenia zákonom 
ustanovených podmienok je možné 
požiadať Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny o náhradné výživné,“ uvádza 
Kancelária verejného ochrancu práv, 
ktorá môže následne preskúmať pod-
net na pochybenie úradu.

Tara je v situácii, kedy podala na 
bývalého manžela exekučné konanie, 

Sasha Chagina
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Roky nás jeho príbehom kŕmila komunistická pro-
paganda, vztyčovali sa sochy, písali básne, opera i film, 
pomenovávali po ňom školy. Šťastne by som na neho 
bola zabudla, keby mi ho nepripomenula kniha pro-
fesora biológie a neurológie zo Stanfordovej univerzi-
ty Roberta M. Sapolskeho 
Chování: biologie člověka 
v dobrém i ve zlém. 

Aj samotný strojca celé-
ho toho svinstva Stalin, keď 
sa o Pavlikovi dozvedel, bol 
vraj zhnusený. Podľa histo-
rika Vejasa Liuleviciusa po-
vedal: „Také malé prasa, uro-
biť niečo také svojej rodine!“ 
A potom nechal propagandu, 
aby z neho spravila hrdinu. 
Stalin zareagoval ako väč-
šina cicavcov: s tým dieťa-
ťom je niečo v neporiadku. 
Morozov musí byť výnimka 
z pravidla, krv nie je voda. 
Ibaže by to tak nebolo. 

Sapolsky pripomína 
históriu plnú otcovrážd, 
bratrovrážd, vrážd zo cti, 
rodičov zabíjajúcich svoje 
deti v kolektívnych samo-
vraždách aj mnohé vojny, 
v  ktorých boli bojovníci 
z opačných strán často prí-
buznejší ako tí, čo bojova-
li pod rovnakou zástavou. 
Vysvetľuje, že hoci sme na-
prieč všetkými kultúrami posadnutí príbuzenskými 
vzťahmi, nie sú to vždy skutočné biologické príbuznosti. 

Prečo máme tak veľa výnimiek z príbuzenského 
výberu? Sapolsky si myslí, že preto, lebo máme prob-
lém s rozpoznávaním geneticky príbuzných. Nevieme 
to s  istotou určiť na základe feromónov, ako, povedz-
me, hlodavce. Namiesto toho príbuzných rozoznávame 
kognitívne – teda, že o nich premýšľame. K ľuďom sa 
správame ako k príbuzným, pokiaľ sa takými zdajú byť. 

Uvádza aj štúdiu, v ktorej mali ľudia rozhodnúť, 
či má rútiaci sa autobus zraziť radšej človeka, alebo 

psa. Záleží na stupni príbuznosti. Len 1 percento by 
uprednostnilo psa pred súrodencom, 2 percentá pred 
prarodičmi, 16 pred vzdialenými príbuznými a 26 pred 
cudzincom. Ale pozor: až šokujúcich 46 percent žien by 
obetovalo zahraničného turistu, ak by ten pes bol ich 

vlastný!

Sapolsky uzatvára, že 
naša iracionalita v  rozli-
šovaní príbuzných a  ne-
príbuzných nás privádza 
k jadru nášho najlepšieho 
aj najhoršieho správania. 
Ľahko sa necháme zmani-
pulovať, aby sme sa s nie-
kým cítili spriaznenejší, 
hoci sa od nás diametrál-
ne líši. A naopak. V prvom 
prípade robíme skvelé 
veci – adoptujeme, finanč-
ne podporujeme, chápe-
me, pomáhame. V druhom 
prípade, keď nám niekoho 
vylíčia ako zviera, švá-
ba, škodcu, sme schopní 
v  ňom prestať vidieť člo-
veka. Vtedy prichádzajú 
najhoršie momenty ľudskej 
histórie. 

Pavlik Morozov za svoju 
rodinu prijal zvrhlú ideoló-
giu, svojho otca považoval 
za škodcu. Teda v  propa-
gandistickej verzii. Existu-
jú aj iné. V  jednej bol sla-

bomyseľný, v inej ho nezavraždili príbuzní, ale tajná 
polícia v spolupráci s Pavlikovým nevlastným bratom. 
Podľa dokumentu BBC sa Pavlikov otec odsťahoval 
k inej žene a na pubertálneho chlapca spadla starost-
livosť o obživu rodiny. Pavlik sa dostal do sporu s de-
dom, ktorý chcel jeho matku pripraviť o polia. Dedo 
Pavlika v hádke zabil, o čom existuje reálny súdny spis. 
Pavlikova mama ako matka legendárneho pioniera po-
berala dôchodok a o tom, čo sa skutočne stalo, mlčala 
do konca života. Neviem veru, ktorá verzia ukazuje 
rodinu v lepšom svetle.

Autorka je publicistka.

Krv nie je voda

Pamätáte sa na Pavlika Morozova? Pioniera, ktorý v roku 
1932 udal svojho otca-kulaka, že podvádzal kolchoz? 

Otec skončil v gulagu, Pavlika zavraždili príbuzní.

Elena Akácsová

ktoré predchádza žiadosti o náhrad-
né výživné. K nej sa prikladá potvr-
denie od exekútora, že konanie trvá 
najmenej dva mesiace. „Odhodlať sa 
na exekúciu, navyše v prípade muža, 
z ktorého správania má žena strach, 
chce veľkú odvahu,“ priznáva Tara. Má 
pocit, že súdy naťahujú čas a stretla sa 
aj s tým, že s ňou právnici, ktorých si 
najala, po čase prestali komunikovať.

„Jeho dravá právnička sa do mňa 
navážala na pojednávaniach, moji 
právni zástupcovia vzdávali moju 
obhajobu jeden za druhým a bez vy-
svetlenia. Stačí finančne silný otec a 
matka starajúca sa o deti pri všetkej 
snahe o zachovanie ako-tak zdravých 
podmienok pre ne zhorí na hranici 
výstupov nespolupracujúcich štátnych 
inštitúcií, neprofesionality úradníkov 
a úplatných advokátov, nevykonateľ-
ných alebo zmanipulovaných dôkazov.“

NAJVÄČŠÍ ZLOČINCI

Po tomto všetkom už Tara nemá 
chuť púšťať sa do vybavovania ná-
hradného výživného. A Dagmar s ňou 
súhlasí. „My, matky, sa často cítime 
ako najväčší zločinci. Teraz musím 
podať žiadosť o náhradné výživné a 
nechce sa mi do toho, lebo sú s tým 
časové opletačky. Všade chcú od vás 
všetko zdokladovať.“

Dagmar apeluje na to, aby sám 
štát účinne dohliadal na to, že otco-
via na svoje deti finančne prispieva-
jú, a nie, že matky musia „chodiť po 
policajtoch, absolvovať také či onaké 
výsluchy a neustále všetko dokla-
dať“. Sama má pritom ešte na krku 
aj exekúcie za pôžičky pre svojich 
partnerov, ktorí sa potom vyparili 
a peniaze sa teraz strhávajú z jej 
dvoch platov.

Riziko chudoby 
je u žien vyššie. Platí to aj vtedy, ak 
ide o domácnosti s jedným rodičom. 
Podľa Štatistického úradu SR je miera 
rizika chudoby a sociálneho vylúčenia 
v takýchto domácnostiach viac ako 45 
percent, zatiaľ čo v celkovej populácii 
je to 16 percent. Podiel osôb žijúcich 
v takýchto domácnostiach, ktoré nie 
sú schopné čeliť nečakaným finanč-
ným výdavkom, je dokonca viac ako 
56 percent v porovnaní s 31 percen-
tami v celkovej populácii.

Čas pre seba? Dagmar sa len 
zasmeje. „To je komické. Také nie-
čo si vôbec nepamätám. Najmladší 
syn ide mať šesť a ja niekedy ani na 
tom wécku nie som sama,“ vraví. Jej 
rodičia umreli, keď bola ešte dieťa, 
respektíve mladá žena. O deti sa jej 
niekedy starajú kamarátky. Ona zase 
pomáha im, keď potrebujú. Ďalším 
slobodným mamám. Vytvárajú akési 
komunity, a keď niektorá potrebuje 
pomoc, zmobilizujú sa ostatné.

Podľa Tary by štát mohol ženám 
v podobnej situácii poskytovať ove-
ľa viac účinnej pomoci, napríklad aj 
bezplatnú právnu pomoc či psycholo-
gickú podporu. Občianske združenia 
a pomáhajúci jednotlivci z radov pro-
fesionálov podľa nej tieto problémy 
žien nevyriešia. „Chce to systémové 
zmeny a organizovanú podporu žien – 
matiek v núdzi. Tie by zároveň nema-
li mať pocit, že vyhľadať akúkoľvek 
pomoc je hanba.“

Tara všetko zvláda vďaka pomo-
ci rodičov, známych aj ústretových 
šéfov v práci. Napriek tomu sa to, že 
v rodine chýba otec, podpisuje na 
deťoch, nech už sa mama snaží ako-
koľvek. No chce vidieť aj pozitívnu 
stránku: „Deti majú z nášho nevy-
dareného spolužitia do života svoje 
výzvy, chápu dôležitosť budovania si 
vlastnej sebaúcty, ale aj určovania si 
svojich hraníc, či vyhľadania pomoci, 
keď je to potrebné.“
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Dagmar so svojím synom Paľkom.
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Jedna z najkrajších stavieb historického centra Rožňavy chátrala, 
až kým jej Miloslav Kováč (47) a ďalší aktivisti nezačali vdychovať nový život.

Alica FábiánováPetra Nagyová

Nadšenec z kláštora

Keď Miloslav pred rokmi zo svojho 
rodného mesta odchádzal, bol sklama-
ný. Mal pocit, že napriek mnohým sna-
hám a zapáleniu v ňom nedokáže nič 
zmeniť. Po desiatich rokoch v Česku 
sa do Rožňavy opäť vrátil a neďaleko 
mesta založil farmu. Pestoval zeleninu, 
ovocie a choval hospodárske zvieratá.

„Na farme som žil sám, na pomoc mi 
chodili dobrovoľníci najmä z Česka. Mal 
som tam morky, sliepky, kačky, kozy 
a kone. Vyrábal som syry, mal som vždy 
čerstvé vajcia a plodiny a svojimi bio 
produktami som zásoboval tých, kto-
rí o ne mali záujem.“ Popritom viedol 
workshopy o pestovaní a permakultúre 
a letné tábory pre rodičov a deti.

POĎME ŠIŤ RÚŠKA

Miloslavovi však chýbala sociálna 
práca. V Česku pracoval pre organizá-
ciu Člověk v tísni a navštevoval rómske 
komunity. Najmä tam, kde bol problém  
v spolunažívaní s majoritou. Získal veľa 
skúseností, ktoré dnes využíva pri pomo-
ci slabším. Jedným z jeho prvých záme-
rov v kultúrno-kreatívnom centre Kláštor 
bolo rozbehnúť šijaciu dielňu, v ktorej by 
pracovali sociálne znevýhodnení. Tento 
nápad sa mu zatiaľ nepodarilo úplne zre-
alizovať, no súčasná situácia posunula 
jeho projekt do novej roviny.

„Keď prepukla pandémia, premohol 
ma pocit úzkosti. Pýtal som sa sám seba, 
čo môžeme pre Rožňavčanov a ľudí 
z okolia urobiť. Máme predsa Kláštor, 
v ňom dielňu a zdroje, tak ako môžeme 
pomôcť? Poďme šiť rúška, ktorých je 
nedostatok!“ Miloslav ihneď skontakto-
val ľudí z Kláštora a spoločne vymýšľali, 
ako veci čo najskôr rozbehnúť. O chvíľu 
už bola na Facebooku výzva na darova-
nie látok a hľadanie dobrovoľných kraj-
čírok. Úplne tomu neverili, ale skúsili to.

V priebehu niekoľkých hodín sa nie-
len z Rožňavy, ale z celého Slovenska 
ozvali ženy, ktoré chceli zadarmo šiť 

rúška. Do Kláštora začali prichádzať 
prvé látky. „Rozhodli sme sa, že bude-
me robiť s ľuďmi z blízkeho okolia, aby 
sme situáciu zvládli. Momentálne nám 
pomáha šesť šičiek z Rožňavy a dve 
z okolia. Máme dobrovoľných baličov 
a jeden z učiteľov nám ponúkol rozvoz. 
Vďaka všetkým týmto ľuďom sa nám za 
krátky čas podarilo distribuovať vyše 
tisíc rúšok.“

SCHODY SOLIDARITY

V spolupráci s krízovým štábom 
mesta hľadali spôsob, ako dostať rúška 
k ďalším ľuďom. Najväčším odberate-
ľom sa stala mestská polícia, keďže poli-
cajti sú k ľuďom najbližšie. Ďalšia várka 
rúšok smerovala do diecéznej charity, 
ktorá sa stará o ľudí bez domova. Rúška 
putovali aj do Nemocnice sv. Barbory 
v Rožňave a do komunitného centra 
pracujúceho s miestnou rómskou ko-
munitou.

„Najnovšie sme vymysleli Schody 
solidarity. Hľadali sme spôsob, ako čo 
najrýchlejšie pomôcť tým, ktorí sú na 
ňu odkázaní. Na zábradlie schodiska 
Kostola sv. Anny, ktorý je hneď vedľa 
Kláštora, sme pripevnili zabalené rúš-
ka a nechali sme tam zošit, do ktorého 
ľudia môžu písať svoje odkazy a návrhy, 
ako vedia sami v tejto kríze pomôcť.“ 
Navyše, ľudia môžu na Schody solida-
rity nosiť aj rúška, ktoré doma ušijú. 
Samozrejme, ak dodržia isté pravidlá. 
Každé rúško musí byť vypraté a zaba-
lené v nepremokavom obale.

„S praním rúšok nám pomáha Do-
mov sociálnych služieb Subsídium. Pre-
pojili sme sa na rôzne smery,“ pochva-
ľuje si aktivista iniciatívu kláštorníkov, 
ktorí naposledy pomáhali aj diecéznej 
charite. Tá je momentálne v úplnej 
karanténe a ľudia v núdzi, ktorí našli 
útočisko na charite, z nej vôbec ne-
môžu vychádzať. Pre ľudí bez domova 
tam súrne potrebovali mydlá, uteráky 
a ďalšie veci. Rožňavčania zareagovali 

a za pár dní sa v Kláštore objavili plné 
tašky. Za tými ľuďmi bez domova, ktorí 
ostali vonku, chodia pracovníci priamo 
do terénu.

SOCIÁLNA EKONOMIKA

„Nech sa nad tou situáciou akokoľ-
vek zamýšľam, myslím si, že sme všet-
ci potrebovali túto lekciu. Pre planétu 
môže byť tento stav istým vydýchnutím. 
Pre nás príležitosťou zastaviť sa v kaž-
dodennom zhone a výzvou k tomu, aby 
sme začali žiť racionálnejším, zdravším 
životným štýlom a poučili sa. Už veľ-
mi dlho sme žili na úkor zeme a ľudia 
v niektorých častiach sveta považovali 
mnohé veci za samozrejmé,“ konštatuje 
aktivista.

Sám žiadne obmedzenie necí-
ti, keďže je naučený žiť inak. Jeho 
srdcovkou je sociálna ekonomi-
ka. „V súčasnej dobe, keď sa schyľuje  
k ekonomickej kríze, je táto téma ešte 
aktuálnejšia. Sociálne podniky budú 
zohrávať významnú úlohu v tom, aby 
sa ekonomika znova naštartovala.“ Čo 
si pod sociálnymi podnikmi máme 
predstaviť? „Je to zamestnávanie zra-
niteľných, ktorých bude oveľa viac. Či 
už sú to mamičky, ľudia nad 50 rokov, 
zdravotne znevýhodnení, ľudia zo zlo-
žitého socio-ekonomického prostredia 
alebo dlhodobo nezamestnaní, kaž-
dý z nich môže napĺňať istú funkciu 
v spoločnosti. Nehovorím o vypĺňaní 
ich voľného času, ale o ich nevyužitom 
potenciáli.“

Zásadou sociálneho podnikania je 
ziskovosť, preto sa ho každému štátu 
oplatí podporovať a namiesto rozdáva-
nia podpory ľudí zamestnávať. Získajú 
tak pocit sebarealizácie a vedomie, že 
sú pre spoločnosť prínosom. Dokážu 
sa integrovať a vymaniť zo sociálnej 
izolácie. Aj v Kláštore majú plány zalo-
žiť prevádzky, ktoré budú fungovať ako 
sociálny podnik. Ten je momentálne 
v procese registrácie.

„Pre mňa je jedným z úspešných 
sociálnych podnikov projekt práčov-
ne WASCO v obci Valaská, ktorý založil 
môj známy Ivan Mako. Sympatické je aj 
Centrum Bivio v Bratislave a nemôže-
me zabudnúť na priekopníka obecné-
ho sociálneho podnikania Vladimíra 
Ledeckého zo Spišského Hrhova, ktorý 
integroval miestnych Rómov.“

MESTO SA PREBÚDZA

Hoci je Rožňava v  týchto dňoch 
prázdna a pôsobí, akoby v nej zastal ži-
vot, v Kláštore sa naďalej pracuje. Až sa 
to všetko skončí, aktivisti budú blízko 
k tomu, aby mohli kultúrno-kreatívne 
centrum sprístupniť ľuďom. Samozrej-
me, pri prácach dodržiavajú všetky pod-
mienky, aby chránili seba i svoje okolie. 
Veria, že solidarita sa v meste a v okolí 
upevní, že jeho obyvatelia si budú viac 
všímať príbehy ľudí okolo seba a mesto 
sa ešte viac prebudí k životu.

„Pred rokmi som z Rožňavy odchádzal 
so zlým pocitom, no dnes sa veľa zmenilo. 
Kláštor má na tom výrazný podiel a ve-
rím, že v budúcnosti mesta ešte zohrá 
veľkú úlohu. Jedným z prínosov bol ur-
čite aj participatívny rozpočet, s ktorým 
prišlo ešte bývalé vedenie, vďaka čomu 
môžu ľudia spolurozhodovať o  tom, 
v akom meste chcú žiť. Úspech bol už aj 
v tom, že Kláštor vôbec mohol vzniknúť.“

Aktivisti z OZ Otvor dvor dlho hľada-
li priestor pre svoju činnosť, a keď zís-
kali kláštor, opustili svoje pôvodné po-
volania, aby sa naplno venovali prácam 
na jeho premene. Pôvodný kláštor sa 
začal stavať v roku 1740 a o šesťdesiat ro-
kov sa doň nasťahovali prví františkáni.  
V apríli 1950, keď proti kláštorom a re-
holiam zasiahli komunisti, sa z neho 
stal starobinec. Súčasná premena kláš-
tora trvá už viac ako tri roky, ale pomaly 
naberá svoje nové kontúry. 

Aj vďaka nemu by sa Rožňava mohla 
stať ešte viac navštevovaným skvos-
tom Gemera. Malé historické mestečko 
uprostred nádhernej prírody, rozľah-
lých polí a kopcov bolo kedysi povestné 
tradíciou baníctva. Dnes má 20-tisíc 
obyvateľov a je zaujímavé aj tým, že 
tu popri sebe žijú ľudia rôznych ná-
rodností a etnicity. O to lepšie dokážu 
spolunažívať a vďaka novému kultúrno-

-kreatívnemu centru objavujú aj ďalší 
rozmer žitia, ktorým je dobrovoľníctvo.

NOTA BENE
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Pri letných potulkách si môžete nazbierať liečivé bylinky. Ale pozor! 
V lesoch III. až V. stupňa ochrany je zákaz trhať akékoľvek rastliny.

Lieky z prírody
Shutterstock

Táto liečivá bylinka sa kedysi zbierala na Jána, 
preto sa jej hovorí aj svätojánska tráva. A  môžete 
ju poznať aj pod názvom trezalka. Starovekí leká-
ri ako Hippokrates či Galen ju používali na hojenie 
rán, ako diuretikum, aj pri  liečbe zápalu sedacieho 
nervu.  V  stredoveku získala povesť rastliny, ktorá 
vyháňa diabla, a  tak jej prischol názov diablov bič. 
Dnes vieme, že pomáha proti depresiám a rôznym 
psychologickým poruchám – výživové doplnky na 
báze ľubovníka bodkovaného sa používajú na liečbu 
miernej depresie. Nástup ich účinku je však pomalší 
ako pri liečbe modernými antidepresívami a jedno 
s druhým netreba kombinovať, lebo sa navzájom rušia. 
Na stránke Štátneho ústavu kontroly liečiv nájdete zo-
znam liekov, s ktorými rastlinku nesmiete užívať. Olej 
z ľubovníka bodkovaného sa tiež používa na hojenie 
slnkom spálenej pokožky alebo hojenie zapálených 
prsníkov. Ale u ľudí s citlivou pokožkou môže ľubov-
ník bodkovaný vyvolať reakciu podobnú slnečnému 
popáleniu a zriedkavo aj žalúdočno-črevné ťažkosti, 
alergické reakcie, únavu alebo nepokoj. Inak je bylinka 
nápomocná pri liečbe pomočovania detí, pri kolike a 
zažívacích problémoch.

Zber: Stonky, kvety a listy ( júna – august), nížiny  
i vysokohorské prostredie.

Michal Poľana

Ľudovo aj svalník alebo čierny koreň sa môže prikladať 
na rany, boľavé svaly a kĺby, aj na popáleniny a modriny. 
Kedysi z neho ľudoví liečitelia vyrábali pastu, ktorú po-
užívali pri fixácii zlomenín. Urýchľuje totiž ich hojenie. 
Korene a listy tejto rastliny obsahujú alantoín, ktorý má 
regeneračné a antibakteriálne účinky. Čaj z kostihoja sa 
používa na upokojenie žalúdočných vredov, reumatických 
bolestí, artritídy, bronchitídy a kolitídy. Účinkuje tiež pri 
tráviacich problémoch, žlčových kameňoch, pri zápalových 
ochoreniach dýchacích ciest, hrdla a ústnej dutiny. Štúdia 
uverejnená na portáli EMA (European medicines agency) 
však upozorňuje na to, že kostihoj obsahuje symphytín a 
chinidín – látky, ktoré boli v štúdiách na zvieratách spojené 
s poškodením pečene (hepatotoxicitou) a rakovinou pečene. 
Preto sa tieto látky môžu vo farmácii používať len v najniž-
šej možnej miere a dlhodobé užívanie kostihoja lekárskeho 
sa neodporúča.

Zber: horná zelená časť vňate s kvetmi (jún – september), 
okraje lesov a ciest.

Hloh akoby príroda stvorila proti zdravotným nedu-
hom moderného sveta. Pomáha pri vysokom krvnom 
tlaku, strese, úzkosti aj nespavosti. A predovšetkým 
preventívne účinkuje proti vzniku srdcového ochore-
nia angína pectoris. Prvé použitie hlohu pri srdcovej 
terapii sa pripisuje írskemu lekárovi Dr. Greenovi, kto-
rý pacientovi naordinoval tinktúru z čerstvých bobúľ. 
Podľa portálu Sciende Direct sa pri vedeckých štúdiách 
jej účinky pri liečbe srdca potvrdili. Keď sa v testovacej 
skupine podávalo placebo a extrakt z hlohu po dobu 
ôsmich týždňov, funkcie srdca sa tým, ktorí neužívali 
placebo, zlepšili. V  inej štúdii sa dva roky porovnával 
účinok medikamentov a extraktu z hlohu. Pozoruhod-
né zlepšenie zdravotného stavu sa pri tom potvrdilo aj  
u pacientov, ktorí užívali extrakt. Hloh je vraj dobrým 
výživovým doplnkom aj pri chronickej obštrukcii pľúc 
a astme, údajne zlepšuje pamäť, upokojuje tráviaci sys-
tém, posilňuje imunitu, pôsobí močopudne a rozpúšťa 
obličkové kamene.

Zber: Listy, kvety, plody (mája – september), stráne 
a okraje lesa.

Bylinku s povesťou bojovníčky proti menštruačným 
problémom nazývajú v ľudovom liečiteľstve poeticky žen-
ský plášť či nebeská rosa. Môžete však o nej počuť aj ako 
o husej nôžke či levej labe. Alchemilkový čaj zmierňuje sťa-
hy maternice aj krvácanie a prináša upokojenie. Odporúča 
sa aj na úpravu nepravidelného menštruačného cyklu a na 
zastavenie dlhého krvácania. Pri dlhšom užívaní posilňuje 
maternicu a po pôrode urýchľuje jej regeneráciu a návrat 
k pôvodnej veľkosti. Vedci z Istanbulskej univerzity (pro-
jekt No. YADOP 6763) v roku 2014 potvrdili, že alchemilka 
má schopnosť sťahovať cievy a znížiť hladinu stresového 
hormónu noradrenalínu v krvi. Ľudoví liečitelia odpo-
rúčajú rozdrvené listy alchemilky (prípadne odvar alebo 
tinktúru z tejto bylinky) aj na menšie kožné poranenia. 
Podľa výsledkov štúdie srbských vedcov uverejnenej v roku 
2019 na portáli Science Direct najlepšie hojenie rán za-
bezpečí alchemilka v etanolovom extrakte a v géle s pro-
pylénglykolovým extraktom. Táto rastlinka sa používa aj  
v krémoch proti ekzémom, akné či na suchú pokožku. Po-
máha aj proti zápalom ústnej dutiny a hrdla, pri črevných 
problémoch a krvavej stolici.

Zber: Listy, stonky, kvety (máj – september), horské 
pastviny, krajnice.

Kostihoj lekársky (Symphytum officinale)

Hloh obyčajný (Crataegus laevigata) 

Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) 

Alchemilka obyčajná (Alchemilla vulgaris)

ZDROJE: Sciende Direct, EMA (European medicines agency, ŠÚKL 
(Štátny ústav kontroly liečiv)



„V každom kúsku nášho tela sa skrýva príbeh,“ hovorí VERONIKA MACKOVÁ, 
ktorá ako burlesque tanečnica a herečka vystupuje pod menom LADY VIVIAN 

a zároveň organizuje kurzy body positivity.

Body positivity je v hlave
Viktória AkbariováKristína Hudeková
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Aká bola tvoja cesta k pozitív-
nemu prijímaniu samej seba a 
svojho tela? Súviselo to s tvojou 
prácou?

Tým, že som neustále na javis-
ku, buď v rámci burlesque, alebo 
Red Cat Cabaretu, či keď moderu-
jem nejaké show, plesy a podobne, 
tak som neustále viditeľná. A vždy 
si to veľmi užívam. Baví ma to, na 
javisku som šťastná, čo je zrejme aj 
vidno, lebo po vystúpení za mnou 
chodia ženy a hovoria, že by si tiež 
chceli tak užívať život. Inšpiruje 
ich, že v mojom živote nie je naj-
dôležitejšia vec to, ako vyzerám. 
No zároveň sa ku mne dostávajú aj 
smutné správy od žien, ktoré niekto 
v práci šikanuje, alebo z ktorých si 
pre niečo už od detstva robili žarty 
ich vlastní rodičia.

To ťa inšpirovalo začať sa viac 
venovať téme body positivity?

Áno, povedala som si, že je treba 
zaoberať sa ňou viac. Ozývali sa mi 
dokonca aj muži, ktorí to potrebova-
li. Spustili sme teda na sociálnych 
sieťach hešteg #bodypositiveslova-
kia a zorganizovali prvý workshop. 
Prišli nám tam nádherné ženy, ta-
nečnice, modelky... Ostala som za-
skočená. Čo povieš nádhernej žene? 
Postupne sa nám však ukázalo, že 
vzťah samých k sebe vôbec nie je 
o  tom, čo vidíme v  zrkadle, ale  
o tom, čo máme v hlave.

Si človek, ktorý pôsobí, že je 
nad vecou a nemá komplexy. Je 
to súčasť tvojej povahy, alebo si 
si k tomu musela vyšliapať cestu?

Mala som v živote veľké šťastie, 
že som to nikdy nemusela riešiť. 
Pre mňa boli podstatné iné situácie, 
ktoré som prekonala a pri ktorých 
som pochopila, že sú oveľa dôleži-
tejšie veci, než to, ako vyzerám. Sa-
mozrejme, že aj ja sa riešim a sú dni, 
keď by som najradšej ostala doma. 

Body positive neznamená, že som 
narcisticky šťastná každý jeden deň. 
No z povahy mojej práce vyplýva, že 
aj keď nemám svoj deň, musím sa 
na to javisko postaviť a byť „diva“. 
Divákov nezaujíma, že mám zlý deň.

Je vystupovanie na verejnosti 
jednou z možností, ako si napraviť 
svoj sebaobraz?

Treba si ujasniť hodnoty. Ja 
o sebe viem, že mám vyštudované 
školy, pracovala som aj v normálnej 
práci, som milá, dobrá, pozitívna, 
poctivá, naučím sa, odrobím si, a to 
všetko sú oveľa dôležitejšie veci ako 
to, či som v zrkadle postava S alebo 
XL. Je to teda o uvedomení si hod-
noty toho, kto som.

Prvé, čo človeku pri téme body 
positivity napadne, je, že sa týka 
ľudí, ktorí majú nadváhu.

Je veľmi smutné, že si to ľudia 
myslia. Akoby sme za všetkým pozi-
tívnym museli hľadať nejaký háčik. 
Ja sa stretávam so ženami, ktoré sú 
dokonalé, nádherné. Netýka sa to 
len obéznych ľudí či ľudí s krivkami. 
Je to téma pre všetkých, pretože 
môže byť dáma s krivkami, ktorá 
sama sebe pripadá sexy a všetci ju 
tak aj vnímajú, a naopak príde žena, 
ktorá je vyslovene modelkovský typ, 
no nikto ju tak nevníma.

Aké problémy potrebujú vo vní-
maní samých seba ženy riešiť?

Rôzne. Pôjdem od hlavy dole. 
Sú to riedke vlasy, veľký nos, malý 
nos, malé pery, veľké prsia, malé 
prsia, vysoká postava, nízka po-
stava, veľký zadok, malý zadok, 
jazvička, strie, štyridsiatka... Znie 
to úsmevne, ale pre každého je to 
obrovský problém, ktorý v sebe 
rieši. Preto to netreba brať na 
ľahkú váhu. Sú to rôzne problé-
my, ktoré sa naozaj netýkajú iba 
váhy. Mala som napríklad na kurze 

dámy, ktoré boli po pôrode, mali 
strie a manžel ich za to odsudzo-
val. Nedá sa urobiť nič krajšie, ako 
dať život dieťaťu, a zrazu boli za to 
akoby ponižované. Alebo keď nie-
komu priateľ akože iba zo srandy 
hovorí: Čo je to tu, táto celulitíd-
ka? Asi to nebude len tak zo žartu, 
keď to hovorí aj tri roky. To nie je 
v poriadku.

Sú však ženy, ktoré vidia neja-
kú chybu vo svojom vzhľade, no 
keď človek hovorí s ich partnermi, 
oni ju nevidia vôbec.

Presne. Musíme sa prestať brať 
tak extrémne vážne.

Čo je podľa teba dôvod, ktorý 
nás núti hľadať dokonalosť? Je to 
fenomén dnešnej doby, alebo to 
pramení kdesi hlbšie a riešili sme 
to vždy?

Skúsme si najprv definovať 
nedokonalosť. Pre teba môže byť 
problém niečo, čo iného priťahuje. 
Chlapčenská postava u žien je pre 
niekoho nedokonalá, inému sa páči. 
A opačne zas krivky. Reálne nevie-
me definovať, čo je nedokonalosť. 
Každý sme iný, každý z nás vyzerá 
inak, máme iný vkus, iné veci sa 
nám páčia. Krása je práve v tej rôz-
norodosti a farebnosti. Ľudia hovo-
ria o „nedokonalosti“, no pritom ju 
nevedia definovať, pretože vlastne 
neexistuje.

Takže je to skôr o  tom, že sa 
nám neustále podsúva akýsi ide-
ál krásy, s  ktorým sa porovná-
vame?

Presne. Modelka, blondínka, 
modré oči, dlhé vlasy, úzky driek... 
Reálne tak však možno vyzerá de-
satina populácie, pretože ak mám 
napríklad meter šesťdesiat, nikdy 
zo mňa nebude modelka. Budem sa 
kvôli tomu týrať? Našťastie je tento 
trend dnes už trochu na ústupe.



Veronika Macková
je jednou z prvých členiek bratislava 
burlesque, v bratislavskom red cat 
cabarete tancuje, hrá a moderuje. jej 
profesia ju nasmerovala k projektu 
body positive slovakia, ktorého 
cieľom je, aby ľudia pochopili, že sú 
krásni práve svojou jedinečnosťou. 
od malička sa venuje divadlu, roky 
pôsobila a režírovala v bielom divadle. 
Vyštudovala dve vysoké školy, narodi-
la sa a žije v bratislave.
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Takže o čom teda body positi-
vity je?

O práci na sebe. Poznať sa a sta-
rať sa o seba. Nie však v narcistic-
kom zmysle, že ja som dokonalá 
a najkrajšia na svete. Ak si s nie-
čím nespokojná a vieš to napraviť, 
tak to urob. Všetci to robme. Ja tiež 
nesedím len doma na zadku, ale 
chodím behať, tancujem a pracujem 
na kondičke. Musíme mať zdravý 
životný štýl. Lebo pokiaľ sme už 
napríklad s váhou na tom tak zle, že 
máme zdravotné problémy, tak to je 
varovné a  treba s  tým niečo robiť. 
No na druhej strane – kto sme my, 
aby sme hodnotili druhých?

A ešte podľa nejakého „ideá-
lu“. Lenže ten tu bol aj v minulos-
ti. Ženy napríklad nosili korzety,  
v Ázii si zasa zmenšovali nohy 
nenositeľnými topánkami. Nie je 
teda tento rozpor nejako hlbšie 
v nás?

Podľa mňa to súvisí s nízkou se-
badôverou. V dávnych dobách chceli 
ženy vyzerať ako bohyne a aj dnes 
sa všetci chceme priblížiť tomu, 
čo považujeme za pekné. Ale ide  
o mieru: iba si ostriháme vlasy, ale-
bo úplne prestaneme jesť? Prípadne 
sa budeme prejedať, aby sme mali 
väčšie krivky? To, že stále chceme 
byť niečo viac, pramení z vnútor-
ného pocitu nedôvery vo vlastné ja. 

Ako vnímaš trendy toho, čo 
je krásne? Napríklad teraz rovné 
čierne vlasy, veľké pery a dlhé mi-
halnice, opálená pokožka... 

Postavíš si vedľa seba desať ta-
kýchto žien a za dve minúty nevieš, 
ktorá je ktorá. Je to smiešne. Potom 
zbadáš inakosť, a tú si zapamätáš. 
A my predsa chceme byť zapamä-
tateľní. Inakosť je dobrá, lebo nás 
robí vlastnými, nie cudzími. Sme 
to proste my. Je samozrejme ľah-
šie nasadiť si masku, ale skutočná 
odvaha je vyjsť na ulicu so svojou 
pravou tvárou. Keď ja niekde vystu-
pujem, tak ľudia vedia, že ja som 
tá, ktorá bola na javisku. Nezapad-
nem medzi ostatných. Výzor týchto 
našich žien ovplyvňujú do veľkej 
miery sociálne siete. Známe ženy 
tam sú bohaté, slávne a ovplyvňujú 
celé generácie. Ale málokto si uve-
domuje, že za ich peknými fotkami 
je retuš, dobré svetlo a  podobne. 
Nie je to realita.

Čiže problémom je, keď sa na-
príklad fotka, na ktorej pracoval 
celý štáb, prezentuje ľuďom ako 
bežný záber?

Je fakt, že sme veľmi ovplyvni-
teľní. Ja sa tiež rada pozerám na 
pekné fotky pekných ľudí. Otázka 
však je, ako veľmi sa nimi nechá-
me ovplyvniť a za akú hranicu sme 
ochotní zájsť. To by malo zaujímať 
každú ženu. Ale aj muža, lebo aj oni 
chcú byť svalnatí a vlasatí, ale nie 
všetkým je to dané. Ovplyvniteľnosť 
však podľa mňa pramení už v tom, 
ako je dieťa vychovávané, čo mu 
rodičia vštepia... Nikdy neohováraj-
me druhých. Nikdy nevieme, čo je 
dôvod, pre ktorý vyzerajú tak, ako 
vyzerajú. Ja som dnes prišla nama-
ľovaná, lebo priamo z rozhovoru 
idem na javisko. Nevieš si predsta-
viť, koľko ľudí na mňa škaredo po-
zrelo, kým som sem prišla. Pritom 
nevedia, že idem do divadla.

Človek môže byť úplne vyrov-
naný sám so sebou, no reakcie 
okolia môžu byť stále nepríjemné 
a negatívne. Ako pomáha body po-
sitive prístup vyrovnať sa s týmito 
reakciami?

Niekto mi môže povedať: Nepá-
čiš sa mi. Vždy ma to zamrzí, ale 
nemôžem vyhovieť každému. Mám 
však doma muža, pre ktorého som 
nádherná, takže sa tu bavíme o vku-
se. Pokiaľ by mi však niekto pove-
dal, že som hlúpa, tu už funguje 
moje sebapoznanie o tom, že viem, 
že hlúpa nie som. Človek, ktorý sa 
pozná, si uvedomí, že kritik jedno-
ducho nemá pravdu. Je samozrejmé, 
že sa vždy snažíme páčiť všetkým, 
ale už by sme sa mali prestať snažiť 
byť pekní pre všetkých na margo 
nášho celkového zdravia. Ani mne 
sa nepáčia všetci a je to úplne nor-
málne. To, čo sa deje nám, robíme 
aj my sami.

Ako vyzerá workshop body po-
sitivity?

Začína sa zoznámením, lebo 
nechceš otvárať ťažké témy s  cu-
dzími ľuďmi. Na úvod si urobíme 
zopár zábavných psychologických 
cvičení, keď si účastníčky často uve-
domia, že asi niekde bude problém. 
Potom prejdeme pred zrkadlo a tu 
prichádza obrovský problém, aby 
sa žena dívala do zrkadla. Mnohé 
to jednoducho nedokážu.

Čiže naozaj sú ženy, ktoré sa 
vyhýbajú pohľadu do zrkadla?

Ony sa na seba pozrú, skontro-
lujú si vlasy, alebo či im neodstáva 
nejaký kus oblečenia. My sa však 
na kurze nepozeráme na seba takto, 
ale pozeráme sa do hĺbky. Skúma-
me každý kus tela, lebo v každom 
kúsku sa skrýva príbeh. Mám naprí-
klad strie. Prečo ich mám, čo som 
prežila? Pozeráme sa na seba dlho, 
skúmavo, a to už je ťažké. Ženám je 
to nepríjemné, lebo to nikdy, res-
pektíve od detstva nerobili. Je to 
pre ne obrovský strašiak. Tiež pra-
cujeme s tým, že si pozeráme do očí. 
To často skončí dojatím, emočným 
uvoľnením. A potom, samozrejme, 
keďže sme burlesque, tancujeme. 
Každá choreografia je zameraná na 
určitú časť tela a cez tanec robíme 
z problémových častí to, čo ide do 
popredia, to, čo ich robí dokona-
lejšími. Inými. Snažím sa im tak 
ukázať, že sa to dá.

Čiže stačí pohľad do zrkadla 
a tanec a je dobre?

Samozrejme, že nie. Je to prvý 
krôčik na dlhej ceste. Nikto z kurzu 
neodíde s tým, že hotovo, milujem 
sa (smiech). Aj ja sama som ešte len 
na ceste, aj keď možno trochu ďalej 
ako niekto iný.

Čo je pre ľudí motívom, že sa 
odhodlajú na tvoj kurz prísť? Prá-
ca na sebe je predsa ťažká, tak by 
som očakávala, že sa jej človek 
snaží vyhnúť tak dlho, ako sa len 
dá.

Jasné, ale keď už si veľmi ne-
šťastná, pociťuješ, že ti to ovplyv-
ňuje život alebo rodinný život. Vtedy 
prídeš. Vtedy si uvedomíš, že potre-
buješ pomocnú ruku. Ja nie som 
niekto, kto dokáže zázraky, ani to 
nie je cieľom, ale podám ti tú ruku 
a snažím sa ťa aspoň trochu nasme-
rovať. Často to ženy dostanú ako 
darček od kamošiek či rodiny, lebo 
celé okolie „to“ vie, len ony samé si 

„to“ nechcú priznať. Tak prídu často 
nadurdené, že tak dobre, tak ste ma 
sem dostali, no potom odchádzajú 
s obrovským úsmevom a s vďakou  
k tej osobe, ktorá ju na kurz dotiahla.

Chodia na kurzy aj muži?
Nemajú odvahu, čo je možno aj 

tým, že je to silno ženská časť ve-
smíru. Aj keď mi niečo povedia, tak 

akoby stále chceli držať tú mužskú 
formu: Som proste chlap a nemám 
problém... Akoby nechceli byť zra-
niteľní.

Aké témy trápia v tejto oblasti 
mužov?

Chcú byť ako slávni herci z tele-
vízie. Musíš byť chudý, ale zároveň 
svalnatý, ale zas nie príliš, musíš 
sa obliekať elegantne, ale zároveň 
športovo, tak to skombinuješ a vlast-
ne sa v tom vôbec necítiš dobre. Keď 
má však niekto oveľa menšiu výšku, 
alebo, naopak, vôbec nepriberá, ten-
to ideál nikdy nedosiahne, a pritom 
je to krásny človek a napríklad ge-
niálny hudobník. Iní zas chcú mať 
bradu, no nezarastajú, prípadne 
chcú mať dlhé vlasy, ale majú pleši-
nu. Akoby neboli dobrí ani tak, ani 

onak. Akoby sa strácali takí muži 
– muži. Obyčajní gentlemani.

Nemyslíš, že príde v  kultúre 
opäť vzbura proti ideálu krásy? 
Neblíži sa to už, keď sa pozrieš 
na veľmi uvoľnený štýl obliekania, 
ktorý je akoby naschvál nepekný?

Podľa mňa to tu už je. A  to je 
vlastne pekné.

Minulý rok sa napríklad zná-
me speváčky fotili s chlpmi pod 
pazuchami, aby ukázali, že nedo-
konalosť je skutočná.

Presne o tom to je. Poďme byť 
normálne, poďme byť obyčajné. Buď-
me ženami, matkami, či hoci ma-
nažérkami, a hlavne buďme samy 
sebou. Nebuďme Kim Kardashian, 
prosím.
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Zdá sa, že roboti raz budú na nerozoznanie od ľudí. 
Prv než sa začnú hranice medzi človekom a robotom 
strácať, mali by sme si ujasniť, koľko z nich ponechať.

Potrebujeme 
nové desatoro?

ShutterstockMichal Poľana

S prudkým rozvojom technoló-
gií 21. storočia rastú obavy, že roboti 
nám vezmú prácu, a tiež, že gene-
tickou manipuláciou, ktorá sa týka 
ľudí, rastlín aj zvierat, ešte viac na-
rušíme rovnováhu v prírode. Európ-
ska komisia deklaruje, že zabezpečí, 
aby sa umelá inteligencia vyvíjala 
spôsobom, ktorý rešpektuje práva 
ľudí. A technológie chce využívať na 
to, aby sa Európa do roku 2050 stala 
klimaticky neutrálnou.

MÔJ PRIATEĽ ROBOT

No zdá sa, že Ázia sa robotiky 
nebojí. V Japonsku sa roboty bežne 
používajú od varenia rezancov až po 
pomoc pacientom s fyzioterapiou a  
v supermarketoch už obsluhujú robo-
tické predavačky. Slávny tvorca hu-
manoidov Hiroshi Ishiguro, ktorého 
globálna poradenská firma Synectics 
zahrnula medzi 100 najväčších ži-
júcich géniov, sa usiluje do robotov 
zakódovať princípy ľudského učenia 
aj emócie.

„Aktuálne sa zameriavam na 
to, ako im naprogramovať zámer a 
túžbu, aby sa stali ľudskejšími,“ hovo-
rí v rozhovore pre Japan Time. Najvy-
spelejšia Ishigurova robotka na videu 
s ním nás oslovuje takto: „To, čo robí 
ľudí výnimočnými a dokážu to len 
oni, je schopnosť pochybovať o tom, 
čo prežívajú, čo chcú alebo nechcú. 
Alebo možno je to schopnosť hlboko 
porozumieť jeden druhému. Ľudia 
sa cítia hlboko osamelí,“ usudzuje 
a pýta sa, prečo sa jej napriek tomu 
bojíme. 

„Japonci vnímajú robotov ako 
priateľské stroje. Veríme totiž, že 
úplne všetko má svoju dušu – zvie-
ratá, rastliny, dokonca aj kamene a 

všetko, čo je súčasťou prírody. Nero-
bíme také rozdiely medzi ľuďmi, a 
teda ani medzi človekom a robotom.“ 
A dodáva: „Dúfam, že budem vyvíjať 
vedomé roboty, aby mi pomohli po-
chopiť, čo to znamená byť človek – to 
je moja motivácia.“

INTELIGENTNÉ SYSTÉMY

Harry Surden, softvérový inži-
nier a  zároveň profesor práva na 
Univerzite v Colorade a tiež na pri-
druženej fakulte Centra pre legálnu 
informatiku (Codex) v Stanforde však 
hovorí, že v skutočnosti aj tie naj-
inteligentnejšie technológie (UI) do-
sahujú nanajvýš kognitívne funkcie 
dvojročného dieťaťa. Surden sa ich 
snaží odmýtizovať a zjednodušene 
priblížiť ich schopnosti aj využitie. 
Odporúča istú dávku skepticizmu pri 
bombastických vyhláseniach vedcov 
a politikov na túto tému. Jeho pred-
nášky nájdete na Youtube. 

„Predovšetkým, umelá inteligen-
cia nie je jedna vec, ale skôr skladač-
ka počítačových a matematických 
techník, ktoré sa používajú na rie-
šenie rôznych problémov, a repre-
zentujú ju dva systémy,“ hovorí. „Je-
den z týchto systémov je založený 
na reprezentácii vedomostí s cieľom 
modelovať procesy, aké sa používajú  
v reálnom svete a  možno v  nich 
vidieť logiku a pravidlá. Napríklad 
daňový softvér Turbotax, ktorý vyro-
bili softvéroví inžinieri v spolupráci  
s účtovníkmi a právnikmi a v USA ho 
používa 60 miliónov ľudí.“

Ďalším typom inteligentných 
systémoch sú tie, ktoré obsahujú aj 
prvok strojového učenia a niekedy 
sa označujú ako neurónové siete. 

„Používa ich napríklad váš e-mail, 

aby vás mohol upozorniť na správu, 
ktorá je pravdepodobne spam, alebo 
Netflix, keď podľa vašich predošlých 
výberov ponúka ďalšie filmy.“ Tieto 
systémy sa učia z množstva dát, kto-
ré o vás získavajú alebo ktoré im ich 
výrobcovia dali k dispozícii. Prostred-
níctvom algoritmov v nich dokážu 
nájsť vzorce vášho správania. 

Keď hovoríme, že sa dokážu učiť, 
myslí sa to obrazne. Nerozumejú 
obsahu toho, čo robia, do hĺbky. Na-
príklad zakódovanie, že nemá byť 
rasovo predpojatý, sa u robota preja-
vilo ako podcenenie rizika recidívy 
a navrhovanie nízkych trestov len 
preto, že nechcel byť rasistický. „Vy-
tváral len ilúziu objektivity. Preto je 
veľmi dôležité, ako ľudia tieto sys-
témy nastavia a či konečný verdikt 
ponechajú na seba. Ľudský faktor je 
zatiaľ v tomto smere nenahraditeľný,“ 
zdôrazňuje Hurry Surden.

NOVÉ PROFESIE

Profesor práva ponúka aj ďalšie 
príklady: „Google prekladač je dnes 
už na veľmi dobrej úrovni, ale predsa 
len niekedy preloží vetu tak, že ne-
dáva zmysel. Preto ak budete potre-
bovať preložiť obchodnú zmluvu, na 
základe ktorej môžete zarobiť milión, 
radšej ju dáte preložiť živému prekla-
dateľovi.“ Ako príklad mixu oboch 
týchto systémov uvádza autonómne 
autá. „Slovo autonómne navodzuje 
predstavu, že sa rozhodujú samé. 
V  skutočnosti tie najmodernejšie 
autonómne autá majú v prípade, že 
nevedia zaujať stanovisko, možnosť 
zatelefonovať operátorovi, ktorý pre-
vezme ich riadenie na diaľku.“ 

Európska komisia podporuje vý-
voj autonómnych vozidiel s dôrazom 
na to, aby boli pre človeka bezpečné. 
No ešte je potrebné preskúmať, či sa 
pri nehodách môže presunúť zod-
povednosť na ich výrobcov. Právny 
rámec, ktorý sa používa pri automo-
bilových nehodách dnes, v prípade 
autonómnych vozidiel nepostačuje, 
takže sa určite budú navrhovať nové 
zákony. Surden nemá obavy z toho, 
že by inteligentné systémy mohli ľudí 
pripraviť o prácu. 

„Väčšina výskumov ekonómov 
ukazuje, že tieto technologické zme-
ny vytvárajú nové typy pracovných 

miest. Niektoré pracovné úkony síce 
budú automatizované, ale s veľkou 
pravdepodobnosťou vzniknú pre ľudí 
iné pracovné miesta, ktoré si však 
ešte nevieme celkom predstaviť. Veď 
kedysi napríklad neexistovali návrhá-
ri počítačových hier alebo analytici 
dát.“ 

Hiroshi Ishiguro si novými 
miestami v nových profesiách taký 
istý nie je a upozorňuje, že štát sa 
bude musieť o nových nezamestna-
ných lepšie postarať. „Bude treba 
lepšie využiť dane od tých najúspeš-
nejších – programátorov a vývojárov. 
Pokiaľ má firma geniálneho progra-
mátora, ten zarobí veľké peniaze veľ-
mi ľahko.“ Ishiguro si nemyslí, že by 
štát mal zdaniť vlastníkov robotov, 
skôr ich výrobcov. „Pokiaľ budem 
mať vo svojej oblasti veľký úspech, 
budem rád platiť vyššie dane.“

NOVÉ STVORENIA

No je tu ešte sféra biorobotiky, od-
boru, ktorý prepája biologické orga-
nizmy s informačnými a komunikač-
nými technológiami a vytvára nové 
entity. Na začiatku roka obletela svet 
správa, podľa ktorej počítačový vedec 
a robotik Joshua Bongard z univer-
zity vo Vermonte vytvoril stvorenia, 
ktoré nazval xenoboty. 

Na ich stavbu zo živých buniek 
použil superpočítač a algoritmus, 
ktorý z nich navrhoval rozličné va-
rianty – akoby ste skladali lego. Podľa 
tých najsľubnejších návrhov potom 
vedec poskladal živé roboty v labo-
ratóriu. Sú to teda organizmy zo 
živých buniek, sú schopné pohybu, 
ale nedokážu sa rozmnožovať, a keď  
v ich bunkách dôjdu živiny, zahynú. 
Rozložia sa v prírode bez toho, že by 
v nej zanechali odpad. 

Dali by sa použiť na vyhľadávanie 
rádioaktívnych kontaminácií, zhro-
mažďovanie mikroplastov v  oceá-
noch, čistenie krvných ciev od plaku. 
Lenže, mohli by sa použiť aj na vývoj 
biologických zbraní. Hiroshi Ishiguro 
síce hovorí, že chce vyrábať vedomé 
roboty, aby pochopil, čo znamená byť 
človekom, ale história už mnohokrát 
potvrdila, že ľudstvo je schopné aj tú 
najlepšiu myšlienku a zámer použiť 
tým najhorším spôsobom. Aj napriek 
desatoru.
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Dvojičky zo Sarajeva

Počas obliehania sa pridali k dobrovoľným hasičom a pomáhali, kde 
bolo treba. Popritom nakrútili dokumentárny film „Do you remember 

Sarajevo?“. Je o tom, ako sa ľudia aj vo vojne snažia žiť normálne životy.

Jana Čavojská

Keď obliehanie začalo, mali pät-
násť rokov. Seada a Nihada Kreševlja-
kovičovcov si ľudia mýlia dodnes. Ich 
starý otec Hamdija bol uznávaný bos-
niansky historik. Ich otec Muhamed 
bol primátorom Sarajeva počas oblie-
hania. Prvý demokraticky zvolený pri-
mátor po ére komunistickej Juhoslávie.

Sead s Nihadom dostali ten naj-
lepší základ pre šialenú dobu, ktorá 
mala prísť. Zo Seada je dnes novinár 
a filmový producent, Nihad je historik, 
scenárista a riaditeľ Sarajevského voj-
nového divadla. V Sarajeve organizuje 
medzinárodný divadelný festival MESS.

ROZDELENÁ KRAJINA

„Všetky problémy, ktoré máme 
ešte aj dnes, vychádzajú z myšlien-
ky veľkého Srbska, zakrytej myš-
lienkou Juhoslávie. Na Balkáne sme 
trpeli kvôli mytológii. Je strašidel-
né, ako tu otrávili ľudí hlúpou my-
tológiou z minulosti,“ hovorí Sead.

Prechádzame newsroomom 
v  Al Jazeera Balkans, ktorá sídli 
na horných poschodiach moder-
ného shoppingcentra pár krokov 
od historickej časti Sarajeva. Sead 
vysvetľuje, že aj tento newsroom 

je na Balkáne unikátom. Lebo tu 
vedľa seba pracujú novinári z Bosny, 
Srbska, Chorvátska a ďalších krajín 
bývalej Juhoslávie.

Daytonská mierová dohoda fak-
ticky rozdelila Bosnu a Hercegovinu 
na základe etnicity – a  tak, ako si 
to predtým Srbi etnicky vyčistili: 
na autonómnu Republiku srbskú 
pre Srbov a Federáciu Bosny a Her-
cegoviny pre bosnianskych mosli-
mov – teda Bosniakov a Chorvátov. 
V rámci krajiny ešte existuje zvlášť 
spravovaný multietnický dištrikt 
Brčko.

Bosna má dnes najkomplikova-
nejší politický systém na svete. Na 3,7 
milióna ľudí pripadá päť prezidentov 
a takmer dvesto ministerstiev. Pre-
tože Federácia Bosny a Hercegoviny 
má svojho prezidenta a Republika 
srbská svojho, plus celá krajina má 
troch úradujúcich prezidentov, Bos-
niaka – teda bosnianskeho moslima, 
Chorváta a Srba.

Považujete sa za Bosniaka, teda 
jednoducho občana Bosny a Herce-
goviny bez deklarácie príslušnos-
ti k menšine, Róma či Žida? V tom 
prípade za prezidenta nie ste opráv-
nený kandidovať. Krajina ako celok 
má vlastné ministerstvá, ďalšie má 
federácia sama pre seba a Republika 
srbská pre seba. Rovnako parlamenty.

Samosprávne celky nazývané kan-
tóny majú tiež svoj aparát. Zo skrom-
ného rozpočtu chudobnej krajiny 
a z pôžičiek a dotácií zo zahraničia 
idú naň nehorázne peniaze. Bosna 
má pritom najvyššiu mieru nezamest-
nanosti v Európe.

SYMBOL TERORU

„Za Titovej Juhoslávie mali byť 
všetci ateisti. Nechápem, ako mo-
hol Tito držať ten štát pohromade.  
O pár rokov neskôr sa však obyvate-
lia Juhoslávie zmenili na nábožen-
sky príliš horlivých. Išli z extrému 
do extrému. Predtým nikto nesmel 
byť nacionalista, dnes je nacionaliz-
mus hlavnou témou Balkánu. Máme 
etnicky vyčistené mestá. Niekto si 
myslí, že je to normálne,“ krčí ple-
cami Sead. Je praktizujúci moslim, 
modlí sa päťkrát denne a všetkým 
odkazuje, že sa ho nemusia báť, že 
nie je žiadny terorista.

Hovorí, že život v  Sarajeve je, 
vďaka Bohu, oveľa lepší, než to vy-
zerá v správach. Nie je ani až tak 
strašne chudobná, ako to vyzerá 
na papieri – samozrejme, chudob-
ná je, ale je aj veľmi skorumpova-
ná, plná zlodejov na oficiálnych 
miestach. „Som hrdý na to, že tu 
neboli po vojne nijaké vážne útoky. 
Vojna bola pritom veľmi násilná 

a krvavá. Povojnové obdobie mohlo 
byť oveľa horšie. Nad Sarajevom je 
hora, z ktorej nás počas obliehania 
ostreľovali.“

Veľmi skoro po skončení vojny tam 
začali chodiť na turistiku. „Aj v noci. 
To je podľa mňa veľmi silné: niečo je 
symbolom teroru, no ty si dokážeš 
užívať krásu toho miesta bez akých-
koľvek negatívnych myšlienok.“ Sead 
označuje samého seba ako človeka 
z predmestia Európy. Bosna je podľa 
neho Európa. „Nie sme iní len pre-
to, že chodíme do mešity, a nie do 
kostola.“

HOVORIŤ O VOJNE

Podľa Nihada existuje málo miest 
na svete, kde by bol taký prirodzený 
mix ľudí rôznych etník a náboženstiev 
ako v Bosne. Všetci sem patria. Bos-
na nie je len krajina, ale špecifická 
téma. Nihad verí myšlienke úplne inej 
Európy, než akú vidíme dnes. Prečo? 
Lebo Európan, Rakúšan Peter Handke, 
ktorý popiera udalosti genocídy z 90. 
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1 (str. 34) Sead, novinár a producent.
2 (str. 35) Nihad, historik, scenárista a riaditeľ 
divadla.
3 Mesto rozdeľuje rieka.
4 Historické centrum Sarajeva.

rokov v Bosne, dostal vlani vo Švédsku 
Nobelovu cenu za literatúru.

Vo svojej knihe Cesta k riekam Dunaj, 
Sáva, Morava a Drina: Spravodlivosť pre 
Srbsko odmieta, že by Srbsko spáchalo 
v Bosne genocídu – naopak, považuje 
ho za obeť vojny v bývalej Juhoslávii. 
Bol osobným priateľom Slobodana 
Miloševića. Dokonca sa s prejavom 
zúčastnil na jeho pohrebe. Udelenie 
tejto Nobelovej ceny je pre mnohých 
obyvateľov Bosny a Hercegoviny sig-
nál, že zločiny, ktoré sa tu stali, svet 
ignoruje.

„Veľa ľudí verí, že keď o našej trau-
matizujúcej skúsenosti nebudeme ho-
voriť, bude to lepšie. Keď sme s bra-
tom urobili film o obliehaní Sarajeva, 
pýtali sa nás, kedy konečne prestane-
me hovoriť o vojne a otočíme sa k bu-
dúcnosti. Ja mám úplne iný názor. Na 
otázky položené v 90. rokoch stále 
nemáme odpovede. Rétorika politikov 
sa dnes veľmi podobá rétorike tej doby. 
Zodpovednosť umelca je konfrontovať 
realitu,“ argumentuje Nihad. „Jedna 

z najväčších chýb je ignorovať realitu 
len preto, aby ste sa cítili lepšie.“

NÁSILNÍCI A OBETE

Nihad si cez vojnu písal denník. 
„Keď mojich príbuzných zabili neďale-
ko Sarajeva, bol som veľmi nahnevaný. 
To, čo som si vtedy poznačil, by som 
teraz už nikomu nechcel ukázať. Písal 
som, že chcem vidieť nad Srbskom 
vybuchnúť atómovú bombu.“ Bol tí-
nedžer pod vplyvom aktuálnej bolesti 
zo straty. Teraz veci vníma inak. Skôr 
sa pýta: Ako naložiť so skúsenosťou, 
ktorú máme?

Lebo výskumy dokazujú, že obete 
násilia sa často neskôr sami stávajú 
násilníkmi. Paradoxne, nie sú násilné 
voči tým, ktorí im utrpenie spôsobili, 
ale voči niekomu inému, kto je slabší 
ako oni. Presne ako deti, keď chcú 
vyjadriť svoj hnev. Dokazuje to aj his-
tória, dokonca rovno na území býva-
lej Juhoslávie: Srbi, ktorí boli počas 
druhej svetovej vojny obeťou genocídy, 
ju neskôr sami spáchali. Židia, obete 

holokaustu, sú násilní vo vzťahu k Pa-
lestínčanom. „Takže našou hlavnou 
úlohou dnes je robiť všetko pre to, aby 
sa ľudia, ktorí tu boli obeťami, nikdy 
nestali páchateľmi,“ hovorí Nihad.

Berie to ako úlohu umelcov a inte-
lektuálov. On sám začal krátko po voj-
ne. V roku 1997 obnovil Medzinárodný 
divadelný festival MESS a pozval naň 
aj divadelníkov z Belehradu a Záhrebu. 

„Pýtal som sa sám seba: čo si o tom 
ľudia pomyslia? Ale veľmi sa im to 
páčilo. Dodnes sú divácky najatrak-
tívnejšie predstavenia belehradských 
divadiel. Takže akoby sme tu mali dva 
paralelné svety. V jednom ľudia rozu-
mejú potrebe komunikácie, v druhom 
korumpovaní politici rozdeľujú ľudí 
prostredníctvom myšlienok naciona-
lizmu a náboženského radikalizmu. 
V umení sme si vždy zachovali našu 
slobodu.“

DIVADLO JE KYSLÍK

Nihad verí v dôležitosť umenia 
a kultúry natoľko, že 17. mája 1992, 

mesiac a pol po začiatku obliehania, 
založil Sarajevské vojnové divadlo. 

„Ľudia každý deň zomierali na uli-
ciach a my sme v tých rokoch 1992 

– 1995 mali v štyroch sarajevských 
divadlách 56 premiér. Dvetisíc 
predstavení. Dnes ich je oveľa me-
nej. Konali sa výstavy, dva filmové 
festivaly, koncerty vrátane koncer-
tov filharmonického orchestra či 
punkových kapiel v pivniciach.“

Všetko bolo plné divákov. „Dnes 
ľudia často idú na event skôr preto, 
aby tam boli videní. Nie aby ho vide-
li. To, čo sa tu dialo cez vojnu, je dô-
kaz, že umenie je základná ľudská 
potreba, rovnako ako vzduch ale-
bo jedlo. Každý, kto sa rozhodol ísť 
na podujatie, vtedy riskoval život. 
Mohli ho po ceste zabiť ostreľovači.“

Po vojne ľudia prestali chodiť 
za umením. Mali iné problémy. 
Boli radi, že veci sa dejú, no nena-
vštevovali predstavenia a festivaly. 

„Chápal som, že majú svoje traumy,“ 
hovorí Nihad. „Ale bolo pre mňa 

podstatné ukázať, že umenie je pre 
nás dôležité.“ Lebo ten mix etník 
a náboženstiev v Bosne už nie je. 
Napríklad na východe Bosny po-
čas vojny bosnianskych moslimov 
popravovali a vyháňali z domovov. 
Keď sa po vojne vrátili, vyhodili 
oni susedov. Teraz hovoria, že je 
to horšie, ako keď ich mali. Zostali 
opustení. Tak málo ľudí nedokáže 
nič vybudovať. Nemajú komu pre-
dávať a od koho kupovať.

„OSN krajinu etnicky rozdelilo 
Daytonskou mierovou dohodou. Za 
Osmanskej ríše bolo každé mesto 
etnicky zmiešané. Aj za rakúskej 
monarchie. Komunisti po druhej 
svetovej vojne ľuďom povedali, aby 
sa vrátili domov. No po Daytone 
teraz v  jednej časti krajiny vejú 
srbské zástavy, v  inej chorvátske, 
v ďalšej bosnianske. Iba Sarajevo 
je zmiešané. Každá krajina má 
svoj vlastný koncept. Bosna nie je 
Švajčiarsko, rozdelené na kantóny. 
Koncept Bosny počas celej histórie 
je žiť spolu.“
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Lukáš má dva a pol tisícový dlh v zdravotnej pois-
ťovni. Áno, teraz si sype popol na hlavu a vie, že urobil 
fatálnu chybu. „Správal som sa ako idiot. Mal som pocit, 
že som mladý, vo fabrike sme mali každý rok zdravotné 
kontroly, doslova nás celých presvietili, nič mi proste 
nebolo. Trikrát sme menili prenájom a to vždy musíš 
dať vopred depozit, jednoducho, áno, nezaplatil som 
si zdravotku, peniaze išli do domácnosti. Čistá blbosť, 
nezodpovednosť, viem...“ priznáva chorobou unavený 
mladý chlap.

Ako neplatiča mu po stanovení diagnózy urobili 
najnutnejšie zákroky, dostal aj prvú chemoterapiu. Ale 
čo bude ďalej? V čase písania tohto príbehu Lukáš nevie, 
či dostane aj druhú (mal by ich mať šesť). „Zmenili sa 
mi všetky hodnoty. Vážim si každý nový deň a neželám 
si nič viac, ako dostať druhú šancu. Zabojovať o život. 
Momentálne je mojou najväčšou túžbou dostať do žily 
ďalšie dávky chémie.“ Bojí sa. Rakoviny. Bolesti. Smrti. 
Chce byť s Nikou a Vaneskou. „Nika si zažila tak veľa 
zlého, sľúbil som jej, že so mnou jej bude dobre, že na 
všetko budeme dvaja. Hanbím sa, že ju trápim. Ona ma 
drží nad vodou a ja ju neskutočne milujem.“

Lukášovi poisťovňa schválila splátkový kalendár. 
Mesačne musí splácať 136 eur plus 66 základné pois-
tenie. V obálke majú nasporených posledných dvesto 
eur... No zrazu ešte aj Nika prišla o prácu. Prepúšťali... 
Už bola na pohovore na benzínke a chystá sa na ďalšie. 

„Pôjdem aj kanále kopať, musím si niečo nájsť. Je to 
veľmi ťažké, už nevládzem ani plakať.“ No slzy sa aj 
tak opäť kotúľajú...
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Časopis Nota bene poskytuje priestor OZ Medzi nami, aby 
pomohlo sociálne slabším rodinám a rodinám s postihnu-
tým členom. Ide o ľudí, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli  
v ťažkej situácii. Možno sa nájde niekto, koho príbeh Lukáša 
osloví. Aj váš príspevok sa použije na úhradu dlhu v zdravot-
nej poisťovni. Číslo účtu: 4 040 218 205/3100 (Sberbank). 
IBAN: SK85 3100 0000 0040 4021 8205. SWIFT: LUBA SKBX.  
Pripíšte poznámku – Nika. 

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.

Ešte pred pár mesiacmi by povedala, že je konečne najšťastnejšou 
ženou na svete. Veď má pri sebe muža, ktorý ju ľúbi 

a s láskou sa stará aj o jej dcérku.

On si vybral mňa
Lucia Bucheňová Alan Hyža

Nikoleta (28) a Lukáš (35) nedávno oslávili štvrté 
výročie sobáša. A dúfajú, že ich oslávia ešte mnoho. 
Pre oboch je stredobodom života Nikoletina osemročná 
dcéra Vaneska. Najväčším problémom však nie je to, že 
Lukáš ako živnostník pre koronu už tretí mesiac nemá 
príjem. Ani to, že do obehu museli vytiahnuť skromné 
úspory, lebo Nika ako predavačka zarobí len 470 eur.

„Žiadnej roboty sa nebojím,“ hovorí Lukáš. „Chcel 
som si dočasne nájsť aspoň nejakú brigádu, ale osud 
to zariadil inak. Dostal nás do kolien, padáme na úpl-
né dno.“ Rozpráva opatrne, pri každej vete mrkne na 
Niku, kontroluje, či ho zvládne počúvať. Lebo ju nech-
ce rozrušiť. „Moja žena sa už toľko naplakala! Kvôli 
nej a Vaneske chcem bojovať. Keby som bol sám, asi 
to nedám,“ trasľavým hlasom hovorí chlap, ktorému 
v začiatkoch pandémie diagnostikovali Non-Hodgkinov 
lymfóm. A hneď 3b štádium.

Posledný rok priberal a smial sa, že vypije vodu 
a hneď je o kilo ťažší. V marci sa mu však na krku vy-
tvorila veľká hrča, o pár dní na druhej strane ďalšia. 
Bol slabý, cítil sa zle. „Nika ma dokopala k doktorovi, 
a bolo to ako šoková terapia. Vo sne by mi nenapadlo, 
že som onkologický pacient.“ CT ukázalo, že veľká hrča 
na krku bola tým najmenším nálezom v  jeho tele... 

„Nedokázala som sa ani nadýchnuť. Večer si líhaš s tým, 
že ráno bude dobre, že je to len blud, potom sa prebu-
díš a zistíš, že je to krutá realita. Bojím sa, strašne sa 
bojím,“ plače Nika.

Od šiestich rokov žila v detskom domove, sociálka ju 
brala rovno z ulice. „V domove mi bolo fajn, ale čím som 
bola staršia, tým viac som hľadala dôvody, ako ma moh-
la moja mama takto odstaviť. Keď som domov opúšťala, 
mala som v hlave úplný zmätok. Nemáš za kým ísť, s kým 
sa poradiť, nikto ťa neprichýli... Skočila som do vzťahu  
s chlapom, ktorý pil, bol arogantný... Musela som z 
toho ujsť, lenže už som bola tehotná... Dnes ďakujem 
Bohu za zdravú a krásnu Vanesku. A za Lukáša.“

Zoznámili sa v práci, no jeho rodina mu dala na 
výber – buď Niki, alebo oni. „A on si vybral mňa. Od-
hovárala som ho, ale nedal sa odbiť. Spravili sme si 
jednoduchú svadbu, našli si prenájom a žili sme skrom-
ný, ale šťastný obyčajný život. Vždy sme mali prácu, 
nikdy nemeškáme s 500 eurami za prenájmom, nikdy 
nehladujeme. Vaneska má všetko, čo potrebuje. Ale 
Lukášova diagnóza nás dostala...“
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40 „Ľudia mi pri prvom stretnutí niekedy pripomínajú konkrétne čísla 
a vďaka tomu sa pri nich cítim príjemne. Niektorí sú vysokí a pripo-
menú mi číslo 9, iní sú zas okrúhli a podobajú sa na číslo 3. Ak som 
nešťastný, cítim úzkosť alebo sa ocitnem v situácii, v akej som ešte 
predtým nebol (vtedy je vždy vyššia pravdepodobnosť, že upadnem 
do stresu a nepohody), v duchu začnem počítať. Čísla v mojej mysli 
vytvárajú kompaktné obrazce a vzorce a to ma upokojuje. Uvoľním sa 
a som schopný reagovať na akúkoľvek vzniknutú situáciu.“

Aj takto o sebe píše Daniel Tammet v autobiografickom rozpráva-
ní Narodený v modrú stredu (Absynt 2020, preklad Alexandra Strelko-
vá). Autor je vo svojej spovedi úprimný, vťahuje nás do sveta dieťaťa  
s Aspergerovým syndrómom doplneným synestéziou (keď človek na-
príklad hudbu nevníma iba ako zvuk, ale aj vizuálne v podobe tvarov 
či farieb) a syndrómom učenca (savantizmus). 

Súcitíme s  jeho verziou dieťaťa, ktoré sa na hlučnom školskom 
dvore osamotené a vysmievané ukrýva kdesi v rohu. Držíme mu palce, 
keď ochorie, aj keď sa odvážne rozhoduje prekračovať obmedzujúce 
hranice, ktoré mu všade stavia jeho vlastná myseľ. Tlieskame mu, keď 
na charitatívnej akcii v prospech detí s epilepsiou pred publikom od 
jedenástej dopoludnia do štvrť na päť popoludní bez chybičky vymenúva 
číslice nachádzajúce sa za desatinnou čiarkou čísla pí. Dokázal sa ich 
naučiť 22 514, čo je nielen britský, ale aj doposiaľ platný európsky rekord.

„Ako jedna z najčastejších otázok zaznelo počudovanie: Načo sa 
človek učí čísla ako pí na toľko desatinných miest? Vtedy i dnes odpo-
vedám, že pí je pre mňa neskutočné, nádherné a absolútne jedinečné 
číslo. Ako Mona Lisa či ktorákoľvek Mozartova symfónia, aj pí je samo 
osebe dôvodom na to, aby ho človek miloval.“

Nádherné číslo pí
Zuzana Mojžišová

Narodený v modrú stredu nám dovoľuje uzrieť 
vnútorný svet človeka mimoriadnych schopností, 

ale aj mimoriadnych ťažkostí a prekážok.

Ruka hore a v nej červená zástava: „Vperjod! Za 
ródinu!“ Moja generácia ešte vyrastala na sovietskych 
bojových filmoch. Hoci rusky už hovorí málokto, spo-
ločenské podvedomie pracuje, a tak súčasné výkriky 

„Za rodinu!“ znejú v ušiach tak povedome (rod, národ, 
rodiť, rododendrony...) – a zároveň odvážne, akoby v boji za ňu už padol 
čo i len jeden novodobý hrdina.

Ruka hore, zaťatá päsť! Kto je ten vyvrheľ, ktorý má niečo proti ne-
deľnému obedu. Poďme ubrániť koncept jablkového pité pred cudzími 
pirátmi! Ako deti sme cez prázdniny u dedka hrávali takú hru. Pri neja-
kom dohodnutom slove sme sa museli všetci zastaviť a stáť, kým niekto 
nepovedal nejaké druhé, tiež zázračné, ktorým nás odklial. A vyslovovali 
sme ich – to si píšte – veľmi škodoradostne, v tej najnevhodnejšej chvíli. 

Niektoré dnešné kampane mi túto detskú zábavku pripomínajú. Poďme 
sa hrať na slovíčka, z času na čas dávajme ľudí do pozoru slovami typu 
rodina, tradícia, vlasť, boh... Vydržanie v štronze je predsa základným 
znakom sily tímu (alebo sadizmu jeho vodcov). 

Potom len my a my a my rozhodneme, kedy koho zbavíme povinnosti 
stáť na jednej nohe, pretože len my a my a my vieme, čo tie slovíčka vlastne 
znamenajú. Len my a my a my máme z fotobaniek zakúpených dosť obráz-
kov šťastných rodín. My vieme, čo je slušnosť, kto je asociál, liberál... Len 
my, familiáni, a náš klaun, prepáčte, klan – naša svojeť, čeliadka, ako písali 
klasičky, naša normálna rodinka. Modrá pre dievčatko a červená pre chlap-
čeka. Možno som to poplietla, ale oni už budú vedieť, ako to má byť správne.

Nikdy som nepre-
mýšľala o rodine a 
jej význame viac ako  
v týchto časoch. V ča-
soch, keď je rodina pre 
mnohých jedinou opo-

rou, zábavou aj frustráciou. Sledujem videá 
na nete, ako si lezú na nervy, ako sa matky 
idú zblázniť, ako si želajú, aby sa otvorili 
nielen škôlky, ale aj krčmy a chlapi mohli 
ísť von... Nikdy som si neuvedomovala sil-
nejšie, čo znamená prísť o pocit rodiny. 
Nie o rodinu, ale o pocit rodiny. A tak sme 
si so synom do nášho tandemu pribrali 
mačiatko. Traja je už rodina.

Alebo pri akom počte je vlastne tá čiara? 
A musí v tom byť krv? Keď chodím každý 
deň do tej istej kaviarne, kde stretávam 
tých istých ľudí, to je tiež rodina? Nie je 
rodina úzke spoločenstvo ľudí, na ktorých 
sa dá spoľahnúť a s ktorými žijeme komu-
nitne? Alebo sú to len tí, ktorým sme sa 
narodili a ktorí sa narodili nám? 

V rannej sebaľútosti na Deň matiek ma 
hreje nielen to, že mám perfektného syna, 
ale aj desiatky mojich nepálskych detí. Nez-
dieľame domácnosť ani vzduch v jednej 
krajine, ale sú moje... A každé moje zlyha-
nie, keď mám pocit, že sa už nevládzem  
o ne finančne postarať, a každý môj úspech, 
keď sa niečo podarí niekde získať – všetky 
tieto výšiny a pády sú predsa štandardnými 
rodinnými problémami... V jemne neštan-
dardnej konštelácii. 

Hovorím si, nie si sama, máš vyšší 
cieľ! Poslanie nás, slobodných matiek, je 
vlastne dosť veľké. Máme možnosť kráčať 
tou ťažšou cestou, máme možnosť dokázať  
s dvoma rukami to, čo iní so štyrmi... 
Máme možnosť byť totálne jedinečné a 
silné bytosti v očiach našich detí. Rodina 
nie je obsadenie istých pozícií istými ľuďmi. 
Rodina je pocit. A ten je v našej moci. 

Na moment som ho síce stratila, ale 
keď mi môj šesťročný syn dnes ráno uro-
bil ako prekvapenie raňajky a následne 
prichystal voňavý kúpeľ so sviečkami, 
uvedomila som si, ako veľmi som sa mý-
lila, keď som si myslela, že sa nám po-
cit rodiny vytratil. Potvrdzuje to aj ďalší 
člen rodiny, ktorý sa nezmestí do výťahu,  
a preto spáva vonku, trabant Jožko. Keď 
budem nabudúce vymýšľať, že mi chýba 
ozajstná rodina, isto mi skape v strede 
križovatky!

V čase pandémie oceňujeme súdržnosť rodiny. 
Kde sa rozpadla, človek ostal sám. Aké dôležité je 
mať vzťahy, o ktoré sa môžeme oprieť! Drží nás sila 
pokrvnej náklonnosti. Kresťania už tradične rodinu 
chránia. Ježiš evanjelií však pred lipnutím na rodine 

varuje. Rabbi, ktorý hlásal radikálnu lásku, čo miluje všetkých, i nepria-
teľov, vyriekol tieto temné slová: Ak človek nemá v nenávisti svojho otca 
i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba i svoju vlastnú dušu, nebude ma 
môcť nasledovať.

Ako chápať tie strašné slová? Máme v sebe nenávidieť to privlastnenie. 
Ono totiž nielen spája, ale i rozdeľuje na my a oni; našich a cudzích. Ro-
dina, rod, kmeň, národ; kultúrna, politická či náboženská skupina – to 
sú súradnice krajiny menom Moje vlastné.

Jozef Tiso videl kresťanskú lásku takto: „Je to, čo robíme so Židmi, ľud-
ské? Je to rabovka? Je to kresťanské, keď sa národ slovenský chce zbaviť svojho 
večného nepriateľa? Láska! Láska k sebe – je príkazom Božím? Je! Miluj ako seba 
samého! Táto láska, táto kresťanská láska mi rozkazuje, aby som odstránil od 
seba všetko, čo mi škodí a čo mi ohrozuje život. A že Slovákovi židovský živel 
ohrozoval život, o tom netreba nikomu nič vysvetľovať.“

Najprv im odobrali práva, potom financovali ich vyvezenie do kon-
centračných táborov. Tí, čo prenasledovaných Židov ukrývali, sa stali 
nepriateľmi štátu. Túto pokrivenú masku lásky musím u seba uzrieť 
už v zárodku a so všetkou ráznosťou ju odmietnuť – inak sa nikdy 
nenaučím naozaj milovať.

Spojenie či rozdelenie

Za ródinu!

Daniel Pastirčák

Zuzana Uličianska

Rodina je základ, vra-
ví sa. A deti sú jej najpod-
statnejšou súčasťou. Tejto 
téme sa literatúra nevy-
hýba. No hoci detskej li-
teratúry sú plné kníhkupectvá, oveľa menej 
sa hovorí o ďalšej literatúre, takisto zacielenej 
na deti. Tej na vymieľanie mozgov. Pri svojom 
bádaní o rozmanitých zvrátenostiach posled-
ného storočia som narazil na početné doklady, 
o ktorých sa utkvelo mlčí. Na duše detí pritom 
opakovane útočili nacionalisti, fašisti, komu-
nisti, propagandisti všetkého druhu.

Jeden z hlbokých prepadov zažila detská 
literatúra počas vojny, keď u nás šírila me-
todickú mentálnu šikanu, pod dvojkrížom 
učila deti hajlovať a znásilňovala ich vo-
jenskou propagandou: poslúchaj, pochoduj 
a padni. Typickými autormi boli napríklad 
bratia Ľudovít a František Hadri-Drevenický, 
jeden učiteľ a druhý katechéta. Najmenším 
deťom predkladali doslova zločinné verše:

Som hrdý na rod môj,
som jeho verný syn,
a keď ma požiada,
i život zaň složím.
Som Slovák maličký,
ale vlasť milujem
a za ňu i život
vďačne obetujem.

Básničky vykresľovali deťom masového 
vraha Stalina ako dobráckeho uja, iné ospe-
vovali uniformný život v totalite, za pekný 
prednes pred tabuľou bola jednotka. Aj počas 
normalizácie šírili túto hrôzu vydavateľstvá 
pre deti, napríklad príbeh o dievčatku, ktoré 
nevedelo nájsť huby v lese – našťastie stretlo 
Lenina. „Zablúdila som,“ fikala Varia. Vladi-
mír Iljič odbočil z chodníčka, zastal a zvolal: 

„Raz, dva, tri – zjav sa, hríb!“ A Varii nazbieral 
plný košíček, aj ju vyviedol z lesa.

Autorom bol istý Sergej Alexejev, ktorý 
podobných otrasností napísal kvantá – no 
takejto tvorbe sa nevenovali len druho-
triedne mená. Naopak, tvorili ju aj tí, ktorí 
sa dnes radia do takzvaného zlatého fon-
du literatúry. Na tomto odpade rástli celé 
generácie. O duše detí totiž vždy bojovala 
nielen kvalitná literatúra, ale aj jej odvrá-
tená, zlovoľná strana, pričom ani dnešok 
nie je výnimkou. A čo ponúkneme my? 
Kam raz ukážu malé ukazováčiky? Alebo 
sa evolučne zmenia len na šúchanie dis-
plejov? Nuda to istotne nebude.
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Proti prúdu

	 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	finan-
čných	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	Bratisla-
vy.	Pri	regi-strácii	dostane	3	kusy	časopisov	zdarma,	
všetky	ostatné	si	kupuje	za	0,70 €	a	predáva	za	plnú	

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

 OZ	 Proti	 prúdu	 v	 rámci	 integračného	 projektu	 Nota	
bene	 poskytuje	 predajcom	 ďalšie	 služby:	 základné	
a	 špecializované	 sociálne	 poradenstvo,	 pomoc	 pri	
uplatňovaní	práv	a	právom	chránených	záujmov,	pod-
poru	streetworkera	na	predajnom	mieste,	právne	po-
radenstvo	partnerskej	advokátskej	kancelárie,	tréningy,	
skupinové	stretnutia	a	workshopy,	prístup	do	kupóno-
vého	motivačného	sociálneho	obchodu,	príspevky	na	

lieky,	 internet,	PC	a	telefón	zadarmo	pre	vybavovanie	
práce,	 bývania	 a	 úradných	 záležitostí,úschovu	 peňazí	
a	úradných	listín	a	možnosť	využívať	korešpondenčnú	
adresu	o.	z.	na	zasielanie	osobnej	pošty.	

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

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

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

kódex predajcu 

kódex kupujúceho
zostavil predajca Nota bene Peter Patrónsky

Nota bene
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[...]. ABRAHAM LINCOLN

Troch úspešných lúštiteľov, ktorí do konca mesiaca pošlú tajničku na krizovka@notabene.sk, odmeníme knihou.
Vylúštenie z minulého čísla: Ovládať ostatných je znakom sily, ale ovládať seba je skutočná moc. LAO TZU

Dobrá kniha,  
ktorú nenájdete  
v žiadnom 
kníhkupectve.

Kúpite  
len od  
predajcov

Nová kniha
DANIELA PASTIRČÁKA
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   1,40 €

KRÍŽOVKY
KÚPITE LEN U VÁŠHO PREDAJCU

POLOVICA PRE PREDAJCU




