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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ciálna	cena	časopisu.
13.	Predajca	 nesmie	 predávať	

časopis,	ani	sa	zdržiavať	na	pre-
dajnom	mieste,	s	dieťaťom	do	16	
rokov.

Kódex
predajcu
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FaTamorgána?Bezdomovci a NežNá

Jedným	z	najčastejšie	používaných	argumentov	
v	prospech	režimu,	ktorý	tu	vládol	do	roku	1989,	
sú	bezdomovci.	Teda	ich	neexistencia.	Je	to	sku-
točne	tak?	A	čo	si	o	tom	myslia	samotní	bezdo-
movci?	Vrátili	by	sa	pred	roku	1989,	keď	oficiál-
ne	neexistovali?

Domov	Anakina	Skywalkera	z	Hviezdnych	vo-
jen,	reálne	existuje.	Tatooine	dokonca	nie	je	
vzdialená	milióny	svetelných	rokov,	v	nejakej	
ďalekej	galaxii.	Spolu	s	ďalšími	miestami,	na	
ktorých	vybojovali	udatní	vesmírni	bojovníci	
väčšinu	bitiek,	leží	v	tuniskej	púšti.

RepoRtáž20 24Príbeh

Poslední dvajaSvätý peteR ožíva

Žili	si	obyčajným	životom,	ktorý	im	teraz	pripadá	
ako	obrovský	majetok.	Mali	päť	zdravých	detí	 
a	z	dnešného	pohľadu	takmer	nijaké	starosti.	Po-
tom	sa	to	začalo	valiť.	Vážne	ochorel	otec	a	potom	
pribudli	do	rodiny	dvaja	chlapci.	Nie	úplne	zdraví.		

V	Svätom	Petri	neurobili	nijaký	svetoborný	záz-
rak.	Trvali	len	na	prirodzenej	veci,	ktorá	by	mala	
fungovať	v	každej	demokracii:	aby	zákony	platili	
pre	všetkých	rovnako	a	viedli	rómske	rodiny	 
k	tomu	aby	si	uvedomili,	že	musia	byť	zodpoved-
né	samy	za	seba.

PúTniK
Po cinTorínoch27 30zvieracia

KazajKa

PoTravinoví šPecialisTiSmiešNa NutNoSť

Cintorín	 a	 veselý?	 To	 akosi	 nejde	 dokopy.	 
V	rumunskej	dedinke	Sapanta	pri	hraniciach	
s	Ukrajinou	však	táto	rarita	denne	priťahuje	
stovky	zvedavcov...	Toto	a	ešte	viac	o	miestach	
posledného	odpočinku	v	rôznych	častiach	sveta.

Podobajú	sa	skôr	na	plyšové	hračky,	ako	na	
ostatné	divé	zvieratá.	Dve	milé	stvorenia,	ktoré	
na	pohľad	akoby	patrili	 k	 sebe	a	boli	blízki	
príbuzní.	Veď	jeden	aj	druhý	sú	akoby	med-
vedíky.	Nie	je	to	tak.	Panda	veľká	je	skutočne	
medveď,	koala	ja	však	austrálsky	vačkovec.	
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KOntAKty KOntAKty

sms Pre Predajcov

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

	 Prosím	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mi	darovali	

alebo	za	symbolickú	cenu	predali	autobatériu	

a	prenosný	televízor	na	12	V.	Ďakujem.	Štefan	

1898,	STM	Michalská	brána,	kontakt:	02/52	62	

59	62	(výdajňa).

	 Hľadám	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mi	darova-

li	mobilný	telefón	a	notebook	pre	moju	dcéru,	

ktorá	študuje	a	má	veľký	záujem	sa	vzdelávať.	

Ďakujem.	Sida	1629,	STM	Sociálna	poisťovňa	–	

Záhradnícka,	kontakt:	0914	157	441.

	 Poprosil	by	som	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mi	

mohli	darovať	počítač	na	učenie	a	prácu	a	star-

ší	prehrávač	CD	nosičov.	Ďakujem.	Michal	1885,	

RUZ	Avion	–	Ivanská	cesta	–	predný	vchod,	kon-

takt:	0944	286	614.

	 Súrne	hľadám	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mi	za	

údržbu	prenajali	chatku	pre	dve	osoby.	Ďaku-

jem.	Štefan	012,	DD	Pošta	–	Ul.	Ľ.	Fullu,	kontakt:	

02/52	62	59	62	(výdajňa).

	 Hľadám	dobrých	ľudí,	ktorí	by	mi	darovali	

elektrický	ohrievač.	Ďakujem.	Daniel	2124,	STM	

Šancová	–	nadchod,	kontakt:	02/52	62	59	62	(vý-

dajňa).

	 Mladý	športovec	prosí	dobrých	ľudí,	kto-

rí	by	mu	darovali	horský	bicykel.	Marcel	1830,	

kontakt:	0902	417	376.

06.09.2009 10:51
Dobry	den.	Chcela	by	som	tymto	pozdravit	
predajcov	NB	v	Kosiciach.	Kupujem	si	ho	
zakazdym	inde,	ale	vzdy	je	to	prijemna	
skusenost.	Drzim	palce.	M.
14.09.2009 07:44
Dobry,	velmi	som	rada,	ked	vidim	pani	s	
dietatom,	aj	dnes	som	si	od	nej	kupila	
Nota	bene	bola	mila,	uprimna,	proste	zlata,	
stoji	aj	s	dcerkou	pri	Kauflande	Topolcany,	
je	to	uzasny	a	mily	clovek,	zelam	jej	aj	
dcerke	vela	zdravia,	stastia,	lasky,	bozieho	
pozehnania	a	dakujem	za	to,	ze	existuje!	
Rodina	Balazova
Od	septembra	platí	Zákaz	predaja	s	detmi.	
Predajkyniam	ponúkame	pomoc	a	príspe-
vok	na	škôlku.	Deti	na	ulicu	nepatria.	Pro-
sím,	hláste	nám	prípady	porušenia.
(O.	Z.	proti	prúdu)

pOZOr! 25.09.2009 14:27
Dnes	ma	neskutocne	nadchlo,	ako	sa	Janko	
1618	ujal	situacie	pred	Lidl	na	Trencianskej	
v	BA,	ked	som	stala	pred	nefunkcnou	ram-
pou	na	parkovisku.	Prisiel	pozriet,	preco	
ma	to	nepusta,	s	usmevom	zasiel	oznamit	
do	OD,	ze	sa	im	hromadia	auta	na	vjazde,	
a	tym	ma	zachranil,	inak	tam	stojim	este	
teraz.	Akcny,	usmievavy,	upraveny.	Ten	sa	
prebojuje	dalej!	Verim.	Pozdravujem!	Jana
01.10.2009  19:29
Dobry	den.	Chcem	pozdravit	velmi	prijem-
neho	a	veseleho	pana,	ktory	predava	NB	
pred	Hypernovou	v	Bardejove.	Dnes	sa	len	
velmi	malo	ludi	smeje	a	robi	inym	dobru	
naladu	a	on	je	jednym	z	nich.	Lenka	BJ
05.10.2009 12:52
Dobry	den.	Najmilsi	predajca,	akeho	poz-
nam,	je	pan	predavajuci	v	Trnave	na	pesej	
zone.	Napriek	tomu,	ze	je	Rom	a	ma	tazky	
zivot,	velmi	vie	cloveka	podporit.	 Je	za	
vsetko	velmi	vdacny.	Byva	s	manzelkou,	
maju	tazky	zivot,	tak	im	zo	srdca	prajem	
len	to	najlepsie,	stastie,	zdravie	a	lasku.	Ak	
ho	niekto	pozna,	drzte	mu	so	mnou	palce.	

09.10.2009 09:02
Chcem	sa	podakovat	predajcovi	spred	Billy	
na	Dolnych	Honoch.	Nemala	som	drobne	a	
ani	sa	mi	nepodarilo	rozmenit	a	ten	clovek	
mi	dal	casopis	zadarmo.	Neskor	sme	sa	
sice	vyrovnali,	ale	kto	vam	da	nieco	len	
tak?	Dakujem	za	doveru	a	zelam	nech	sa	
mu	vsetko,	co	si	postavi	ako	ciel,	vydari.	Je	
to	asi	6	tyzdnov,	ale	ten	pocit	dovery	ma	
hreje	dodnes.	Dakujem.
11.10.2009 17:07
Zdravim.	Dlho	som	to	odkladala.	Dusko,	
prepac.	Je	to	vyse	dvoch	mesiacov,	co	som	
si	velmi	prijemne	pohovorila	s	Dusankom	
od	kostola	Panny	Marie	v	BA.	Posledni	
budu	prvi	a	prvi	budu	posledni,	Dusanko.	
eva
14.10.2009 15:05
Vsetko	dobre	prajem	panovi,	ktory	pre-
dava	NB	na	krizovatke	na	Apollo	moste	
v	Bratislave.	 Jeho	pozdrav	 „pekny	den,	
pekny	business“	posielam	tentokrat	 ja	
jemu	a	prajem	v	zivote	to	najlepsie.	Juraj	
z	Bratislavy

Kedysi	som	čítal	jeden	pekný	aforizmus:	„Mám	svoj	

názor,	ale	rozhodne	s	ním	nesúhlasím!“	Presne	toto	

ma	napadlo,	keď	som	si	prečítal	e-mail	od	kamarát-

ky,	ktorá	mi	napísala,	že	aikido	vyzerá	fajn,	ale	ju	by	

to	asi	nebavilo.	Neradi	hovoríme	ľuďom	nepríjemné	

veci,	dokonca	aj	obyčajný	nesúhlas	alebo	slovo	

„nie“	býva	problém.	Mám	kamaráta	Japonca,	ktorý	radšej	predstiera,	že	

nepočuje	alebo	nerozumie,	než	by	odpovedal	na	priamu	otázku	slovom	

„nie“.	Postupne	však	zisťujem,	že	táto	zvláštna	komunikačná	nuansa	je	

rozšírená	aj	v	našich	končinách.	Akoby	sme	sa	obávali,	že	sa	svojou	negatív-

nou	odpoveďou	môžeme	dotknúť	toho,	kto	sa	pýta.	Akoby	bolo	slovo	„nie“	

nezdvorilé,	drzé	a	vulgárne.	Zabúdame	na	to,	že	máme	právo	nesúhlasiť,	

máme	právo	mať	svoj	názor,	máme	právo	povedať	„nie“	a	nevysvetľovať,	

prečo	sme	sa	tak	rozhodli.	Dokonca	máme	právo	aj	na	vlastné	omyly.		Aj	

keď	si	ich	zväčša	neradi	priznávame.	Ako	ten	pán,	ktorý	na	otázku,	či	sa	

môže	aj	niekedy	mýliť,	odpovedal:	„Priznávam,	že	za	určitých	okolností	

mi	môžu	byť	poskytnuté	chybné	informácie.“	Našu	nechuť	povedať	jasné	

„nie“	zneužívajú	mnohí	profesionálni	obchodníci,	keď	nám	núkajú	úžasné	a	

zaručene	super	výhodné	čokoľvek,	čo	v	konečnom	dôsledku	slúži	len	na	to,	

aby	odviedlo	pozornosť	od	toho,	že	niekto	nás	chce	dobehnúť.	A	nedeje	sa	

to	len	v	obchode,	ale	aj	v	pracovných	a	medziľudských	vzťahoch.	Schopní	

manipulátori	nás	pomocou	série	nenápadných	otázok,	na	ktoré	radšej	

odpovedáme	kladne	alebo	neutrálne,	šikovne	dostávajú	do	situácie,	kde	

nakoniec	s	ťažkým	srdcom	súhlasíme	s	niečím,	čo	sme	sprvoti	zásadne	

odmietali.	A	pritom	stačí	hneď	na	začiatku	povedať	„nie“,	neposkytovať	

vysvetlenia	k	tomu,	prečo	je	odpoveď	„nie“	a	trvať	na	tom,	že	odpoveď	je	

stále	„nie“.	Skúste	to	niekedy.	Alebo	radšej	„nie“?	:)

JARO	ŠIPOŠ	|	FUNDRAISER	O.	Z.	PROTI	PRÚDU	

Autor	čerpal	z	knihy	Osato	Kaigeshina	Kde	končí	zdvorilosť	a	začína	

schizofrénia?.	Okrem	toho	rád	fabuluje,	mystifikuje,	manipuluje	a	učí	aikido.	

inzeráTy Predajcov

ediToriál

hlavní PodPorovaTelia ProjeKTu noTa bene ToTo vydanie

noTa bene

PodPorili aj
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témA text:	elena	akácsová	(www.t-station.sk)	|	foto:	dagmar canisová

Človek už aNi Nemôže ilegálNe emigRovať

Bezdomovci a NežNá
Jedným z najčastejšie používaných argumentov v prospech režimu, ktorý 
tu vládol do roku 1989, sú bezdomovci. Teda ich neexistencia. Je to 
skutočne tak? A čo si o tom myslia samotní bezdomovci? Vrátili by sa do 
obdobia pred rokom 1989, keď oficiálne neexistovali?
„Štrngali ste v Novembri kľúčmi?“
spýtala	som	sa	Štefana,	54-ročného	pre-
dajcu	Nota	bene	spod	Michalskej	brány	
v	Bratislave.	
„Áno,	ale	iba	raz.	Myslel	som	si,	že	bude	
lepšie,“	odpovedal	ospravedlňujúco.

„a nie je?“ 
„Vtedy	som	mal	prácu,	nebola	taká	dražoba,	
vysoký	vek...“	

„Fakt dnes nič nie je lepšie?“
„Človek	si	môže	povedať	svoj	názor,	vtedy	
som	radšej	držal	jazyk	za	zubami,“	povedal	
Štefan	po	dlhšom	rozmýšľaní,	len	aby	mi	
urobil	radosť.	

„a kde si môžete povedať svoj názor?“ 
„Medzi	kamarátmi.“
„voliť nechodíte?“
„Nie,	od	revolúcie	som	nebol.	Všetci	sú	rovnakí.	

Iba	pán	Dubček,	to	bol	pán	politik,	medzi-
národne	uznávaný.“
Štefan	je	pôvodným	povolaním	robotník,	
stolársku	učňovku	však	nedokončil,	utiekol	
zo	školy,	keď	majstrovi	odfiklo	ruku.	Do	
roku	1991	býval	v	Starom	meste	u	mamy,	
po	jej	smrti	mal	nejaké	problémy,	dlhy,	
byt	mu	zobrali.	Dnes	býva	v	prenajatej	
záhradnej	chatke	na	okraji	Bratislavy	a	žije	

zo	sociálky.	Prilepšuje	si	príležitostnými	
brigádami	a	predajom	Nota	bene.	Tržby	
mu	ale	klesli,	odkedy	zavreli	tunel,	necho-
dia	tade	električky	a	tým	pádom	ani	okolo	
neho	toľko	chodcov.	To	sú	tie	nepriame	
dopady	užitočných	opatrení.	

Nemá rád komunizmus
Podobný	životný	príbeh	by	mi	porozprávali	
asi	aj	ďalší	traja	predajcovia	Nota	bene,	
ktorých	som	oslovila	s	prosbou,	aby	sa	
so	mnou	prišli	porozprávať	o	tom,	čo	im	
November	1989	dal	a	vzal.	Ale	neprišli	na	
dohodnuté	stretnutie.	Nevadí,	sú	to	slo-
bodní	ľudia,	aspoň	to	im	November	určite	
dal,	že	môžu	s	ľahkým	srdcom	odignorovať	
nejakú	otravnú	mudrlantku.	
Ťažko	čakať	od	bezdomovcov,	ktorým	zme-

Bolo to silné. Sľúbili sme si lásku a porozumenie.

zlatí komunisti – fajčil som 
marlboro, pil šampáňo 
a johnnieho Walkera, ku-
poval si erotické prádlo 
a zarábal som!

témA

Pracujúci neváhali a pridali sa na stranu študentov. z tribúny zneli slová, ktoré povzbudzovali ľudí v ich boji za slobodu.

InZerCIA

na	režimu	zmenila	životné	podmienky,	a	to	
jednoznačne	k	horšiemu,	že	budú	v	tejto	
zmene	hľadať	niečo	dobrého.	Ale	skúsila	
som	to.	V	bratislavskej	výdajni	Nota	bene	
mi	zanechalo	svoje	odpovede	na	moju	
novembrovú	anketu	až	prekvapivo	veľa	
predajcov.	Väčšinou	to	boli	muži	vo	veku	
od	22	do	61	rokov.	Otázka	znela:	„chceli by 
ste vrátiť čas a žiť ako pred rokom 1989, 
v socializme? a prečo?“ 

Výsledky	môjho	mimoriadne	nereprezen-
tatívneho	 prieskumu	 ma	 prekvapili. 
Z	dvadsiatich	siedmich	odpovedí	až	tre-
tina	znela,	že	by	sa	pred	rok	1989	vrátiť	
nechceli.	Odpoveď	nebola	nijako	výrazne	
determinovaná	pohlavím,	vekom	či	pôvod-
ným	povolaním.	Dôvody	boli	rôzne.	Dvaja	
najmladší,	26-	a	34-roční,	sú	spokojní	a	
súdia,	že	teraz	je	lepšie.	Bývalá	jazyková	
redaktorka,	61-ročná,	tvrdí,	že	sa	netreba	

vracať	do	minulosti,	a	starogrécky	jej	pri-
takáva	aj	39-ročný	bývalý	mäsiar:	„Panta	
rei	–	čas	plynie“.	44-ročný	bývalý	robotník	
a	48-ročná	bývalá	detská	sestra	zhodne	
tvrdia,	že	teraz	je	väčšia	voľnosť	a	sloboda,	
48-ročná	ex-predavačka	dodáva,	že:	„So-
ciálna	istota	je	slabá,	ale	voľné	cítenie	sa	
mi	páči	viac,	aj	viac	možností	pre	občanov“.	
No	a	50-ročný	bývalý	robotník	jednoducho	
„nemá	rád	komunizmus“.
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Práca s bytom
Odpovede	tých,	ktorí	by	sa	radšej	vrátili	do	
socializmu,	nikoho	neprekvapia.	Bolo	kde	
bývať,	boli	ubytovne,	zázemie	u	rodičov,	
boli	sociálne	istoty	vo	všetkom,	a	najmä	
bola	práca.	To	je	všetko	pravda.	Pracovať	

každý	 nielen	 mohol,	 ale	 musel.	 Bez	
zamestnávateľovej	pečiatky	v	občianskom	
preukaze	bol	každý,	s	výnimkou	študentov,	
žien	na	materskej,	dôchodcov	a	invalidov,	
príživník	a	išiel	do	basy,	prípadne	do	blázin-
ca.	Hlavne	však	preč	z	ulice	a	očí	verejnosti,	
aby	nekazil	dojem	štátu,	v	ktorom	je	plná	
zamestnanosť.
Podľa	sociologičky	Zuzany	Kusej	(časopis	

História	 4/2005:	 Smelá	 cesta	 k	 plnej	
zamestnanosti)	sa	za	socializmu	používali	
na	regulovanie	zamestnanosti	povinné	
umiestnenky	a	podnikové	nábory,	ktoré	
lákali	na	rôzne	výhody.	Umiestnenky	fun-
govali	 len	do	roku	1959,	znamenali	pria-
me	 rozmiestňovanie	 absolventov	 škôl	
na	konkrétne	miesta,	kde	museli	zostať	
najmenej	tri	roky.	Do	konca	60.	rokov	sa	
umiestňovanie	dialo	pomocou	odporúčaní	
školy,	väčšina	podnikov	musela	prednostne	
prijímať	absolventov	odporúčaných	školou.	
Ak	si	človek	hľadal	prácu	sám	a	chcel	sa	
napríklad	zamestnať	v	oblastiach,	ktoré	
boli	„presýtené“	pracovnou	silou,	prišlo	na	
rad	rodinkárstvo	a	podplácanie.	
Pri	podnikových	náboroch	bolo	najčastejšie	
ponúkanou	 výhodou	 bývanie,	 či	 už	 vo	
forme	 prednostného	 pridelenia	 bytu	
alebo	ubytovne.	Takže	ľudia	cez	nie	príliš	
lukratívne	zamestnanie	často	riešili	svoju	
problematickú	 bytovú	 otázku.	 Keď	 sa	
napríklad	muž	 rozviedol	 a	 chcel	 sa	 od	
rodiny	odsťahovať,	musel	si	hľadať	prácu	
tam,	kde	ponúkali	ubytovanie,	často	mimo	
svojej	kvalifikácie	či	hlboko	pod	úroveň	
svojho	vzdelania.	Tiež	treba	pripomenúť,	že	
práca,	ktorá	bola	rôzne	zvýhodňovaná,	do-

témA témA

vyhrajte krásny víkend
pre 4 osoby

v kopcoch malej Fatry!
Čaká	na	vás	ubytovanie	v	nádhernom	prírod-

nom	prostredí	na	okraji	lesa,	v	rodinnom	

nefajčiarskom	penzióne	–	kúsok	od	dedinky	

Kunerad.

Vikend	v	penzione	Kunerad	pre	2	osoby	

vyhraju	4	citatelia	ktori	sa	zapoja	do

offline	fejsbúku

odpovede posielajte na jaro@notabene.sk 
do 31.10.2009.

www.penzionkunerad.sk
tel.: 041/549 42 49

InZerCIA

bre	platená	a	mohli	ju	vykonávať	aj	ľudia	
bez	dokončeného	základného	vzdelania	
či	učňovského	výcviku,	bola	mimoriadne	
ťažká	a	nebezpečná,	ľudia	sa	doslova	pri	
nej	zodrali.	Smutnou	satisfakciou	bolo,	že	
ak	už	človek	skončil	ako	invalid,	mal	nárok	
na	byt	okamžite.	Keď	už	spomíname	in-
validov,	pamätáte	si	zo	socializmu	z	ulíc	
nejakých	vozíčkarov	či	inak	postihnutých	
ľudí?	 Asi	 ťažko.	 To	 bola	 tiež	 skupina	
obyvateľov,	podobne	ako	bezdomovci	či	
nezamestnaní,	ktorá	by	kazila	dojem	zo	
šťastného	budovania	socializmu,	a	tak	ju	
bolo	lepšie	niekam	upratať	z	dohľadu	za	
múry	bytov	a	sociálnych	ustanovizní.	
Poslednou	záchranou	pre	ľudí	bez	bývania	
boli	ubytovne,	ktoré	sa	volali	slobodárne,	
viac-menej	sociálne	bytovky,	kde	skončili	aj	
rôzni	asociáli,	ak	neboli	v	base.	Po	výkone	
trestu	zase	neostávali	na	ulici,	pretože	ich	
kurátor	mal	povinnosť	nájsť	im	prácu	aj	s	
bývaním.	V	rôznych	robotníckych	ubytov-
niach	zostávali	ľudia	bývať	načierno	aj	dáv-
no	potom,	ako	v	podniku	prestali	pracovať.	
Pre	ťažko	zamestnateľných	ľudí	sa	organi-
zovali	aj	krátkodobé	trojmesačné	brigády.	
Ľudí	 zvážali	 autobusy	na	 vzdialenejšie	
miesta	republiky,	podmienka	bola	vždy	
ubytovanie,	 strava	 a	 prípadné	 trvalé	
zamestnanie	pre	tých,	ktorí	sa	ukázali	byť	
schopní.	Ostatní	po	troch	mesiacoch	išli	
zas	inam,	na	inú	prácu.	

muž zo škodovky
Jediný	prípad	skutočného	bezdomovec-
tva	za	socializmu,	ktorý	mi	matne	utkvel	
v	pamäti,	bol	zverejnený	v	Mladom	světe	
v	osemdesiatych	rokoch	pri	príležitosti	
akéhosi	svetového	sviatku	ľudí	bez	bývania.	

Karel Kryl. Po tom, ako mu zakázali návrat do socialistického Československa, bol chvíľu bezdomovcom v Nemecku.

Vyšla	vtedy	reportáž	o	mužovi,	ktorý	sa	
rozviedol,	deti	zostali	jemu	a	byt	manželke,	
keďže	bola	 jeho	vlastníčkou	ešte	pred	
svadbou.	A	tak	ten	človek	býval	aj	s	dvoma	
deťmi	v	obyčajnej	škodovke.	Na	toaletu	
a	umyť	sa	chodievali	do	pražského	me-
tra.	Ten	článok	pôsobil	skutočne	šokujúco	 
a	na	naše	pomery	mimoriadne	odvážne,	
veď	priznával,	 že	aj	v	socializme	môže	
človek	skončiť	na	ulici.	Autor	článku	mal	
za	jeho	uverejnenie	mimoriadne	problémy	
a	byt	pre	muža	zo	škodovky	sa	veľmi	rýchlo	
našiel.	
Keď	do	tohto	všetkého	prišla	revolúcia,	
koniec	centrálneho	plánovania	a	odbytu	
v	krajinách	RVHP,	otvorenie	sa	svetovému	
trhu,	prvé,	čoho	sa	nerentabilné	a	krachu-
júce	štátne	podniky	zbavovali,	boli	náklad-
né	ubytovne.	Väčšina	ľudí	z	nich	zákonite	
skončila	na	ulici.	
Dve	tretiny	opýtaných	v	mojej	ankete	by	to	
všetko	chceli	späť.	55-ročný	bývalý	elektro-
mechanik	to	vyjadril	takto:	„Zlatí	komunisti	
–	fajčil	som	marlboro,	pil	šampáňo	a	John-
nieho	Walkera,	kupoval	si	erotické	prádlo	
a	zarábal	som!“	
Na	 koniec	 ešte	 vyjadrenie	 29-ročného	
bývalého	strojára,	ktorý	pred	revolúciou	
podľa	vlastných	slov	chodil	do	školy	jesť	
desiate.	Viete	prečo	by	chcel	naspäť	so-
cializmus?	Aby	„mohol	zdrhnúť	na	Západ“.	
No	na	porazenie,	 táto	 sloboda,	 aj	 celý	
Schengen.	Človek	už	ani	nemôže	ilegálne	
emigrovať.	

Ľudia nadšene reagovali a tešili sa na 
nastávajúce obdobie s novými lídrami.

Revolúcia na chvíľu „oživila“ aj mariku 
Gombitovú. Potom sa na verejnosti objavila 
ešte raz a dosť.

milan Kňažko to vzal z lepšieho a výnosnejšieho 
konca.

Clementoni
Vzdelávanie je zábava

www.albi.sk
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plaNétu tatooiNe dNeS oBývajú pRedavaČi SuveNíRov

FatamoRGáNa?
Domov Anakina Skywalkera z Hviezdnych vojen reálne existuje. Tatooine 
dokonca nie je vzdialená milióny svetelných rokov, v nejakej ďalekej galaxii. 
Spolu s ďalšími miestami, na ktorých vybojovali udatní vesmírni bojovníci 
väčšinu bitiek, leží v tuniskej púšti.

Na	juhu	krajiny	je	dokonca	mesto	Tatouine.	
Píše	sa	síce	inak	ako	vymyslená	planéta,	
ale	vyslovuje	sa	to	rovnako.	Samozrejme,	
Tatouine	 vzniklo	 o	 niekoľko	 sto	 rokov	
skôr	ako	do	Tuniska	prišiel	George	Lucas	 
s	myšlienkou	nakrútiť	tu	Hviezdne	vojny.	Ale	
aj	tak	je	to	zaujímavá	náhoda.
Z	mesta	Tozeur	to	na	ďaleké	planéty	ani	
netrvá	terénnym	autom	4x4	dlho.	Najprv	
prejdete	 cez	 zopár	dedín,	 potom	okolo	
kočovníkov	 a	 už	 len	 ďalej	 po	 piesku.	
Polopúšť	 o	 chvíľu	 vystriedajú	 piesočné	
duny.	 Po	 niekoľkých	 minútach	 jazdy	
smerom	k	alžírskym	hraniciam	dorazíte	 
k	prvým	kulisám,	presnejšie	troskám	kulís.	
To	sú	pozostatky	kulís	z	filmu	Anglický	pa-
cient	–	áno,	aj	ten	tu	nakrúcali,	a	aj	Ježiša	
Nazaretského,	Pirátov	či	V	roku	Pána.	Za	
Hviezdnymi	vojnami	treba	 ísť	ďalej.	Pre-
chádzame	cez	niekoľkometrové	piesočné	
duny.	Za	jednou	sa	konečne	niečo	vynorí.	

A	vtedy	si	pripadáte	ako	keby	ste	tu,	na	
okraji	Sahary,	vážne	videli	fatamorgánu:	
mestečko	oblúkových	domčekov	a	pomedzi	
ne	trčia	k	nebu	akési	zariadenia	z	budúc-
nosti.	Keď	prídete	bližšie,	zbadáte	kryté	
parkovisko	s	WC	búdkami.	Keď	vkročíte	do	
„hviezdneho“	mestečka,	stratíte	zvyšok	ilúzií.	
Tunisania	sú	od	prírody	leniví.	Sú	spokojní	 

s	tým,	čo	im	tu	filmári	v	70.	rokoch	zanechali	
a	necítia	potrebu	to	udržiavať	a	zveľaďovať.	
Domčeky	sú	zatvorené.	Až	na	tie,	v	ktorých	
sú	predajne	suvenírov,	alebo	v	ktorých	sa	
predavači	suvenírov	skrývajú	pred	slnkom.	
A	keď	predavači	suvenírov	na	vás	spustia	
frázy	v	slovenčine,	je	fraška	Hviezdne	vojny,	
diel	z	budúcnosti	na	púšti,	hotová.	

Fanúšikov	Hviezdnych	 vojen	 láka	Tunis-
ko	aj	na	ďalšie	lokality.	Pár	kilometrov	od	
Tozeuru,	niekde	v	útrobách	obrovského	
soľného	 jazera	 Chott	 El-Jerid,	 nakrú-
cali	 napríklad	 pohreb	 Shmi	 Skywalker	 
v	Útoku	klonov.	Veľa	scén	vzniklo	v	meste	
Matmata	a	jeho	okolí.	Priamo	v	Matmate	
turistov	láka	hlavne	hotel	Sidi	Driss.	Bol	
kulisou	sekvencíí	o	Skywalkerovom	detstve.	
V	bare	ovešanom	suvenírmi	z	Hviezdnych	
vojen	podávajú	zvláštne	menu	inšpirované	
Hviezdnymi	vojnami.	Ostrov	Džerba	tiež	
ponúka	niekoľko	lokalít.	Napríklad	chatrč	
Obiho	Kenobiho,	či	Mos	Eisley	na	planéte	
Tatooine.	Na	juh	od	Matmaty	je	niekoľko	
starých	 berberských	 pevností.	 Poslúžili	
pri	 záberoch	 z	 Anakinovho	 domu	 a	 na	
niektoré	hromadné	scény.	V	pevnosti	Ha-
dada	neďaleko	mesta	Tatouine	sa	vraj	tí	
najvnímavejší	fanatici	Hviezdnych	vojen	
cítia	takmer	ako	vo	filme.

Predavači suvenírov striehnu na každého 
„vesmírneho“ turistu. Prihovoria sa aj v slo-
venčine.

medzi múrmi to vyzerá ako na opustenej planéte.„Hviezdne“ mestečko v púšti dnes.

text a foto: kristián pavúčko

bezdomovecTvo aKo neduh na vyhubenie

BOlI neBOlI
Hlavne žiadne veľké reči o nich. Napriek tomu, že komunistickí papaláši mali 
pred Nežnou revolúciou snahu zbaviť sa všetkých „sociálnych prípadov“ tak, 
aby ich nebolo vidno, priamo uprostred Bratislavy bolo niekoľko známych 
postavičiek.
Akoby	socializmus	bezdomovectvu	nežičil	
a	 dokázal	 s	 ním	 urobiť	 krátky	 proces.	
Jednoducho	všetci	ľudia	museli	mať	kde	
bývať.	Zostať	na	ulici	sa	nesmelo.	Ak	sa	
aj	niekto	taký	objavil,	okamžite	ho	„lus-
trovali“	príslušníci	Verejnej	bezpečnosti	a	
tvrdo	zakročili.	Veď	akoby	to	bolo,	systém	
poukazoval	 na	bezdomovectvo	 ako	na	
neduh,	s	ktorým	sa	podarilo	skoncovať. 
V	televíznom	spravodajstve	sme	pozerali	
na	úbohé	trosky,	ktoré	kdesi	na	imperialis-
tickom	Západe	žili	v	škatuliach	od	televízo-
rov.	Chudáci.

Kinár
Demagógia	nemala	konca	kraja.	Je	fakt,	že	
stať	sa	vtedy	bezdomovcom	alebo	„sociál-
nym	prípadom“	bolo	oficiálne	ťažké.	Ľudia	
však	žili	z	ruky	do	úst.	Obaja	moji	rodičia	
pracovali	a	aj	napriek	tomu	sme	s	ich	vý-
platami	často	ledva	vyžili.	Bezdomovci	teda	
neboli,	aj	keď	sa	občas	niekto	ubytoval	
kdesi	v	pivnici	alebo	v	maringotke	záhrad-
kárskej	kolónie.	Po	uliciach	sa	však	túlali	
„sociálne	prípady“,	ktoré	pôsobili	podobne,	
ako	dnešní	 ľudia	bez	domova.	Väčšina 

z	 nich	 zbierala	 papier.	 Tie	 symbolické	
škatule	od	televízorov,	za	ktoré	by	možno	
úbožiaci	kdesi	v	Londýne	boli	veľmi	vďační.
Jednému	z	bratislavských	„típkov“	z	ulice	
sme	hovorili	Kinár.	To	preto,	lebo	cez	deň	
sme	ho	vídali	s	kočíkom	plným	kartónov.	
Zvážal	jeden	za	druhým.	Za	zarobené	pe-
niaze	potom	trávil	večery	v	kinách	okolo	
Námestia	SNP.

teta Hela
Zvláštnou	figúrkou	bola	aj	Patinka,	ktorej	
sa	hovorilo	podľa	jej	sučky.	Samozrejme,	
toto	hanlivé	meno	sme	nepoužívali	pred	
ňou.	Volali	sme	ju	teta	Hela.	Tvrdila	o	sebe,	
že	za	lepších	čias	pracovala	ako	„bordel-
mama“	v	známom	Kryštál	bare.	Fandili	
sme	jej	aj	preto,	že	ju	hliadky	„bezpečákov“	
zďaleka	obchádzali.	Patrilo	jej	nábrežie	
Dunaja	a	priľahlé	ulice.	Vždy,	keď	sa	 ju	
príslušníci	 verejnej	 bezpečnosti	 snažili	
trochu	umravniť,	aby	sa	vyvarovala	vo	svo-
jom	silnom	hlasnom	prejave	vulgarizmov,	
začala	kričať	na	svoju	sučku,	aby	ju	bránila.	
To	ani	príliš	nebolo	nutné.	Teta	Hela	roz-
dávala	zeleným	mužíčkom	ranu	za	ranou	

svojim	dáždnikom.	Paťa	–	tá	naozajstná	–	
bola	nakoniec	taká	vycvičená,	že	jej	stačilo	
zakričať:	Policajt!,	a	už	aj	nervózne	brechala	
a	šklbala	všetko	okolo	seba.
Zvláštne,	 ani	 teta	 Hela	 nebola	
bezdomovkyňa.	Možno	by	ňou	dnes,	keď	
nie	je	bývanie	povinnosťou,	mohla	byť.	Bola	
jednoznačne	postavičkou,	ktorá	v	socia-
listickej	„šedivine“	pôsobila	inak.	Tak,	ako	
dnešní	bezdomovci.

Ujo Štefan
Azda	najznámejším	bratislavským	akože	
bezdomovcom	bol	ujo	Štefan.	Na	prvý	
pohľad	zaujali	 jeho	zhúžvané,	stvrdnuté	
dlhé	vlasy	a	špinavá	brada.	Hovorilo	sa	
o	 ňom	 všeličo	 a	 zdá	 sa,	 že	 systém	 ho	
toleroval.	Často	som	ho	vídal	uprostred	
mesta.	Ak	práve	niekde	neposedával,	cho-
dil	 svižným	krokom	od	 jedného	odpad-
kového	koša	k	druhému,	nazeral	do	nich	
a	vyberal,	čo	sa	ešte	dalo	zjesť.	Napríklad	
kornútok	so	zvyškami	zmrzliny	si	vložil	do	
úst	okamžite,	ako	naň	naďabil.	Niekedy	
sa	mi	zdalo,	že	je	ako	bezodná	nádoba	na	
spracovanie	odpadu.

Náhodných okoloidúcich vždy zaujímali 
príbehy ľudí, ktorí padli na dno. Brali ich 
ako memento pre seba.

Pred projektom Nota bene bol jednou z mála možností privyrobiť si zber druhotných surovín.

k nebu trčia akési zaria-
denia z budúcnosti.
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pAtríme medZI BOHAtýCH

text:	daniela	balážová	|	foto:	archív	m.v.

po NávRate z etiópie Som dva týždNe Nemohla Spať

Pred rokom ste navštívili etiópiu a 
tamojšie rozvojové projekty. zmenila 
táto skúsenosť váš pohľad na chudobu? 

Mám	dosť	veľkú	fantáziu	a	aj	pred	touto	
cestou	som	videla	veľa	filmov	o	rozvojových	
krajinách,	bola	som	tiež	v	Južnej	Amerike,	 
v	Andách...	Ale	zažiť	Afriku	na	vlastnej	koži	
bolo	niečo	celkom	iné.	Po	návrate	som	dva	
týždne	nemohla	 spať.	 Stále	 som	videla	
tváričku	dvojročného	špinavého	a	hladného	
chlapčeka	s	krásnymi	očkami,	od	ktorého	
som	sa	musela	odtrhnúť,	pričom	som	si	
uvedomovala,	že	má	len	biedne	vyhliadky	
na	dlhší	život.	Keď	som	sa	vrátila	domov	a	
konečne	som	si	napustila	plnú	vaňu,	poze-
rala	som	sa	na	tú	čistú	vodu	a	mala	som	
výčitky	svedomia.	Vaňa	priezračnej,	čistej,	
nekontaminovanej	vody	by	vystačila	na	

pitie	pre	celú	školu	na	jeden	deň	v	údolí,	
ktoré	sme	navštívili.	Tie	dva	týždne	v	Etiópii	
boli	náporom	na	psychiku.	Špeciálne	ťažko	
som	znášala	pohľad	na	desať-jedenásťročné	
tehotné	dievčatá,	ktoré	sa	vracajú	domov	
po	 vypršaní	 kontraktových	manželstiev.	
Toto	je	iná	chudoba	ako	v	našich	osadách,	
kde	žijú	neprispôsobiví	občania.	Preto,	keď	
chodím	po	Slovensku,	snažím	sa	hovoriť	 
o	tom,	čo	som	videla.

Prečo by vlastne Slovensko malo 
poskytovať rozvojovú pomoc?

Dôvody	pre	rozvojovú	pomoc	vidím	v	troch	
rovinách.	Prvá	je,	že	EÚ	je	najväčším	dar-
com	rozvojovej	pomoci	vo	svete	a	my	sme	
jej	členom.	Druhá	rovina	nesúvisí	priamo	 
s	nami.	Niektoré	európske	štáty	majú	pocit	
viny	alebo	výčitky	svedomia,	pretože	boli	
koloniálnymi	krajinami	a	do	určitej	miery	
sú	 dodnes	 zodpovedné	 za	 zlyhávajúce	
štáty.	Tretia	rovina	je	pragmatická.	Myslím	
si,	že	ak	sa	zlepšia	podmienky	v	rozvojo-
vých	krajinách,	 ich	občania	nebudú	mať	
dôvody	emigrovať	napríklad	do	Európy,	
kde	ich	počty	začínajú	viditeľne	posilňovať	
radikálne	nacionalistické	strany.	Zároveň	
u	 nás	môže	 pomôcť	 propagácia	 našej	
účasti	 na	 rozvojovej	 pomoci	 uvedomiť	

si,	že	patríme	medzi	bohaté	krajiny	a	že	
žijeme	v	bezpečí.	

Uvedomujú si podľa vás politici, ale aj 
ľudia, význam rozvojovej pomoci?

Nie,	k	tomu	sme	sa	zatiaľ	nedostali.	Aj	preto	
si	mnohí	myslia,	že	my	sme	najchudobnejší	
a	protestujú:	tu	pomáhajte	a	nie	tam,	tam	
nás	to	nezaujíma.	Keď	na	prednáške	po-
viem,	že	Slovensko	ako	člen	OECD	patrí	
k	 tridsiatim	 najbohatším	 štátom	 sveta,	
starší	občania	sú	pohoršení.	Preto	si	mys-
lím,	že	treba,	aby	sme	sa	všetci	usilovali	
vysvetľovať,	ako	to	v	rozvojových	krajinách	
skutočne	vyzerá	a	čím	sa	od	nich	líšime.	
Ale	treba	pritom	rátať	aj	s	tým,	že	sú	ľudia,	
ktorým	 darmo	 budeme	 hovoriť	 o	 glo-
balizovanom	svete.	Vidia	len	svoj	hrniec	 
a	s	ľuďmi,	ktorých	v	živote	nevideli,	nemajú	
žiaden	súcit.	Toto	zmeniť	je	naša	povinnosť.	
Pritom	štatistiky	dokazujú,	že	najštedrejší	
nie	 sú	 najbohatší	 občania,	 ale	 jedno-
duchí	ľudia,	ktorí	určite	nemajú	obrovské	
úspory,	jachty	či	lietadlá.	Títo	ľudia	najviac	
prispievajú	na	zbierky	na	Slovensku.	

Čo by ste teda odkázali tým, ktorí tvrdia, 
že aj tu je chudoba a treba radšej pomáhať 
dôchodcom alebo Rómom v osadách?

Náš	problém	nie	 je	v	 tom,	že	sme	chu-
dobní,	ale	v	tom,	že	sa	nevieme	poriadne	
zorganizovať	 a	 nerobíme	 systémové	
zmeny.	Dávame	vianočné	dôchodky,	ale	
neriešime	systém	podpory	detí	v	chudob-
ných	 rodinách.	Nešírime	atmosféru,	 že	
patríme	medzi	 veľmi	 rozvinuté	 krajiny.	
Samozrejme,	aj	my	máme	problémy,	ale	
najchudobnejšie	u	nás	sú	deti,	nie	dôchod-
covia.	Opustené	deti	a	mladé	opustené	
matky.	A	samozrejme	–	neprispôsobiví	
občania	bez	ohľadu	na	farbu	pleti.	Ale	to	
sú	riešiteľné	problémy.	V	okolí	našich	osád	
sú	studne	s	čistou	vodou.	Existuje	prístup	 
k	zdravotnej	starostlivosti.	Nie	je	tu	malária	
a	deti	môžu	chodiť	do	školy.	Otázne	je,	či	
chodia.	A	to	je	presne	problém	organizácie	
a	systému	školstva,	zdravotníckej	pomoci,	
vytvárania	pracovných	návykov	a	podobne.	
Nuž,	ale	keď	vláda	zrušila	aktivačné	práce,	
niet	sa	ani	čo	čudovať,	že	problémy	sa	len	
prehlbujú	a	neriešia.	

vy prispievate na nejaké zbierky?

Ešte	v	Etiópii	som	sa	rozhodla	podporovať	
jedno	 dievča	 z	 projektu,	 ktoré	 vedie	
Člověk	v	tísni.	Stratila	rodičov,	súroden-
cov	a	všetkých	členov	rodiny	na	AIDS.	Má	
štrnásť	rokov	a	priznala	sa	mi,	že	by	chcela	

byť	prvou	etiópskou	inžinierkou.	Moje	deti	
tiež	na	diaľku	podporujú	deti	v	Afrike.	Čo	
sa	týka	zbierok,	vždy,	keď	ich	vidím,	tak	
prispejem.	Ale	ako	človek,	ktorý	sa	tomu	
venuje,	snažím	sa	k	podpore	pristupovať	
systematickejšie.	Pomáham	napríklad	jed-
nému	talentovanému	rómskemu	huslistovi,	
podporujem	tiež	ochranu	nášho	kultúrne-
ho	dedičstva	–	trinásť	rokov	sa	venujem	
podpore	drevených	chrámov	na	východ-
nom	Slovensku	a	teraz	sme	so	sestrou	
otvárali	reštaurovanú	kaplnku	na	Kalvárii	
v	Banskej	Štiavnici,	 ktorú	 sme	 financo-
vali.	Peniaze	ale	nie	sú	všetko.	Snažím	sa	
pomáhať	aj	organizačne	a	politicky.

Kupujete aj Nota bene?

Pravidelne.	Niekedy	si	kúpim	to	isté	číslo	aj	
od	dvoch	rôznych	ľudí.	Nie	je	to	len	o	tom,	
že	dávate	peniaze,	ale	že	sa	s	tými	ľuďmi	
aj	porozprávate	a	dáte	im	pocit,	že	nie	
sú	vylúčení.	Aj	môj	muž	Nota	bene	pravi-
delne	kupuje,	takže	niekedy	sa	nám	doma	
zídu	aj	tri	výtlačky	jedného	čísla.	Potom	
ich	roznesiem	po	dome	a	donesiem	ich	aj	
do	parlamentu,	aby	si	ho	prečítali	aj	ďalší.	
Možno	si	ho	nabudúce	kúpia	aj	sami.
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opustené deti a mladé opustené matky sú podľa magdalény vášáryovej najzraniteľnejší členovia spoločnosti.

keď som sa vrátila domov 
a napustila som si plnú 
vaňu, mala som výčitky 
svedomia.

InZerCIA

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Magdaléna 
Vášáryová o skúsenostiach z Etiópie, pohľade na chudobu a na 
rozvojovú pomoc. A nakoniec aj o tom, či kupuje Nota bene.
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KAUZA text: zuzana kusá | foto: dagmar canisová KAUZA

a neuKazujTe na nich PrsTom

doBa URČitá 
Hoci bytová núdza ťaží mnohých, ako politický problém neexistuje. 
Respektíve je ako kostlivec v skrini, okolo ktorej chodíme a tvárime sa, že 
skriňa je prázdna alebo jej obsah je súkromná vec. 

Bytová	núdza	sa	prejavuje	mnohými	spô-
sobmi.	Tým	najzahanbujúcejším	je,	že	sú	
medzi	nami	ľudia	nútení	žiť	v	nebezpečných	
alebo	 dočasných	 provizóriách.	 Bez	
bezpečného	 domova	 sú	 ľudia	 na	 ulici,	
obyvatelia	segregovaných	osád	a	aj	všetci,	
ktorých	 prichýlili	 útulky,	 zariadenia	 nú-
dzového	bývania	či	domovy	na	pol	ceste.	
Títo,	ale	napríklad	aj	doktorandi	bývajúci	 

v	akademickej	ubytovni,	majú	strechu	nad	
hlavou	len	na	„dobu	určitú“.

Naivná predstava
„Doba	 určitá“	 je	 nočnou	 morou	 aj	 pre	 
nájomníkov	 obecných	 bytov.	 Bývanie	 
v	nich	sa	rôzne	podmieňuje,	pokladá	sa	
za	 štartovné,	 vyžaduje	 sa	 nízky	 príjem	 
a	niekedy	aj	nižší	vek.	Krátke	doby	nájmu	

sú	dokonca	podmienkou	pre	štátny	príspe-
vok	na	ich	výstavbu.	Dočasnosť	je	veľká	sla-
bina	systému	verejného	a	podporovaného	
bývania	na	Slovensku.	No	hovoriť	o	sys-
téme	je	prehnané,	pretože	nie	je	dosta-
tok	bytov,	o	ktorých	by	sa	dalo	systémovo	
uvažovať.	Na	Slovensku	 je	čosi	cez	360	
bytov	na	tisíc	obyvateľov.	V	Maďarsku	423,	 
v	Česku	438,	v	Nemecku	477	a	vo	Francúzsku	

513.	Posledné	dve	dekády	sa	stavalo	málo	
a	začal	rásť	podiel	bytov,	v	ktorých	žije	
viac	domácností.	V	roku	2001	to	bol	každý	
piaty	byt.	Takáto	situácia	bola	na	Slovensku	
naposledy	v	roku	1960.	
V	EÚ	patríme	k	štátom	s	najväčším	po-
dielom	preľudnených	bytov,	čo	sú	byty	 
s	menším	počtom	izieb	ako	bývajúcich	
dospelých.	Najhoršie	sú	na	tom	pobaltské	
štáty	a	Rumunsko,	no	kráčame	im	v	pätách:	
Preľudnené	sú	u	nás	4	byty	z	desiatich.	
Najmenej	 komfortu	 majú	 domácnosti	 
s	deťmi	do	17	rokov.	Až	polovica	žije	v	by-
toch,	kde	dospelí	a	staršie	deti	nemajú	
svoju	izbu.	

Nedostatočné príjmy
Ceny	nehnuteľností	nafúkla	nedostatočná	
verejná	 bytová	 výstavba	 a	 špekulácie.	
Podľa	 jednej	analýzy	viac	ako	polovica	
slovenských	 domácností	 nemá	 príjmy,	
ktoré	by	dovoľovali	splácať	hypotekárne	
úvery.	Bývanie	je	pridrahý	špás	aj	pre	tých,	
čo	už	byt	majú.	Platby	spojené	s	bývaním	
veľmi	zaťažujú	takmer	tretinu	slovenských	
domácností.	V	rámci	EÚ	máme	najvyšší	
podiel	domácností	(19	%),	ktorých	nákla-
dy	na	bývanie,	vrátane	splácania	úrokov	
z	hypoték,	presahujú	40	%	ich	celkových	
príjmov.	To	sa	považuje	za	neprimeranú	
až	neúnosnú	záťaž.	Medzi	domácnosťami	
s	najnižšími	príjmami	je	takmer	44	%	takto	
zaťažených	domácností.	 Slovensko	má	
najväčší	podiel	domácností	s	neúnosnými	
výdavkami	na	bývanie	aj	medzi	vlastníkmi	
bytov	splácajúcimi	hypotéku	(27,6	%	oproti	
8,6	%	EU).	

Úbohá Bratislava
Nájomné	bývanie	predstavuje	vo	vyspelej	
časti	EÚ	významnú	časť	bytového	fondu.	
Ak	nájomné	byty	tvoria	v	EÚ	v	priemere	 
18	%	bytov,	u	nás	sú	to	sotva	tri	percentá.	 
V	Česku	asi	25	%,	v	Británii	30	%	(a	dve	
tretiny	z	toho	sú	sociálne	byty),	v	Nemecku	
55	%.	Podporované	bývanie	je	možnosť	
otvorená	aj	pre	nižšie	stredné	vrstvy.
Podpora	 výstavby	 nájomných	 bytov	 
u	nás	síce	oproti	90.	rokom	zosilnela,	ale	 
v	 posledných	 rokoch	 priame	 dotácie	
poklesli	a	nahrádzajú	ich	pôžičky.	
V	Bratislave	 -	Petržalke	evidovali	v	tom-
to	roku	1	425	platných	žiadostí	o	nájom	
obecného	bytu.	Ročne	vraj	uspokoja	asi	
25	žiadateľov.	Pri	takom	tempe	bude	po-
sledný	v	poradovníku	čakať	na	pridelenie	
bytu	viac	než	50	rokov.	Nedostatok	nájom-
ných	bytov	však	Bratislavu	a	jej	mestské	
časti	nepodnietil	k	tomu,	aby	sa	uchádzali	 

o	príspevok	na	ich	výstavbu	zo	Štátneho	
fondu	rozvoja	bývania.	Dôvodom	je	vraj	
nedostatok	pozemkov.	
Dostať	sa	do	poradovníka	na	prenájom	
obecného	bytu	je	pre	ne-Bratislavčana	tak-
mer	rovnako	ťažké	ako	dostať	sa	k	bytu.	
Podmienkou	je	totiž	mať	aspoň	rok	pred	
žiadosťou	trvalé	bydlisko	v	Bratislave.	Byť	
aspoň	pol	roka	zamestnaný	a	mať	príjem	
vyšší	ako	životné	minimum	sú	oproti	tomu	
ľahko	zvládnuteľné	detaily.	
Programy	príspevkov	na	bývanie	sú	vo	
vyspelom	 svete	 dôležitou	 podporou	
dostupnosti	bývania.	V	niektorých	európ-
skych	krajinách	má	na	príspevok	nárok	
každá	domácnosť,	ak	 jej	príjmy	klesnú	
pod	určitú	úroveň.	V	iných	sa	poskytuje,	
ak	výdavky	na	bývanie	presiahnu	napríklad	
tretinu	príjmov	domácnosti	(ak	domácnosť	
obýva	veľkosťou	primeraný	byt).	Slovensko	
má	tiež	tento	program.	V	iných	krajinách	
by	ho	mohli	študovať	ako	lekciu	o	ceste,	
kadiaľ	dobrá	spoločnosť	nemá	ísť.	Je	totiž	
vyhradený	len	pre	tých	v	najväčšej	biede,	
teda	pre	poberajúcich	dávku	v	hmotnej	
núdzi	a	príspevky	k	nej,	ale	zároveň	 je	
navrhnutý	tak,	aby	tí	najbiednejší	naň	ne-
mali	nárok.

Neplatiči všade
Druhým	kameňom	úrazu	je	podmienka	
vlastniť	byt	alebo	prenajímať	si	byt,	ale-
bo	prenajímať	si	miestnosť	v	zariadení	
určenom	na	trvalé	bývanie.	Pozrime	sa	
na	 poslednú	 možnosť.	 Myslíte,	 že	 ak		
človek	bez	prostriedkov	získa	prístrešie	 
v	nocľahárni	či	domove	na	pol	ceste	a	poc-
tivo	platí	za	prenájom	miestnosti,	dočká	
sa	o	pol	roka	finančnej	úľavy	v	podobe	
príspevku	na	bývanie?	Omyl!	Ubytovne,	
penzióny,	nocľahárne	a	zariadenia,	ktoré	
poskytujú	 ubytovanie	 podľa	 zákona	 č.	
448/2008	o	sociálnych	službách,	poskytujú	
len	prechodné	ubytovanie	na	dobu	určitú.	
To	zbavuje	tých	najbiednejších	ľudí	nároku	
na	príspevok	na	bývanie.	
Poplatky	za	bývanie	v	týchto	ubytovacích	
zariadeniach	sa	môžu	javiť	nízke,	no	pre	
jednotlivca	či	domácnosť	odkázaných	len	
na	dávku	v	hmotnej	núdzi	a	príspevky	 
k	 nej	 sú	 často	 viac	 než	 polovicou	
mesačného	 príjmu	 a	 nutnosťou	 riešiť	

Sociálnych bytov na Slovensku je stále zúfalo málo a súčasný systém je neúčinný.

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

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

preľudnené sú u nás štyri 
byty z desiatich.

prežitie	zo	sumy,	z	ktorej	sa	prežiť	nedá.	
Nečudujte	sa,	že	sa	aj	v	zariadeniach	sociál-
nych	služieb	objavuje	fenomén	neplatičov.	
A	neukazujte	na	nich	prstom.
Bytová	núdza	na	Slovensku	má	ďalšie	
rozmery.	Je	to	nevykonávanie	sociálnej	
práce	 a	 poradenstva	 pre	 nájomníkov	 
s	nízkymi	príjmami	a	neplatičov,	ktoré	
šlo	ruka	v	ruke	s	úžerníckymi	penále	za	
zameškané	platby.	Je	to	vysťahovávanie	
a	sústreďovanie	nepohodlných	či	problé-
mových	nájomníkov	na	jedno	miesto	a	ich	
„exportovanie“	do	okrajových	častí	miest	či	
do	iných	obcí.	Sú	to	civilizáciu	ignorujúce	
štandardy	pre	bývanie	a	úplné	bezvedo-
mie	v	otázke	potreby	tzv.	sociálneho	mixu	
v	bývaní,	bez	ktorého	postupne	narastá	
odcudzenie	a	nedôvera.		
Šance,	že	sa	nespokojnosť	spojí	a	politici	
budú	musieť	bytovú	otázku	pojať	 inak	
ako	príštipkárskymi	programami,	sú	však	
malé.	Je	to	jednak	tým,	že	rôzne	kategórie	
obyvateľov	zažívajú	bytovú	núdzu	z	inej	
stránky	a	že	štátne	programy	podpory	
bývania	ich	dokonca	stavajú	proti	sebe.	
Akútnym	 príkladom	 je	 súčasný	 obrat	 
k	väčšej	podpore	nájomného	bývania.	Ten	
je	sám	o	sebe	správny,	až	na	to,	že	má	
byť	financovaný	presunom	prostriedkov	 
z	podpory	vlastníckeho	bývania.	To	zna-
mená,	 že	 ľahší	 prístup	 k	 nájomnému	
bývaniu	bude	zaplatený	zrušením	boni-
fikácie	úrokových	sadzieb,	a	teda	rastom	
výdavkov	na	bývanie	v	domácnostiach	
zaťažených	hypotékou.	
Vo	volaní	po	väčšej	podpore	pre	bytovú	
politiku	 sa	 nezjednotíme	 aj	 preto,	 že	
bývanie	tradične	vnímame	ako	súkrom-
nú	starosť.	Vždy	sa	preň	obetovalo	veľa.	
Peňazí,	voľného	času	aj	zdravia.	Dnes	sa	
platí	poklesom	pôrodnosti	a	odchodom	
mladých	do	zahraničia.	To	sú	súkromné	
riešenia	 s	 dôsledkami,	 ktoré	 poznačia	
tvár	tejto	krajiny	viac	než	jamy	po	develo-
peroch.

InZerCIA
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prOtI prúdU

oslava noTa bene

Kto má zlaté 
mozole?
Kaviareň Café Scherz praskala vo 
švíkoch. Vyše 180 predajcov  
a priateľov časopisu Nota bene 23. 
októbra slávilo ôsme narodeniny  
a 100-é vydanie Nota bene. 

4 znaky ako rozoznať falošné-
ho predajcu NB

Na	uliciach	Slovenska	sa	pohybujú	falošní	
predajcovia,	neregistrovaní	alebo	vylúčení,	
ktorí	porušujú	pravidlá	predaja	a	kazia	
dobré	 meno	 slušným	 predajcom	 NB.	
Pomôžte	nám	zastaviť	ich.	
1.	Falošný	predajca	nemá	preukaz	predajcu.	
(Časté	výhovorky:	stratil	som,	zabudol	som,	
čakám	na	nový.)	Výroba	nového	preukazu	
je	na	počkanie	a	každý	riadny	predajca	vie,	
že	nesmie	predávať	bez	preukazu	predajcu.	
Falošný	predajca	môže	disponovať	neplat-
ným	preukazom	alebo	preukazom	s	fotkou	
iného	predajcu.	
2.	Nepredáva,	ale	citovo	vydiera	a	manipu-
luje	(napr.:	mám	malého	syna	a	potrebu-
jem	zaplatiť	ubytovňu).	
3.	Často	má	len	jeden	pokrčený	časopis,	
na	ktorý	žobre.	(Častá	výhovorka:	To	mám	
už	posledný...)
4.	Falošný	predajca	môže	mať	aj	väčšie	
množstvo	 časopisov,	 no	 časopisy	majú	
násilne	zotretú	alebo	zoškriabanú	pečiatku	
s	registračným	číslom	predajcu,	ktorá	sa	
u	bratislavských	predajcov	nachádza	na	
titulnej	strane	časopisu	(v	pravom	hornom	
rohu).	
Čo robiť keď odhalíte falošného predajcu: 
1.	Stručne	a	jasne	ho	odmietnite	podporiť.	
Ak	sa	s	ním	dáte	zatiahnuť	do	diskusie,	
môže	vám	hroziť	slovný	alebo	fyzický	útok,	

prOtI prúdUtext: sandra tordová | foto: peter žákovič a michaela bednárová

nOvInKy Z nOtA Bene
Potešilo nás: 

Ramon	režisér
Náš	bývalý	predajca	Ramon,	žije	v	súčasnosti	
v	Prahe,	kde	vystupuje	ako	riaditeľ	a	autor	
projektu	Dryada	Theater.	Je	to	zoskupenie	
slobodných	umelcov,	 ktorí	 sa	poväčšine	
venujú	pohybovému	divadlu.	Jeho	predstave-
nie	„Zaklínač“	malo	oficiálnu	premiéru	na	
festivale	Hic	sunt	Leones	2009.	

Nepotešilo nás: 

Eva	bojuje	o	život
Počas	našej	uzávierky	v	nemocnici	bojovala	
o	život	naša	bývalá	klientka	24-ročná	Eva	S..	
Jej	čerstvo	narodený	synček	Eugen	deň	po	
pôrode	umrel.		Evu	skontaktovali	terénni	pra-
covníci	Nota	bene	na	ulici	vo	vyššom	štádiu	
tehotenstva.	Na	riešení	jej	situácie	inten-
zívne	pracoval	tím	sociálnych	pracovníkov	
Unicef.	

výstava fotografií „Pomáhame 
odraziť sa“

Na	Hlavnej	stanici	pribudnú	poskakujúci	
ľudia	bez	domova.	Ale	tentoraz	to	bude	
dobrá	správa	aj	pre	príslušníkov	Železničnej	
polície.	 Pôjde	 o	 výstavu	 fotografií	 pri	
príležitosti	 100-ého	 čísla	 NB	 s	 názvom	
„Pomáhame	 odraziť	 sa“.	 Pozývame	 Vás	
všetkých	od	10.	do	30.	11.	môžete	uvidieť	
veľkorozmerné	fotografie	predajcov	a	ex	
predajcov	Nota	bene,	ktorým	sa	úspešne	

podarilo	posunúť	 svoj	 život	k	 lepšiemu.	
Výstavu	nájdete	na	bratislavskej	Hlavnej	
stanici	v	hale	(dolu	po	schodoch	smerom	
k	nástupištiam).	Fotografka	a	autorka	kon-
ceptu	výstavy	je	Petra	Lajdová.	Na	fotografii	
je	Marta,	bývalá	predajkyňa	NB.	Reprezen-
tovala	Slovensko	na	Majstrovstvách	sveta	
bezdomovcov	vo	futbale	v	Kapskom	meste.	
Dnes	je	zamestnaná	v	nocľahárni	Mea	cul-
pa	a	žije	v	nájomnom	byte.
Projekt	podporili:	firma	Bittner	a	Železnice	
Slovenskej	republiky

Hrdá čerstvo ocenená Ľubica.

Krst novej audioknižky, ktorá je už v predaji len u predajcov Nota bene. 

ak	mu	nedáte	peniaze.		
2.	 Informujte	 o	 svojej	 skúsenosti	 orga-
nizáciu,	ktorá	zastrešuje	predaj	časopisu	
v	danom	meste.	
3.	Pokiaľ	vás	takáto	osoba	neprimerane	
obťažuje,	prosím	neváhajte	zavolať	políciu.	
4.	Prosíme,	nezovšeobecňujte	svoju	zlú	
skúsenosť	s	falošným	predajcom,	ale	buďte	
ostražití,	keď	niekomu	pomáhate.	
Ďakujeme.	

Novinky Nota bene z Nitry

Diecézna	charita	v	Nitre	s	finančným	prispe-
ním	Nadačného	fondu	Slovak	Telekom	pri	
Nadácii	 Intenda	usporadúvajú	v	týchto	
dňoch	kurz	základov	práce	s	počítačom,	
ktorý	je	určený	pre	klientov	Domu	charity	
sv.	Rafaela	v	Nitre,	ale	aj	pre	všetkých	ľudí	
v	hmotnej	núdzi.	Intenzívny	výučbový	pro-

gram	sa	začal	v	septembri	a	potrvá	do	kon-
ca	novembra	tohto	roku.	Ľudia	bez	domova	
sa	prostredníctvom	individuálnej	výučby	
vedenej	 vyškolenými	 dobrovoľníkmi	
spoločne	prelúskavajú	nástrahami	pro-
gramu	Word	a	 získavajú	aj	prvé	 skúse-
nosti	so	surfovaním	po	internete.	Cieľom	
projektu	je	naučiť	 ich	napísať	životopis,	
samostatne	si	na	 internete	vyhľadávať	
pracovné	ponuky.	Program	by	mal	 tiež	
odbúravať	bariéry	medzi	komunitou	ľudí	
bez	domova	a	ostatnou	spoločnosťou.	Do	
projektu	sa	zatiaľ	zapojilo	pätnásť	klientov	
a	šesť	ľudí	z	radov	dobrovoľníkov.	Všetkým	
zúčastneným	prajeme	veľa	trpezlivosti,	en-
tuziazmu	a	najmä	možností	využiť	nado-
budnuté	vedomosti	v	praxi.

Miroslav	Palárik

foto: PeTra lajdová

Adela	 Banášová	 s	 Dadom	 Nagyom	 
s	prehľadom	zvládali	moderovanie	akcie	bez	
prišliapnutia	všadeprítomných	detí	predaj-
cov	NB,	ktoré	sa	s	rozkošou	povaľovali	po	
pódiu.	Hlavným	bodom	programu	bola	nová	
audioknižka	„Muži,	ženy,	deti	a	pes“	–	auten-
tické	príbehy	z	ulice,	ktorým	prepožičali	hlas	
ľudia	bez	domova,	väčšinou	predajcovia	
NB.	Joshua	v	ich	zastúpení	pokrstil	CD-čko	
nemrznúcou	zmesou	a	zaželal	predajcom	
„Aby	sme	nezmrzli,	a	zarobili	si,	aby	sme	na	
zimu	boli	v	teple.“	Predajcovia	čítali	ukážky	
z	audioknižky.	Svoju	mediálnu	premiéru	ab-
solvoval	aj	autor	poviedok,	bývalý	predajca	
Nota	bene,	Július	(74),	ktorý	má	na	konte	
už	dve	knižky.	„Zachránilo	ma	Nota	bene	
a	žena	s	ktorou	som	dodnes,“	hovorí	Július	 
o	dlhoročnej	priateľke,	ktorá	je	prvou	redak-
torkou	jeho	knižiek.	Prekvapením	bol		Laco,	
ktorý	bol	ešte	počas	nahrávania	audioknihy	
odkázaný	na	vozík,	dnes	má	už	nové	protézy	
a	na	krst	prišiel	po	svojich.	

oscary po notabeňácky
Prvý	 krát	 v	 histórii	 sme	 ocenili	 cenou	
Zlatého	mozoľa	 najúspešnejších	 predaj-
cov	a	expredajcov	NB	za	aktívny	prístup	 
k	riešeniu	svojich	problémov.	V	kategória	
PRÁCA		boli	nominované	Ľubica	Chlpíková	
a	 Darina	 Mochnáčová.	 Cenu	 získala	
Ľubica,	ktorá	si	otvorila	psí	salón	v	našich	
priestoroch	a	rozbieha	internetový	obchod	 
s	chovateľskými	potrebami.	Nájdete	ho	na	
stránke:	 	www.webareal.sk/dream.	Víťaz	
kategórie	BOJ	S	CHOROBOU	Ernest	Ujváry,	
už	dva	roky	úspešne	abstinuje	od	alkoholu	
a	je	inšpiráciou	svojou	vnútornou	silou,	kto-
rou	čelí	závažnej	chorobe.	Kvôli	chorobe	sa	
udeľovania	nezúčastnil.	Nominovaní	boli	

aj	Vlasta	Bilajová	a	Vladimír	Madaras.	Keď	
idete	na	bratislavskú	hlavnú	poštu,	je	viac	
ako	isté,	že	pred	bránami	okrem	poštárky,	
stretnete	aj	Janka	Boldiša,	výhercu	kategórie	
„Predajca	Nota	bene	–	VYTRVALEC“.	Cenu	mu	
odovzdala	autorka	ceny	Zlatý	mozoľ	2009,	
známa	šperkárka,	Hany	Kašičková.	Nomi-
novaní	boli	aj	Dušan	Németh	a	Gregor	Szákal.	
Cenu	v	kategórii	NAJLEPŠÍ	PREDAJCA	NB	
si	vybojoval	 Ivan	Orolín	so	svojím	profe-
sionálnym	prístupom	k	predaju.	Na	päty	
mu	dýchali	nominované	Monika	Toščáková,	
ktorá	sa	pri	vyhlasovaní	svojej	nominácie	
od	dojatia	 rozplakala	a	Pavla	Aschenge-
schwandtnerová.	

veľká vďaka
Víťazom	kategórie	SPOLUPRÁCA	sa	stal	An-
ton	Erös,	ktorý	je		známy	výrokom,	„Mňa	
to		nebaví,	ja	len	rád	spolupracujem“.	Nomi-
novaná	bola	aj	Jela	Matuškovičová,	a	Cecilka	
Maderová.	Za	POMOC	ĽUĎOM	BEZ	DOMOVA	
sme	ocenili	brata	Richarda	z	rehole	Svätého	
Jána	z	Boha,	z	nemocnice	Milosrdných	bra-
tov,	ktorému	pracovné	povinnosti	zabránili	
prísť.	Veľký	potlesk	prítomných	predajcov	si	
vyslúžil	za	to,	že	roky	zabezpečuje	zdravotnú	
pomoc	pre	väčšinu	bratislavských	bezdo-
movcov	so	zdravotnými	problémami.	Veľký	
úspech	mal	aj	krátky	dokument	o	nomi-
novaných,	prvý	filmársky	počin	riaditeľa	NB,	
Martina	Opetu.	Zjedlo	sa	vyše	200	porcií	jedla,	
a	potešili	sme	sa	návšteve	z	pobočiek	NB	z	

Košíc	a	z	Levíc.	A	aj	tak	sme	nestihli	pokecať	
so	všetkými,	s	ktorými	sme	chceli.	Tak	ako	
každý	rok.		
Veľká	 VĎAKA	 patrí	 kaviarni	 Scherz,	
účinkujúcim,	ktorí	vystupovali	bez	nároku	
na	 honorár:	 Adele	 Banášovej	 a	 Dadovi	
Nagyovi,	kapelám	Robo	Šipoš	a	priatelia,	
kapele	Ledo	band,	Palovi	Čejkovi	alias	DJ	
Reverendovi.	Za	organizáciu	akcie	ďakujeme	
Dáši	Ferenčíkovej,	pracovníkom	a	street-
workerom	NB.		Za	občerstvenie	ďakujeme	
dobrovoľníkom	(za	koláče	a	misy,	ktoré	prip-
ravili)	a	firme	Cateringové	služby	s.r.o.	Jozefa	
Dubiela	a	Prvá	bratislavská	pekárenská.		

„zachránilo ma nota bene 
a žena, s ktorou som 
dodnes.“
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dohlavá	a	k	lekárovi	nechcela.	
Keď	sa	raz	Peter	vrátil	večer	
domov,	našiel	ju	bezvládnu	na	
posteli.	Volal	záchranku,	začal	
ju	oživovať,	aj	sa	to	podarilo,	
zalarmoval	susedov.	Sanitka	
ju	odviezla.	Vraj	na	Antolskú	
na	 JIS-ku.	 Povedali	 mu,	 že	 
v	noci	ho	k	nej	nepustia,	nech	
príde	ráno.	Ráno	ju	hľadal	po	
všetkých	oddeleniach.	Márne.	
Nikde	jej	nebolo.	Niekto	mu	
povedal,	 že	 ju	predsa	odvie-
zli	 na	 Kramáre.	 So	 stiahnu-
tým	 hrdlom	 tam	 zašiel.	 Po	
najsmutnejšiu	správu.	O	jed-
nej	v	noci	zomrela	na	akútnu	
hypertenziu.

Na ulici

Peter	otvorene	priznáva,	že	sa	po	pohrebe	
spustil.	Začal	piť,	flákal	sa,	zlomil	si	ruku.	
Na	byte	boli	dlhy,	tak	jedného	dňa	zaklo-
pal	na	dvere	exekútor	a	pekne	krásne	ho	
vysťahoval.	Peter	si	myslel,	že	sa	vráti	do	
rodičovského	bytu	 v	Krasňanoch.	Vedel,	

že	mama	je	v	ústave,	ale	brat,	s	ktorým	
v	posledných	rokoch	dobre	nevychádzal,	
tam	mal	predsa	byť.	Ale	byt	im	už	nepatril.	
Petrovi	zostala	len	ulica.	Potĺkal	sa	niekoľko	
dní,	kým	sa	nedozvedel	o	útulku	sestier	
Matky	Terezy	v	Petržalke.	U	nich	si	doliečil	
zlomenú	ruku.	A	uveril,	že	existuje	Boh.	
Potom,	na	jar,	začal	predávať	Nota	bene.	

ŠpIón

Neviem	už	presne,	kedy	to	bolo,	ale	pamä-
tám	si	to	veľmi	dobre.	Predával	som	ako	
vždy	od	7.15.	Darilo	sa	mi	nad	očakávanie.	
Do	obeda	som	mal	predaných	asi	sedem	
časopisov	 plus	 nejaké	 drobné	 navrch.	
Mal	som	dobrú	náladu.	Na	obed	som	si	
išiel	kúpiť	bagetu.	Predo	mnou	boli	dve	
dámy.	Nič	zvláštne.	Išiel	som	platiť.	Vtom	
sa	jedna	z	dám,	ktorú	som	veľmi	dobre	
poznal	 (dávala	 mi	 často	 desaťkoruny),	
vrátila	k	pokladni	a	povedala	pokladníčke,	
že	jej	vydala	menej	o	desať	eur.	Tak	to	ste	
mali	vidieť	to	divadlo!	Pokladníčka	tvrdila	
svoje	a	pani	svoje.	Chcel	som	ísť	k	druhej	
pokladni,	ale	zvedavosť	mi	nedala!	Show	
zadarmo?	Prečo	nie!	Ale	chyba!!!	Pani	sa	 

v	rozčúlení	obrátila	na	mňa,	vraj,	či	som	vi-
del,	koľko	platila	a	podobné	disciplíny.	Krvi	
by	sa	vo	mne	nedorezal	teda	nikto!	To	mi	
verte!	Zostal	som	tam	stáť	ako	prikovaný	a	
pozeral	som	s	otvorenými	ústami	a	nemým	
úžasom	raz	na	pokladníčku	a	potom	na	
pani	ukrivdenú.	Prečo	som	nešiel	 k	 tej	
druhej	pokladni?	Potrebujem	ja	toto?	A	
mal	som	po	nálade.	Pani,	prepáčte,	ale	ja	
som	nesledoval,	koľko	a	čo	platíte.	„Zrazu	
ste	nevideli,	že?“	povedala.	Odchádzam	
platiť	vedľa.	Triasol	som	sa.	Také	zvláštne	
zimomriavky.	 Príchod	 vedúceho	 a	 pre-
rátanie	doterajšej	tržby	dalo	za	pravdu	
pokladníčke.	Zaplatil	som.	Dávam	bagetu	
do	batoha,	postavím	sa	na	svoje	miesto	a	

predávam	ďalej.	Zabúdam	aj	pozdraviť	zná-
mych.	Pani	odchádza.	Bez	pozdravu.	Snažil	
som	 sa	 vyhnúť	 jej	 pohľadu.	Ale	prečo?	
Neprevinil	som	sa	predsa	ničím.	Kašlem	na	
to!	Odchádzam	domov.	Znechutený.	Stretá-
vam	bezdomovca.	„Nemáš	pár	centov,	pro-
sím	ťa?“	Neodpovedám.	Vyťahujem	bagetu	
a	bez	slov	mu	ju	podávam.	Niečo	zamrmlal.	
Nevnímal	som.	Teším	sa	na	deti.	Toto	nebol	
len	taký	obyčajný	deň.	Pani	chodieva	do	ob-
chodu	aj	naďalej,	bez	pozdravu,	a	odvtedy	
si	u	mňa	časopis	nekúpila.	

JOZEF	1828,	TERNO	PETRŽALKA

Jano,	 šetri,	 elektrika	 drahá,	 hučí	 žena,	
svokra,	rádio.	Kúpi	teda	úspornú	žiarovku,	
cestou	domov	zastaví	sa	na	pivo	–	veď	
šetrím,	mám	za	čo	–	chváli	sa	kamarátom	
a	zaplatí	aj	im.	Medzi	rečou	odbehne,	lebo	
každý	má	veľa	povinností,	ak	si	jednu	ne-
splní,	má	mokré	nohavice.	Kamoši	nelenili	
a	v	škatuľke	mu	žiarovku	vymenili	za	prázd-
ny	pohárik.	Jano	sa	rozlúči	a	poďho	domov.	
Ženy	moje,	za	toľko	peňazí	len	jednu	som	
kúpil,	kde	ju	dáme?
Jednohlasne	či	 jednomyseľne	–	kuchyňa.	
Starú	žiarovku	šťastlivo	vykrútil,	hrdým	ges-
tom	osvieteného	do	koša	hodil,	až	praskla.	
Nože,	daj	mi	tú	novú.	Žena	otvorí	krabičku	
a	tam	–	pohárik...	Ty	pijan,	keby	si	aspoň	

starú	nezabil!	Zbalí	Jano	pohárik,	vezme	
našťastie	odložený	účet,	beží	naspäť	do	
obchodu.	Dumá,	už	aj	tie	roboty	v	továrni	
pijú,	tak	sa	asi	zmýlili.	Na	guráž	sa	zastaví	
v	krčme,	a	znova	si	odbehne.	A	už	beží	do	
obchodu,	reklamovať.	A	tam	nechceli	veriť,	
taká	kvalita	nechce	svietiť.	Otvoria	krabičku,	
že	vyskúšajú,	vyberú	žiarovku	–	Jano	ústa	
otvorené	–	ona	svieti.
Tak	veru,	v	krčme	či	v	šenku	často	sa	aj	
svetlo,	nielen	víno	mení.

P.S.	Jeho	návrat	do	krčmy	začal	aj	skončil	
nespisovne.

DEDO,	PIEŠŤANY

Vie	niekto	z	nás,	či	sa	ráno	prebudí?	Tuší	
niekto,	kedy	sa	zo	sna	zobudí?	Nikto	nemá	
istotu,	že	žiť	bude	naveky,	ale	láska	strháva	
z	očí	návleky.	I	keď	stratil	si	polovicu	zo	
seba,	si	človek,	kus	sveta,	krajec	chleba,	
vždy	máš	nádej,	že	zamiluješ	sa	zas,	musíte	
len	veriť,	a	amor	si	nájde	aj	vás.	Nevieš	
nájsť	 lásku,	 cestu	 k	 druhému	 človeku?	
Hľadaj	ju	v	sebe,	v	srdci	uzdravenom	bez	
lieku.	Nikto	z	vás	sa	nemusí	báť,	že	bude	
sám,	a	ak	sa	vám	to	stane,	vlastné	srdce	
vám	dám.	Rozdávajte	 lásku,	 jej	 krásnu	

tvár.	Rozdávajte	ten	jedinečný	ľudský	dar.	
Darujte	seba,	svoje	telo,	svoje	srdce,	a	už	
nikdy	nezapadne	vaše	slnce.	Kto	je?	Kde	
je?	Prečo	sa	pri	nej	radosť	rozleje?	Láska	je	
v	každom	z	nás,	je	tá	najväčšia	zo	všetkých	
krás,	tak	ako	pohladí	vaše	telo,	dušu,	myseľ,	
láska	dostane	pri	druhom	ten	správny	zmy-
sel.	Môžete	mi	veriť,	no	nemusíte.	Až	keď	
lásku	spoznáte,	pochopíte!	

JOZEF	598,	BRATISLAVA

zapojte sa
Hlasovanie za príspevky  
z minulého čísla: Najviac 
sa vám páčil obyčajný deň 
predajcu Jozefa z Petržalky. 
Hlasujte ďalej, sme zvedaví na 
váš názor. Ktorý z príspevkov 
je podľa vás najlepší? Pošlite 
SmS s menom autora na číslo: 
0915 779 746.

PoUliČNé BlUeS

NiektoRí Bývalí kamaRáti Sa tváRia, že je NeviditeľNý

Nová láSKa
Prešporák – tak sa hrdo nazýva Bratislavčan 
zo Starého mesta. Jeho rodina sa neskôr 
niekoľkokrát sťahovala, dom im vyvlastnili, 
až nakoniec skončili v byte v Krasňanoch, 
ale „Prešporákmi“ zostali.

Peter	Vydra	 (55)	 sype	 z	 rukáva	 všetky	
zamestnania,	ktorými	prešiel.	Maturoval	
na	elektrotechnickej	priemyslovke	a	ako	
profesionálny	vojak	si	urobil	dôstojnícku	
školu	v	Liptovskom	Mikuláši.	Jedenásť	ro-
kov	bol	pridelený	pri	vojsku	v	Prahe.	Ešte	
pred	revolúciou	odišiel	do	civilu	a	v	Prahe	
pracoval	 ako	elektrikár.	 „Platili	 nás	od	
úkolu,	plus	sme	robili	po	fuškách,	zarobili	
sme	pekne.	Vtedy	som	vôbec	nevaril,	jedol	
som	iba	v	reštauráciách.“	Peter	si	vždy	
myslel,	že	do	rodičovského	bytu	sa	môže	
kedykoľvek	vrátiť.	Preto	vlastné	bývanie	
nikdy	veľmi	neriešil.	Firmy,	pre	ktoré	pra-
coval,	poskytovali	aj	ubytovanie,	a	kým	bol	
vojak,	mal	o	bývanie	postarané	tiež.	

ako hrdličky

V	tých	časoch	bol	aj	ženatý.	Až	do	chvíle,	
kým	sa	raz	nevrátil	zo	služobnej	cesty	skôr,	
aj	s	kyticou	kvetov	–	manželka	mala	práve	
meniny	–	a	nepristihol	 ju	doma	s	iným.	
Rozviedli	sa.	Peter	zostal	v	Prahe	až	do	
roku	1990.	Potom	sa	vrátil	do	Bratislavy	a	
skúšal	šťastie	všelikde.	Až	kým	neprišiel	
obrovský	podraz	vo	firme,	pre	ktorú	robil.	
Spoločnosť	skončila	a	vysvitlo,	že	konate-
lia	medzitým	prepísali	všetok	majetok	na	
tretie	osoby.	Na	tridsiatich	zamestnancov,	
ktorí	boli	už	dva	mesiace	bez	výplat,	zvýšilo	
stoosemdesiat	korún.	Peter	si	našiel	novú	
prácu	a	novú	frajerku,	a	–	zopakovala	sa	
situácia	spred	rokov.	 Jeho	priateľka	sa	
zaľúbila	 do	 iného.	 Chvíľu	 dokonca	 žili	
všetci	 traja	 v	 jednom	byte.	Až	 kým	sa	
Peter	neodsťahoval	k	novej	láske.	Volá	ju	
Evuľa.	Slobodná	mamička	jedného	syna.	
Boli	ako	hrdličky,	všetci	im	to	hovorili.	Po	
ôsmich	rokoch	ideálneho	vzťahu	sa	vlani	
v	novembri	stalo	niečo	strašné:	Evka	sa	
niekoľko	dní	necítila	dobre.	Bola	však	tvr-

Peter z Kollárovho námestia sníva o tom, že 
bude lepšie.

text a foto: dagmar canisová

HádKa PRi PoKladNi

úSpOrné SvetlO

láSKa

So stiahnutým hrdlom 
zašiel na Kramáre po 
najsmutnejšiu správu.

Ľudia	si	naňho	na	Kollárovom	námestí	
rýchlo	zvykli.	Dokonca	stretáva	aj	starých	
známych,	 kamarátov,	 kolegov	 z	 práce.	
Niektorí	sa	tvária,	že	je	neviditeľný.	Iní	sa	
pristavia	na	kus	reči	a	kúpia	si	časopis.	Pe-
ter	momentálne	prespáva	v	odstavených	
železničných	vagónoch.	Pamätá	si	však	
časy,	keď	sa	celé	noci	potuloval	po	stani-
ciach	alebo	spal	len	tak,	pri	Dunaji.	„Keď	
na	pracovnom	pohovore	poviem,	koľko	
mám	rokov,	automaticky	som	odpísaný,“	
konštatuje.	„Každý	chce	zamestnanca	so	
skvelou	praxou,	ktorý	však	nemá	viac	ako	
tridsaťpäť.“
Pred	pár	týždňami	sa	Petrov	život	zmenil.	
Stretol	ďalšiu	lásku.	Lucku.	Šťastie	opäť	
vstúpilo	do	jeho	života.	Lucka	býva	na	uby-
tovni	a	poprosí	šéfa,	aby	mohla	dostať	izbu	
pre	dve	osoby,	aj	s	WC,	sprchou,	chladničkou	
a	 dvojplatničkou.	 So	 zabezpečeným	
bývaním	sa	bude	 	Petrovi	hľadať	práca	
predsa	len	o	niečo	lepšie.
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RePoRtážtext a foto: peter valo

sTarosTa, KTorý neváha – sTavia

Svätý PeteR ožíva
Všade sa hovorí o kríze, rušení podnikov, prepúšťaní a nedostatku in-
vestícií. V Svätom Petri usporiadali v októbri malú slávnosť. Staros-
ta obce Jozef Jobbágy odovzdával kľúče dvanástim mladým čakate-
ľom na byt.

20

RePoRtáž

K	 doterajším	 dvom	 bytovkám,	 ktoré	
odovzdali	v	minulom	roku,	pribudli	ďalšie	
dve.	Na	okraji	dediny	vyrastá	„široká“	uli-
ca	plná	mladých	ľudí.	Niekto	by	si	položil	
otázku,	ako	sa	to	dá?
„Šťastný	človek	môže	byť	len	vtedy,	keď	
okolo	seba	vidí	šťastných	ľudí,“	povedal	
pri	odovzdávaní	kľúčov	štátny	tajomník	
Ministerstva	 vnútra	 SR	Vladimír	 Čečot	 
a	poďakoval	starostovi,	že	sa	mu	podarilo	
zvrátiť	nepriaznivý	demografický	vývoj.
Šťastných	 ľudí	 sa	 tu	 zišlo	 dosť.	 Okrem	
nových	nájomníkov	obecných	bytov	to	boli	
viac	než	tri	stovky	ich	priateľov	a	rodinných	
príslušníkov.	Karol	Šimunek	s	manželkou	
Erikou	a	synom	Alexom	bývali	u	svokrov-
cov.	Chceli	sa	osamostatniť.	Teraz	patria	
k	 tým,	 ktorí	 sa	 nasťahovali	 do	malých	
dvojizbových	bytov	s	nižším	štandardom.	

Na	prvý	pohľad	 to	nie	 je	nijaký	 luxus	–	 
40	m2	obývacej	plochy,	betónové	podlahy.	
Kúpeľňa	s	elektrickým	ohrievačom	vody	je	
v	jednej	miestnosti	s	WC.	V	kuchynke	nie	
je	kuchynská	linka	a	v	byte	chýba	dnes	
už	štandardné	ústredné	kúrenie.	Dotvore-
nie	bývania	ostáva	na	nájomníkoch.	Karol	
Šimunek,	ani	ostatní,	s	tým	nemá	problémy.	
Potrebovali	slušnú	strechu	nad	hlavou	a	na	
kúpu	bytu	alebo	nebodaj	stavbu	domu	ne-
mali	prostriedky.	Keď	spolu	s	ním	vstúpime	
do	bytu,	hovorí,	akoby	bolo	všetko	hotové:	
„Položíme	plávajúcu	podlahu,	celý	byt	si	
vykúrime	rozvodmi	z	krbovej	vložky.	Bude	
to	pekné	a	zariadime	si	to	podľa	svojich	
predstáv.	Zatiaľ	nám	to	stačí.	Keď	sa	ro-
zhodneme	pre	ďalšie	dieťa	a	trochu	sa	
finančne	zmôžeme,	pouvažujeme	o	niečom	
väčšom.“	A	dodá,	že	sám	pracuje	s	drevom,	

preto	sa	rozhodol,	že	pri	bytovkách	spon-
zorsky	postaví	detské	ihrisko.	

Starostov stavebný boom
„Osemdesiat	 percent	 financií	 pochádza	
zo	 štátnej	 dotácie	 a	 dvadsať	 ďalších	
zo	 Štátneho	 fondu	 rozvoja	 bývania.	 
V	Komárne	by	za	taký	istý	byt	zaplatili	ná-
jomníci	štyrikrát	toľko	ako	tu.	Mladí	ľudia	si	
svoje	byty	zariadia	podľa	svojich	predstáv	
a	budú	si	viac	vážiť	hodnoty,	ktoré	si	sami	
dotvorili.	Môžu	si	zaviesť	kúrenie	na	nočný	
prúd,	ktoré	vychádza	lacnejšie	ako	plynové.“
Keď	 v	 roku	 2000	 vyhral	 Jozef	 Jobbágy	 
v	obecných	voľbách,	nastupoval	do	funkcie	
v	neľahkej	situácii.	Po	svojom	predchodcovi	
zdedil	obec	s	2	620	obyvateľmi,	ale	vedel	
aj	to,	že	ich	tu	v	roku	1972	žilo	3	400.	Jeho	
dedina	prežívala	značný	úpadok.	Starší	

vymierali	a	mladší	odchádzali	za	robotou	
do	mesta.	Starosta	sa	rozhodol,	že	jediným	
riešením	je	program,	ktorý	podporí	rozvoj	
rodín.	Najprv	uvoľnil	výstavbu	a	vytvoril	
120	nových	stavebných	parciel,	na	ktorých	
už	dnes	stojí	40	nových	domov.	Potom	sa	
sústredil	na	problém	mladých	ľudí,	ktorí	
na	 výstavbu	 domov	 nemajú	 prostried-
ky.	 Za	 osem	 rokov	 odovzdali	 kľúče	 69	
rodinám.	Stavebné	práce	sa	stali	zákla-
dom	pohybu	aj	zamestnanosti	v	obci.	Za	
osem	rokov	zrekonštruovali	dva	kostoly,	
otvorili	domov	dôchodcov,	v	ktorom	našlo	
útočište	devätnásť	obyvateľov	a	zaviedli	
do	obce	vodovod.	S	pribúdajúcimi	mladými	
rodinami	sa	počet	detí	odrazu	zdvojnáso-
bil.	Medzi	nimi	majú	svoje	miesto	aj	deti	 
z	miestnej	rómskej	komunity.

ako na problém?
Pokiaľ	hovoríme	o	Rómoch,	v	Svätom	Petri	
majú	ďalšie	zaujímavé	prvenstvo,	o	kto-
rom	sa	hovorí	 len	málo.	Podarilo	sa	im	
riešenie	rómskeho	problému.	Začiatkom	
milénia	bola	smetiskom	a	hanbou	obce	
rómska	osada	na	Tobáni.	Starosta	sa	ro-
zhodol,	že	jej	obyvateľov	presťahuje	do	
nízkoštandardných	bytoviek.	Nebolo	to	jed-
noduché.	O	správnosti	tohto	kroku	musel	
presvedčiť	spoluobčanov,	ktorí	zo	skúsen-
osti	vedeli,	že	časť	rómskeho	etnika	veľmi	
rýchlo	a	dôkladne	zdevastovala	poskytnuté	

byty	a	domy.	Kládli	si	otázku,	prečo	by	sa	
im	z	prostriedkov	obce	teraz	mali	stavať	
bytovky.	Starosta	im	trpezlivo	vysvetľoval,	

že	kým	Rómov	a	najmä	ich	deti	nevytrhnú	 
z	prostredia,	v	ktorom	žijú,	nezmenia	na	
veci	nič.	Len	čo	bytovky	dostavali	a	Rómo-
via	opustili	„cigánsku	osadu“,	prišiel	bul-
dozér	a	hanbu	obce	zrovnal	zo	zemou.	Sta-
rosta	vedel,	že	keby	tak	neurobil,	na	druhý	
deň	by	sa	do	prázdnych	chatrčí	nasťahovali	
noví	„nájomníci“	odinakiaľ	a	obci	by	pribu-
dol	ďalší	problém.	Vedenie	obce	stálo	pred	
odpoveďou	na	otázku:	Ako	zabrániť,	aby	
noví	nájomníci	nepretvorili	nové	bytovky	
do	podoby	starej	osady?	Starosta	problém	
vyriešil	 jednoducho.	Ešte	skôr	ako	do	by-
toviek	nasťahoval	nových	nájomníkov,	dal	
nové	obecné	domy	a	byty	poistiť.	Rómovia	
rýchlo	zistili,	že	poisťovňa	síce	obci	škodu	
zaplatila,	ale	vzápätí	 ju	začala	vymáhať	
od	tých,	ktorí	 ju	spôsobili.	Ak	by	za	ňu	
nezaplatili,	tak	by	sa	vec	rýchlo	dostala	

z bytoviek pre mladé rodiny majú v Svätom Petri ulicu.

Karol Šimunek s manželkou, synom a vytúženým kľúčom.

na	súd	a	prišli	by	najprv	podmienečné	 
a	potom	aj	ťažšie	tresty.	Tak	sa	vlastne	do-
siahlo	takmer	nemožné.	Byty,	do	ktorých	
nasťahovali	Rómov	z	osady,	sú	v	poriadku	
a	prispôsobivejšie	rodiny	uvažujú,	že	sa	
presťahujú	do	lepšieho	bývania.

začať od detí
V	 obci	 sa	 čiastočne	 podarilo	 dostať	
starších	Rómov	do	koľají	zákona,	to	však	
neznamená,	 že	 by	 sa	 celkom	 zmenili.	
Bolo	potrebné	sústrediť	sa	na	ich	deti.	
Jediné	miesto,	kde	ich	možno	podchytiť,	
je	škola.	Starosta	začal	kontrolovať,	či	
deti	 chodia	 na	 vyučovanie.	 Pomohlo	
to.	Obec	týmto	deťom	financuje	stravu	 
a	zároveň	trvá	na	tom,	aby	si	robili	riad-
ne	úlohy.	Ak	dieťa	vymešká	viac	než	10	
neospravedlnených	hodín,	nahlásia	to	zo	
školy	na	obecný	úrad.	Starosta	vyšle	do	
rodiny	obecného	policajta,	aby	prešetril,	
čo	sa	deje.	To	však	platí	nielen	u	róm-
skeho	etnika.	Ak	by	bolo	tých	hodín	viac	
ako	dvadsať,	tak	by	to	škola	nahlásila	na	
úrad	sociálnych	vecí	a	rodiny.	V	takomto	
prípade	dávky	určené	na	dieťa	prestanú	
posielať	 rodičom,	 ale	 ich	 prevedú	 na	
obec.	Dôslednosť	v	kontrole	sa	vyplatila.	
Niektoré	rómske	deti	dosahujú	nebývalo	
dobré	výsledky.	

mladí ľudia si svoje byty 
zariadia podľa svojich 
predstáv.
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eKologicKá energia Pre Téryho chaTu

maJáK PRe tURiStov
Téryho chata je najvyššie položená celosezónne otvorená chata vo Vysokých 

Tatrách. Jej prevádzka v nadmorskej výške 2015 metrov nikdy nebola jednoduchá. 

Slovenské elektrárne, ktoré patria do medzinárodnej energetickej skupiny 

Enel, na chate v októbri nainštalovali fotovoltaický systém a zrekonštruovali 

elektroinštaláciu. Turistická atrakcia a útočisko pred nepriazňou počasia bude 

elektrinou zásobované nepretržite celý rok. Konečne tam funguje aj chladnička 

s mrazničkou.

Nový	 systém	 navyše	 vyrába	 elektrickú	
energiu	ekologickým	spôsobom	–	pomo-
cou	fotovoltaických	panelov.	„Térynka“	je	
celoročne	osvetlená	slnkom.	Prvé	panely	
na	nej	nainštalovali	už	pred	piatimi	rokmi.	
Utiahli	však	výkon	iba	1,2	kW.	S	pomocou	
nových	fotovoltaických	článkov	a	akumu-
látorov	 to	bude	až	9	kW.	Starý	 systém	
putoval	na	Zbojnícku	chatu,	kde	doteraz	
mali	 na	 výrobu	 elektrickej	 energie	 iba	
naftový	 agregát.	 Ide	 o	 pilotný	 projekt	 
v	slovenských	horách,	ktorý	zvýši	komfort	
služieb	pre	personál	i	návštevníkov	chaty.	
Ak	sa	osvedčí,	Slovenské	elektrárne	a	Enel	

zvažujú	možnosť	postupovať	podobne	aj	
na	 iných	vysokohorských	chatách.	Envi-
ronmentálne	partnerstvá	so	slovenskými	
národnými	 parkami	 začali	 elektrárne	
rozvíjať	ešte	v	roku	2007	v	rámci	politiky	
Energia	pre	prírodu,	ktorý	patrí	pod	inici-
atívu	Energia	pre	krajinu	–	tak	elektrárne	
nazývajú	 svoj	 program	 spoločenskej	
zodpovednosti	 pri	 podnikaní.	 Spolu	 
s	Tatranským	národným	parkom	(TANAP)	
a	Štátnymi	lesmi	TANAP	dokázali	zvýšiť	
preriedené	stavy	 tatranských	svišťov	a	
kamzíkov,	rozprestreli	ochranné	krídla	aj	
nad	vzácnym	sokolom	sťahovavým,	čistili	

vysokohorské	potoky	a	pre	Tatry	nakúpili	
násady	pstruhov	potočných.	

Revolúcia na chate
„Téryho	chata	 je	 ideálnym	miestom	pre	
zoznamovanie	 sa	 milovníkov	 prírody	 
s	ekologickými	a	trvalo	udržateľnými	spô-
sobmi	výroby	elektrickej	energie,“	povedal	
šéf	komunikácie	Slovenských	elektrární	
Michele	 Bologna.	 „Nebude	 nutné	 tak	
často	zapájať	naftový	agregát.	Ten	sa	bude	
zapínať	samostatne	iba	vtedy,	keď	bude	
pretrvávať	vysoká	oblačnosť	a	nabitie	aku-
mulátorov	pri	odbere	klesne	pod	kritickú	

Slovenské elektrárne sú najväčším výrobcom elektriny na 
Slovensku a druhým najväčším výrobcom elektriny v strednej 
a východnej európe. Po ukončení privatizácie v apríli 2006 enel 
S.p.a. ovláda 66% spoločnosti a zvyšných 34% vlastní Fond 
národného majetku SR, ktorého akcionárske práva vykonáva 
ministerstvo hospodárstva SR. Slovenské elektrárne disponujú 
5 617,24 mW inštalovaného výkonu. Slovenské elektrárne, a. s., 
vyrobili v roku 2008 spolu 24 378 GWh elektrickej energie. Po 
očistení o vlastnú spotrebu Slovenské elektrárne dodali do 
siete takmer 22 251 GWh elektrickej energie. z dodávok 69,34 
% predstavovali jadrové zdroje, 17,03 percenta vodné a 13,63 
percenta tepelné elektrárne. Podiel zdrojov výroby elektrickej 
energie bez emisií skleníkových plynov na celkových dodávkach 
Slovenských elektrární v roku 2008 stúpol na takmer 86,4 per-
cent. 
enel je druhou najväčšou energetickou spoločnosťou v európe 
podľa celkovej inštalovanej výrobnej kapacity. vyrába, distri-
buuje a predáva elektrinu a plyn v európe, Severnej a latin-
skej amerike. Po akvizícii španielskej spoločnosti endesa má 
enel zastúpenie v 23 krajinách s 95 400 mW výrobnej kapaci-
ty a poskytuje služby 60,5 miliónu zákazníkov. zamestnáva 
približne 82 500 ľudí.téryho chata je najvyššie položená chata vo vysokých tatrách s celoročnou prevádzkou. vrtuľník dopravil nahor vyše dvojtonový náklad.

Na vhodné počasie čakali piloti 28 hodín.

úroveň.	Vypočítali	sme,	že	tak	ročne	môže	
dôjsť	k	úspore	až	šiestich	ton	emisií	oxidu	
uhličitého.“	Na	chate	budú	konečne	ele- 
ktrické	zásuvky	s	230	Voltmi,	bude	sa	tam	
dať	nabiť	mobilný	telefón,	ale	aj	zapojiť	
ďalšie	elektrospotrebiče.	Investícia	tohto	
projektu	sa	vyšplhá	na	takmer	100	000	
eur	 (3	milióny	 Sk).	 O	 tom,	 aké	 výhody	
prinesie	pre	chatu	nový	solárny	systém,	
hovorí	 chatár	Miroslav	 Jílek:	 „Budú	 sa	
kompletne	meniť	elektrické	rozvody	na	
chate,	 svietidlá,	 všetko	 bude	 úsporné.	
Osvetlenie	by	 sme	mali	mať	 všade,	 vo	
všetkých	miestnostiach	a	chodbách.	Veľa	
ľudí	chodí	na	chatu	bez	čelových	 lámp	 
a	večer	majú	problém	s	orientáciou,	takto	
to	bude	vyriešené.“	Téryho	 chata	bude	
po	modernizácii	slúžiť	nielen	symbolicky,	
ale	aj	v	skutočnosti	ako	maják	v	Malej	
studenej	doline.	Po	rekonštrukcii	na	nej	
bude	inštalované	osvetlenie,	ktoré	má	za	
zhoršenej	viditeľnosti	slúžiť	ako	maják	pre	
blúdiacich	turistov.	Stodesaťročná	chata	
sa	teda	nakoniec	dočkala	hotovej	revolú-
cie.	 „Budeme	môcť	 tiež	 sprevádzkovať	
chladničku	a	mrazničku.	To	bude	pre	nás	
posun	dopredu,	lebo	inak	musíme	každé	
tri	dni	nosiť	hore	čerstvé	mäso	a	ostatné	
potraviny.	Teraz	ich	budeme	môcť	ľahšie	
uskladniť.	V	 letných	mesiacoch	by	sme	

týmto	chceli	vyriešiť	aj	čerpanie	vody	do	
chaty	a	odbremenili	by	sme	tak	agregát.	 
V	prvom	rade	nám	išlo	o	ochranu	životného	
prostredia,	nie	o	ušetrenie	peňazí,“	dodal	
M.	Jílek.	V	budúcnosti	by	mala	na	chate	
fungovať	aj	meteostanica.

odpad z potoka
Nový	fotovoltaický	systém	dopravila	z	Hre-
bienka	na	Téryho	chatu	helikoptéra	Mi8.	Na	
dobré	počasie	čakali	piloti	28	hodín.	Na-
koniec	sa	všetko	podarilo.	Tri	lety	priviezli	
do	Malej	studenej	doliny	vyše	dvojtonový	
náklad	na	obnovu	chaty.	Priviezli	aj	novú	
chladničku	s	mrazničkou.	Hore	na	chatu	
sa	na	niekoľko	dní	prepravili	aj	montéri,	
ktorí	fotovoltaické	panely	namontovali	a	
zrekonštruovali	elektrické	rozvody.	Už	o	pár	
dní	neskôr	v	Malej	studenej	doline	napadli	
dva	metre	snehu.
Energiu	pre	prírodu	priniesli	zamestnanci	
Slovenských	 elektrární	 do	 Tatier	 aj	 na	
konci	septembra,	týždeň	pred	spustením	
inštalácie	fotovoltaiky.	Vyčistili	potok	Biela	
v	obci	Ždiar.	Čistenie	Tatier	už	roky	organi-

zujú	Štátne	lesy	TANAP-u.	Zapojilo	sa	doň	
tridsať	zamestnancov	a	top	manažmentu	
Slovenských	elektrární.	Okrem	finančnej	
podpory	Tatier	sa	do	prezervácie	biotop-
ov	zapojili	aj	vlastnou	prácou.	Finančný	
riaditeľ	Branislav	Strýček,	 inak	vášnivý	
turista	a	skialpinista,	ktorý	dokonca	vo	
svojom	voľnom	čase	robil	aj	nosiča	na	
Téryho	 chatu,	 zavolal	 čistiť	 potok	 ľudí	 
z	úseku	financií,	účtovníctva	a	kontroly.	
K	nim	sa	pridali	ľudia	z	oddelenia	komu-
nikácie	a	vzťahov	s	verejnosťou,	ako	aj	
riaditelia	jednotlivých	prevádzok	vodných	
elektrární	s	rodinami.	Čistili	štvorčlenné	
skupinky,	ktoré	postupovali	proti	 sebe	 
v	asi	400-metrových	rozostupoch.	„Dohro-
mady	sme	vyčistili	asi	tri	kilometre	po-
toka,	ale	aj	z	takéhoto	krátkeho	úseku	sme	
vyniesli	približne	sedemsto	kilogramov	
odpadu,	ktorý	muselo	nákladné	vozidlo	
odvážať	na	trikrát.	Najčastejšie	išlo	o	plas-
tové	obaly,	konzervy,	plechovky,“	hovorí	
Veronika	Čičová	z	komunikačného	úseku	
vodných	elektrární.	„Na	naše	prekvape-
nie	však	najťažšie	odpadky	predstavovali	
časti	plechov	zo	striech,	ktoré	s	veľkou	
pravdepodobnosťou	pochádzali	zo	stavieb	
pozdĺž	potoka.	Kuriozitami	boli	zhrdzavené	
činky,	časti	bicyklov,	kočíkov,	plachtovina	 
z	nákladného	vozidla,	ale	aj	vysokotox-
ické	odpady,	akými	sú	použité	akumulačné	
články	a	autobatérie,	nevyprázdnené	plas-
tové	obaly	chemických	čistidiel.“

Na chate budú konečne 
elektrické zásuvky s 230 
voltmi.

foto: jozef ondzik
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oSemRoČNý oSemkRát pod NaRkózou

PoSledNí dvaJa
Po piatich zdravých deťoch vážne ochorel otec a potom pribudli do rodiny 
dvaja chlapci. Nie úplne zdraví. „Sú však našimi slniečkami.“

Od	prvej	sekundy	je	jasné,	že	hovorcom	
početnej	 famílie	 je	 deväťročný	 Števko.	
Komentuje	každú	mamkinu	poznámku,	
a	ak	ho	viackrát	poprosíme,	aby	chvíľku	
len	počúval,	 tak	sa	zas	predvedie	v	gri-
masách.	Strúha	ich	za	sebou	jedna	radosť,	

mimika	je	jeho	veľkou	devízou.	„Áno,	 je	
dominantný	a	ja	sa	teším,	hoci,	priznávam,	
niekedy	som	unavená	a	ohučaná	ako	kôň.	
Ale	radšej	nech	hovorí	stále	a	vkuse,	akoby	
mal	ticho	a	zatrpknuto	sedieť	kdesi	v	kúte.	
Náš	Števko	je	doslova	živé	striebro.	S	hen-

dikepom,	s	ktorým	žije	od	narodenia,	sa	
vyrovnal	chlapsky.	Nevenuje	mu	pozornosť	
a	psychicky	ho	ignoruje.	Najlepšia	cesta	
ako	sa	nepoddať	navonok	ťažkému	osudu,“	
opíše	predposledného	syna	mama	Zdenka.

Najskôr otec

Deťúreniec	je	u	nich	v	dome	viac	než	dosť.	
Poďme	po	poradí:	Denisa	(20),	Matej	(19),	
Dávid	(17),	Simonka	(16),	Jakub	(13),	Štefan	
(9)	a	Marcel	(8).	Na	otázku,	či	to	tak	„bo-
hato“	plánovali,	 sa	 Zdenka	 sympaticky	
pousmeje	a	diplomaticky	odvetí:	„Manžel	
túžil	po	veľkej	rodine	od	začiatku.	Ale	na	
konkrétnych	počtoch	sme	sa	nedohadovali.	
Je	nás	dosť,	uznávam,	ale	nesťažujem	sa.	
Deti	sú	pre	nás	všetkým.“
Najskôr	 išlo	 všetko	podľa	plánu.	Hlava	
rodiny,	otec	Štefan,	zarábal	na	stavbách	 
v	 cudzine,	 domov	 sa	 vracal	 raz	 za	me-
siac-dva,	 neskôr	 chodieval	 na	 jeden	 a	
dvojtýždňovky	po	celom	Československu.	
Zarábal	na	rodinu,	ktorá	sa	mu	rozrastala	
takmer	so	železnou	pravidelnosťou.	Zden-
ka	bola	spokojná.	Žili	si	obyčajným	životom,	
ktorý	im	teraz	pripadá	ako	obrovský	maje-
tok.	Mali	päť	zdravých	detí	a	z	dnešného	
pohľadu	takmer	žiadne	starosti.	Potom	sa	
to	začalo	valiť.	Prvý	prišiel	na	rad	oco.	Neu-
tíchajúce	bolesti	ho	doviedli	do	ordinácie	a	
ortieľ	bol	šokujúci:	rakovina	hrubého	čreva.	
Rýchla	operácia,	po	nej	nepríjemná	liečba	
a	invalidita.	„Sme	hlboko	veriaci,	nič	iné	
ako	vyzdravenie	manžela	som	od	Boha	
nežiadala.	Našťastie,	všetko	dopadlo	tak,	
že	sme	stále	spolu.	Zachytilo	sa	to	včas,	
muž	je	už	dávno	za	obávanou	onkologick-
ou	päťročnicou.	Najťažšie	bolo	psychicky	
ho	pozviechať	–	viete	si	predstaviť	chlapa	
zvyknutého	na	robotu,	ktorý	zrazu	nečinne	
sedí	doma	a	čaká	na	invalidný	dôchodok?	
Neskôr	mu	ho	zmenili	na	čiastočný	a	po	
poslednej	zmene	sociálnych	zákonov	ho	
už	zaradili	medzi	zdravých.	No	a	hľadajte	
si	prácu,	tu	na	chudobnom	Liptove,	keď	
máte	cez	päťdesiat!“

Plný života

S	novým	tisícročím	pribudlo	do	Zdenki-
nej	famílie	nové	dieťa.	Števko	junior.	Na	
svet	sa	prihlásil	o	mesiac	skôr.	Vážil	dva	
a	pol	kila,	meral	49	cm.	Nijaké	tragické	
miery,	no	verdikt	lekárov	bol	pesimistický	
–	oslabená	nervová	sústava.	Nik	nevie,	do	
akej	miery.	„Budúcnosť	nejasná.	Jediné,	čo	
ma	držalo	nad	vodou	bol	pocit,	že	to	malé	
bábätko	si	omnoho	silnejšie	zaslúži	našu	
lásku	a	pozornosť.	Ľúbili	sme	ho	všetci	od	
prvého	okamihu,“	s	dojatím	v	hlase	hovorí	
sedemnásobná	mama.	Poctivo	trénovali	
päťkrát	denne	bolestivú	Vojtovu	metó-
du.	Dievčatá,	najmä	najstaršia	Deniska,	
pomáhali	ostošesť.	Aj	vďaka	starostlivosti	

a	láske	sa	Števko	vypracoval	na	solídnu	
úroveň.	Mentálne	stíha,	učivo	v	bežnej	
základnej	škole	mu	problém	nerobí,	zdá	
sa,	že	najväčším	hendikepom	veselého	
chlapčaťa	je	telesný	postih.	Po	vlastných	sa	
mladý	pán	len	tak	ľahko	niekam	nedostane.	
So	špeciálnym	chodúlikom	zvládne	kratšie	
vzdialenosti,	doma	ho	občas	na	rukách	
prenesie	mamka	či	otec.	„Po	štvornožky	
nevládze,	 zato	 plazenie	mu	 ide	 jedna	
radosť.	Problémy	sú	ešte	s	jemnou	motori-
kou,	pri	písaní	mu	držím	v	ruke	pero	ja.	Ale	
naozaj	to	už	neberieme	ako	tragický	osud.	
Z	nemocníc	poznám	oveľa	krutejšie	prí-
pady,“	prizná	43-ročná	Zdenka.	Dodnes	je	
opatrovateľkou	vlastného	syna	a	zároveň	
jeho	osobnou	asistentkou	v	škole.	„Som	
tretiačka,“	vtipne	dodá	a	na	margo	peňazí	
len	sklesnuto	skonštatuje:	„Myslíte	si,	že	
štát	mi	prispieva	na	asistenciu?	Kdeže!	Zá-
kony	nepustia.	Vraj	ako	jeho	opatrovateľka	
nemôžem	poberať	ešte	aj	za	asistenciu...	
asi	aby	som	z	tých	‚obrovských‘	dávok	ne-
zbohatla...“	Každý	cent	sa	v	rodine	trikrát	
obráti,	než	sa	použije.	Sen	o	novej	stoličke	
na	učenie	pre	Števka,	či	posteliach	pre	
chlapcov	je	už	dlho	iba	snom.	„Rozpočet	
nás	k	ničomu	navyše	nepustí.	Nachovať	
veľkú	rodinu,	zaplatiť	potrebné	šeky,	na	
zimu	drevo	na	kúrenie...	 je	toho	veľa,	ale	
radšej	si	nekazme	náladu	peniazmi.	Tie	
nikdy	rodinné	šťastie	nenahradia.“
S	 manželom	 si	 však	 ani	 pri	 Števovi	
nepovedali	„dosť“.	Takmer	do	roka	sa	na-
rodil	Marcel.	K	piatim	zdravým	a	jednému	
postihnutému	dieťaťu	tak	pribudol	nový	
braček.	A	zdravý	nebol	ani	náhodou...

Osem

Stačí	 len	zopár	čísel.	Po	správe,	 že	má	
zdravého	 chlapca,	 prišla	na	druhý	deň	
zdrvujúca	informácia:	„Rozlúčte	sa	so	sy-
nom,	prevážame	ho	do	martinskej	nemoc-
nice.	Treba	ho	operovať.“	Zdenky	by	ste	sa	
v	tej	chvíli	krvi	nedorezali.	„Nič	som	nechá-
pala,	malému	som	dala	krížik	na	čelíčko,	
obrovskú	pusu	a	so	slzami	v	očiach	som	sa	
modlila	k	Bohu,	aby	mi	ho	k	sebe	nepovo-
lal.“	Po	prvom	zákroku	(kvôli	odumieraniu	
semenníkov)	prišla	o	hodinu	na	rad	ďalšia	
komplikácia	–	vážnejšia.	Zauzlenie	čriev.	A	
po	troch	dňoch	ďalšia.	Upravené	črievka	
praskali,	bolo	ich	treba	„ponaprávať“,	aby	
malý	 človiečik	 dokázal	 prijímať	 stravu.	
Ako	mesačný	išiel	Marcelko	štvrtýkrát	na	
operačku.	Po	narkóze	sa	prebral	s	vývodom.	
„Dočasným,	len	na	rok.“	Problémov	si	Mar-
celko	užil	až-až.	Bez	emócii	nám	ukazuje	

Jeden bez druhého si deň nevedia predstaviť. Spolu chodia do školy, spolu spávajú, spolu sa hrajú.

Občianske	združenie	Medzi	nami	sa,	aj	
vďaka	 uverejňovaniu	 príbehov	 v	 Nota	
bene,	 snaží	 pomôcť	 sociálne	 slabším	
rodinám	a	rodinám	s	postihnutým	členom	
preklenúť	bezútešnú	situáciu.	Ide	o	ľudí,	
ktorí	sa	nie	vlastnou	vinou	ocitli	v	ťažkej	
situácii.	Veríme,	že	príbeh	Zdenkinej	rodiny	
vás	oslovil	a	podarí	sa	nám	aj	s	vašou	
pomocou	zakúpiť	potrebný	nábytok	do	
ich	domu.	Števko	aj	Marcel	si	nové	postele,	
či	stoličky	k	počítaču	zaslúžia.	A	mama	
Zdenka	nový	sporák.
Číslo	účtu,	kam	môžete	posielať	príspevok:	
4	040	218	205/3100	(Ľudová	banka).	Pripíšte	
poznámku	–	Zdena.
Ďakujeme.
Kontakt	na	OZ	Medzi	nami:	0915	174	507	
(medzinami@zoznam.sk)

Projekt	OZ	Medzi	 nami	 sa	 realizuje	 aj	
vďaka	podpore	Nadácie	VÚB,	ktorú	oslovila	
práca	združenia	s	konkrétnymi	ľudskými	
osudmi.

pozašívané	bruško,	pokorne	povie,	že	mu	
to	neprekáža	a	že	sa	cíti	celkom	fajn.	Ale	
na	nepríjemné	rektálne	rúrky	si	pamätá.	
Do	piatich	rokov	sa	bez	nich	nezaobišiel.	
So	stolicou	sa	boril	stále.	Papať	mu	chutilo,	
ale	von	to	tak	jednoducho	nešlo.	Bruško	sa	
mu	len	nafukovalo	a	zväčšovalo,	trápili	ho	
kŕče.	V	nemocnici	bol	pečený-varený.	„Tak-
mer	do	troch	rokov	nerozprával.	Keď	ho	raz	
prevážali	v	sanitke,	aby	mu	preplnenému	
pomohli	so	stolicou,	po	vydarenom	zákro-
ku	sa	ešte	v	aute	z	ničoho	nič	rozrečnil.	Aj	
pán	doktor	ho	pochválil:	Vidíš,	niečo	zlé	
je	na	niečo	dobré.	Bude	z	teba	ukecaný	
chlap!“	Aby	sme	sa	dopracovali	k	finálne-
mu	číslu	–	do	dnešného	dňa	Marcel	ležal	
osemkrát	pod	narkózou!	A	to	má	osem	
rokov.	Jednou	z	operácií	bola	aj	„oprava“	
konečníka,	po	ktorej	musel	chlapček	opäť	
rok	 fungovať	 s	 vývodom.	 „Dá	 sa	na	 to	
zvyknúť,“	potichu	povie	druhák	Marcel	a	
púšťa	sa	do	milej	bitky	so	Števkom.	Sú	ako	
siamské	dvojčatá.	Večne	spolu,	rozrapotaní,	
rozlietaní,	netrpezliví.	
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záhadné drevené náhrobKy 
v maďaRSku

StĺPy a KUKURica
Podobné stĺpové náhrobky nájdete takmer  
v každej dedine veľkej maďarskej nížiny medzi 
Dunajom a Tisou. Sú súčasťou protestantských 

– kalvinistických, luteránskych a baptistických 
cintorínov.

Prečo	však	majú	tunajšie	označenia	hrobov	
práve	tvar	člna?	Sú	to	iba	posledné	zvyšky	
zo	starobylého	maďarského	pohrebného	
rituálu?	 Hajdúböszörmény,	 mestečko	
vzdialené	 20	 kilometrov	 od	 Debrecína	 
v	Maďarsku,	hlavný	cestný	ťah	obchádza.	
Dva	cintoríny	však	ležia	hneď	vedľa	neho.	
Na	jednom	sa	týči	stĺporadie	drevených	
náhrobkov	 a	 druhý,	 akoby	 obyčajnejší,	
skrýva	kukurica.

dva knôty
Kdesi	 v	 Szatmárcseke	pri	 ukrajinských	
hraniciach	 sú	 na	 miestnom	 cintoríne	
drevené	náhrobky	v	tvare	člnových	prov	
s	vyrezávanými	ľudskými	tvárami,	akoby	 
v	loďke	ležal	mŕtvy.	Hovorí	sa,	že	je	to	sym-
bolika	odprevádzania	na	poslednú	cestu.	
Krajina	okolo	usadlostí	pri	Tise	bývala	často	
rozvodnená	a	mŕtvych	mohli	pozostalí	

dopraviť	na	cintorín	iba	v	člnoch.	Pohľad	
na	loďku	s	nebožtíkom	bol	aj	poslednou	
rozlúčkou	pred	jeho	pochovaním.
Drevené	pomníky	sú	súčasťou	ľudového	
umenia	v	Maďarsku.	Napríklad	na	cintoríne	
v	Nádudvari	sa	dalo	už	z	diaľky	rozoznať,	
kto	leží	v	hrobe.	Nad	mužmi	a	raz	vydatými	
ženami	sa	týčil	drevený	stĺp	s	jedným	knô-
tom	(špičkou).	Dva	razy	vydaté	ženy	mali	
stĺpy	s	dvoma	knôtmi.	Dospelým	maľovali	
stĺpy	pri	hlavách	na	čierno,	deťom	na	mo-
dro.

za humnami
V	 prvej	 polovici	 16.	 storočia	 väčšina	
Maďarov	prijala	kalvinistické	myšlienky,	
ktoré	sa	stali	aj	hlavným	náboženstvom	
Transylvánie.	Oblasť	dnešného	Maďarska	
bola	pod	 tureckou	nadvládou.	Kalviniz-
mus	v	tom	čase	prispel	k	oživeniu	národ-

drevené náhrobky dosahujú výšku 
dospelého muža.

Náhrobky sú umiestnené pri hlavách nebožtíkov s nápismi otočenými 
smerom von.

Je to jednoduché: Najprv obriadite hrob a 
potom olámete kukuricu...

text a foto: dagmar canisová

rezbárova irónia Priviedla na sveT cinTorín

SmieŠNa NUtNoSť
Cintorín a veselý? To akosi nejde dokopy. 
V rumunskej dedinke Sapanta pri hraniciach 
s Ukrajinou však táto rarita denne priťahuje 
stovky zvedavcov, ochotných zaplatiť vstupné, 
aby si mohli pozrieť vyrezávané a maľované 
náhrobné dosky.

Tie	náhrobné	dosky	sú	naozajstnými	dos-
kami	z	dreva.	Jednoduché.	Zabudnutá	de-
dina	Sapanta,	kdesi	v	málo	prístupnom	
údolí	 kraja	 Maramureš,	 sa	 preslávila	
vďaka	cintorínu.	V	údolí	sú	okrem	neho	
desiatky	 drevených	 kostolíkov	 a	 niek-
torí	starší	„domorodci“	ešte	nosia	kroje.	
Zachovalo	sa	tu	aj	množstvo	drevených	
domov.	Komunistické	maniere	krvavého	
diktátora	Nicolae	Ceausesca	sem	akoby	
nezasiahli.	 Svet	 sa	 tu	 zastavil	 niekedy	 
v	období	medzi	Ceausescom	a	jeho	rovna-
ko	krvavým	predchodcom	–	Vladom	Tepe-
som,	zvaným	Drakula.

text a foto: dagmar canisová

Ktovie, či sa človeku ľahšie umiera, keď má 
vopred „vyárendované“ miesto na veselom 
cintoríne?

Prvé veselé náhrobky pochádzajú z obdobia pred druhou svetovou vojnou.

ného	 cítenia	 aj	 pohrebnými	 rituálmi.	
Miestni	 obyvatelia	 už	 síce	 zámožných	
spoluobčanov	nepochovávali	aj	s	ich	koňmi,	
ale	odprevádzali	ich	s	veľkou	pompou	na	
miesta	posledného	odpočinku.	Náhrobky	
boli	 väčšinou	 kamenné.	 Pospolitý	 ľud	
používal	drevo.
Iná	časť	starého	cintorína	v	Hajdúböször-
mény	leží	na	druhej	strane	rušnej	asfaltky,	
za	humnami	prvých	domov	v	dedine.	Hro-
by	skrýva	najmä	kukurica,	repa,	kapusta...	
Na	malých	políčkach	naozaj	odpočívajú	
mŕtvi	príbuzní	obyvateľov	mestečka.	Tak-
mer	všetky	hroby	sú	upravené	a	s	kamen-
nými	náhrobkami.	Nie	je	medzi	nimi	ani	
jeden	drevený	stĺp.	Niekoľko	náhrobkov	
leží	hneď	za	plotmi	zadných	častí	dvorov.	
Každá	piaď	úrodnej	pôdy	okolo	nich	je	
starostlivo	obrobená.

výsmech smrti
Ale	 vráťme	 sa	 na	 cintorín,	 k	 hrobom,	
ktoré	nemajú	v	Európe	obdobu.	Veselý	
cintorín	 (po	rumunsky	Cimiturul	vesel)	
urobil	slávnym	rezbár	Stan	Ioan	Patras,	
ktorý	 vyrezal	 stovky	 pozoruhodných,	
ľudových	náhrobkov.	Naivný	vidiecky	štýl	
a	netradičná	prezentácia	nebožtíkov	sa	
stali	mimoriadnym	lákadlom	pre	zvedavé	
davy.	Smrť	je	na	nich	čosi	medzi	smiešnou	
nutnosťou	a	formou	zábavy.	Trochu	čierny	
humor,	ktorý	dodáva	radosť	do	života.	Na	
každom	hrobe	je	okrem	životopisných	dát	
a	výjavu	zo	života	alebo	smrti	nebohého	
aj	zopár	zábavných	veršov.

milovaný páleničiar
Veselý	cintorín	začal	vznikať	v	prvej	po-
lovici	dvadsiateho	storočia.	Aj	po	smrti	
svojho	„stvoriteľa“	sa	rozvíja.	Niekoľko	mi-
estnych	rezbárov	napodobňuje	štýl	Stana	
Ioana	Patrasa.	Domáci	tvrdia,	že	je	príjemné	
pripomenúť	si	svojich	predkov	na	cintoríne	
niekoľkými	vtipnými	veršíkmi.
Humor	a	irónia	sa	tu	posmievajú	smrti.	Puri-
táni	by	sa	pri	tom	chytali	za	hlavu	a	vzdych-
ali	by	nad,	často	až	urážlivým,	poňatím	mi-
esta	posledného	odpočinku.	O	mŕtvych	len	 
v	dobrom	síce	platí	aj	tu,	ale	vtipné	postre-
hy	nie	sú	ničím	tragickým.	Z	jednoduch-
ých	rýmovačiek	sa	dá	všeličo	vyčítať.	Na	
pomníku	páleničiara	sa	vynímajú	oslavné	
slová:	„Všetci	v	Sapante	ma	milovali.	Zo	
sliviek	som	pre	nich	vyrábal	elixír	mladosti.“	
Pekné.	Vždy	lepšie	ako	slová	na	pomníku	o	
kúsok	ďalej:	„Zabili	ma	chľast	a	cigarety.	A	
teraz	už	idú	po	vás.“
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zúFalá nádej na návraT z druhého sveTa

NeBo? PeKlo?
Niekde sa snažia smrť zľahčiť, prípadne sa jej snažia vysmiať, aby sa 
im ľahšie umieralo, kým inde je koniec bytia na tomto svete honosná 
oslava mŕtveho. Aby pozostalí nezabudli, treba im nebožtíka alebo rodinu 
nebožtíkov patrične pripomenúť. Napríklad honosnou stavbou.

Sviatok	 Všetkých	 svätých	 má	 korene	 
v	kresťanstve.	Predpokladáme,	že	okrem	
oficiálne	uznaných	svätcov	existuje	ešte	
množstvo	ďalších,	ktorí	zomreli	oddaní	
Bohu	a	mohli	by	spĺňať	požiadavky	na	
vyhlásenie	 za	 svätých.	 Ostatní	 o	 nich	
však	 netušia	 takmer	 nič.	 Dušičky	 boli	
populárnym	 sviatkom	najmä	 v	 období	
baroka.	Ľudia	verili,	že	modlitbami	skrátia	
utrpenie	tým,	ktorí	sa	škvaria	v	pekle.	Živí	
tým	vlastne	„preventívne“	mysleli	na	svoju	
posmrtnú	budúcnosť.	Ak	upevnia	tradíciu	
modlitieb	aspoň	raz	do	roka,	budú	mať	aj	
oni	šancu	dostať	sa	z	najhoršieho	o	čosi	
skôr.

Nastalo účtovanie
Najstaršie	pohrebné	rituály	pochádzajú	
spred	 šesťdesiattisíc	 rokov.	 V	 hroboch	
z	 tohto	 obdobia	 našli	 špecializovaní	

archeológovia	peľ	z	kvetov,	ktoré	pozostalí	
uložili	k	mŕtvemu.	Zbohom.	Spomíname.
Všetky	 kultúry	 sveta,	 až	 na	 niekoľko	
výnimiek,	 spája	 melanchólia	 zo	 smrti,	
zúfalá	snaha	o	veľkolepú	rozlúčku	a	nádej	
na	možný	návrat,	či	odchod	„za	niečím	
lepším“.	Smutný	odchod...
V	17.	a	18.	storočí	sa	obyvatelia	Európy	cielene	
pripravovali	na	smrť	odmalička.	Špeciálne	
modlitby	v	Knihách	príprav	na	šťastnú	smrť	
dávali	návod,	ako	sa	priblížiť	k	vytúženému	
raju.	 Smrť	 bola	 koncom	 hriechov,	 ale	 i	
dobrých	skutkov.	Nastalo	účtovanie.	Nebo?	
Peklo?	Cirkevní	špekulanti	v	tom	čase	prišli	
na	to,	že	človek	aj	za	odpustenie	rád	zaplatí.	
Nech	sa	páči	odpustky.

Rituál – ne-rituál
Hrob	 sa	 stal	 súčasne	 aj	 pomníkom	 až	 
v	19.	storočí.	Dovtedy	si	túto	poctu	vyslúžilo	

len	niekoľko	vyvolených	vodcov	a	„high	
society“.	Práve	tí	na	začiatku	20.	storočia	
prišli	s	„novinkou“	na	našom	kontinente	–	
so	spopolňovaním.
K	 pohrebným	 tradíciám	 v	 posledných	
rokoch	pribudol	ďalší	 rituál	 –	 ne-rituál.	
Spoločnosť	sa	mení	a	s	ňou	aj	rebríček	
hodnôt.	 Veľa	 ľudí	 už	 nepovažuje	 za	
preukázanie	úcty	zosnulému	posmrtný	
obrad.	Hold	priateľovi	alebo	váženej	osobe	
možno	vzdať	aj	inak.	Napríklad	prácou,	či	
spomienkovým	predmetom	na	neho.
Napriek	moderným	trendom	sú	oblasti,	kde	
sa	na	také	niečo	nedá	ani	len	pomyslieť.	
Napríklad	na	Sicílii	je	pohreb	bez	tradičnej	
rozlúčky,	 oplakávania	 a	 pochovania	 
v	rodinnej	hrobke	nemysliteľný.

Náhrobky ako pomníky sa začali rozvíjať až na začiatku 19. storočia.

Bez poriadneho náhrobku sa na Sicílii úmrtie 
ani nepočíta.

Ktovie, či väčšia hrobka znamená aj vrúcnejšiu 
spomienku.

maNilSký veČNý SeN ČíNSkeho katolíka

HrOBKA AKO vIlA
Človek už zaživa vidí, že sa na onom svete bude 
mať dobre. Večnosť má priestor, ktorý sa  
v stiesnených podmienkach veľkej Manily často 
nedostáva ani živému.

Večnosť	 má	 nielen	 lesk	 honosnej	
mramorovej	hrobky,	ale	aj	priestor,	kam	
sa	zmestia	stoličky,	stolík,	kuchynka,	aj	
toalety	pre	živých.	Aby	živí	viedli	v	pohodlí	
pravidelný	tichý	dialóg	s	tými,	čo	už	odišli,	
pod	stropom	tíško	bzučí	klimatizácia.

mŕtvi stále živí
Nad	hlavným	mestom	Filipín,	ktoré	má	
podľa	 oficiálnych	 zdrojov	 viac	 ako	 11	
miliónov,	no	podľa	miestnych	aj	viac	ako	15	
miliónov,	živých	obyvateľov,	je	59	hektárov	
pre	mŕtvych.	Ale	vlastne	aj	pre	živých,	lebo	
filipínsky	Číňan	považuje	mŕtvych	predkov	
stále	za	živých	členov	rodiny,	s	ktorými	sa	
patrí	pravidelne	sadať	za	stôl.
Tých	 59	 hektárov	 nad	 Manilou	 je	
rozkrájaných	 na	 vybetónované	 uličky,	
ktoré	 sa	 sústavne	 plnia	 honosnými	
mramorovými	 stavbami,	 hrobkami,	
mauzóleami.	V	súčasnosti	by	ich	tam	malo	
byť	už	vyše	desaťtisíc.

Svetské preteky
Toto	 nezvyčajné	 pietne	miesto	 vzniklo	
ako	nevyhnutnosť.	Mnohých	Manilčanov	
–	 chudobných	 i	 bohatých	 –	 ničila	
tuberkulóza	 a	 ktovie	 prečo,	 Číňanov,	
ktorí	 na	 tuberkulózu	 zomreli,	 nesmeli	
pochovávať	na	 katolíckych	 cintorínoch.	
Napriek	tomu,	že	išlo	o	úprimne	veriacich	
katolíkov,	ktorými	sa	stali	za	španielskeho	
koloniálneho	panstva,	keď	sa	pragmaticky	
vzdali	svojich	bohov	a	konvertovali.	Preto	
sa	bohatí	Číňania	zasadili	o	vyčlenenie	
tohto	 tichého	miesta.	 Číňan,	 katolík	 či	
nekatolík,	 verí,	 že	 peniazmi	 nebožtíka,	
investovanými	do	miesta	jeho	posledného	
odpočinku,	 si	 kúpi	 ochranu	 žijúcich	
pozostalých	a	spokojné	duše	zomrelého	
budú	bedliť	nad	živými.	Veľa	Číňanov	sa	
v	miestom	 živote	 presadilo	 a	 zaradilo	 
k	 veľmi	 bohatým	 mešťanom,	 podoba	
hrobky	sa	stala	veľmi	rýchle	vecou	prestíže	
a	 tí	 najbohatší	 začali	 svetské	 preteky	 

U mŕtvych „doma“.

aj takto môže vyzerať hrobka.

tá pani nevychádza z domu. Bola na návšteve 
u nebožtíkov.

v	luxuse.	Pozemok	nesmie	byť	väčší	než	22	
štvorcových	metrov	a	treba	si	ho	prenajať	
na	25	rokov.	To	všetko	vychádza	na	1,2	
milióna	filipínskych	pesos,	čiže	približne	
17	tisíc	eur.	Najdrahšie	mauzóleum	vraj	
stálo	2,7	milióna	pesos	(vyše	38	tisíc	eur).	
Kto	na	to	nemá,	nájde	večný	pokoj	na	
menšom	priestore	alebo	sa	dá	spopolniť.	
Katolícka	cirkev	na	Filipínach	proti	tomu	
už	nenamieta	a	krematórium	je	priamo	
na	cintoríne.
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Podobajú sa skôr na plyšové hračky, ako na 
ostatné divé zvieratá. Dve milé stvorenia, 
ktoré na pohľad akoby patrili k sebe a boli 
blízki príbuzní. Veď jeden aj druhý sú akoby 
medvedíky. Nie je to tak. Panda veľká je 
skutočne medveď, koala ja však austrálsky 
vačkovec. Spája ich len to, že oba druhy si na 
obživu vybrali veľmi zúžený jedálny lístok.

koala Nemá pRoBlém StRáviť jedovatý koktail

pOtrAvInOví ŠpeCIAlIStI

Pandy	žerú	najmä	bambusové	výhonky.	
Koaly	zasa	neprežijú	bez	eukalyptových	
listov.

dobrý odhad
Koaly	sú	tiež	na	pohľad	„hračkovitejšími“	
obdobami	 juhoamerických	leňochodov.	
Celý	 svoj	 život	 trávia	 na	 stromoch	
a	 pohybujú	 sa,	 akoby	 mali	 neustále	
pondelkové	ráno	po	prehýrenom	víkende.	
Trochu	ožívajú	za	súmraku.	V	ich	pomalých	
pohyboch	je	však	veľká	istota,	s	ktorou	sa	
dostanú	na	najvyššie	konáre	stromu.
Živia	 sa	 výhradne	 listami	 a	 niekedy	
aj	kôrou	eukalyptov.	Tých	rastie	v	celej	
Austrálii	 viac	 než	 350	 druhov.	 Jazýčku	
týchto	vačkovitých	cicavcov	však	vyhovuje	
iba	12	z	nich.

Koala bez jedovatých listov eukalyptu dlho 
nevydrží.

za zabitie pandy veľkej hrozí v jej domovskej 
Číne trest smrti.

InZerCIA

Prispôsobením	 sa	 tejto	 potrave	 koala	
prišla	 evolučne	o	 časť	 chrupu.	Má	 len	
tridsať	 zubov,	 zväčšili	 sa	 jej	 rezáky	 a	
stoličky	a	zakrpateli	tesáky.	Má	veľké	lícne	
vaky	a	slepé	črevo	dlhé	aj	2,5	metra.	To	
pomáha	pri	trávení	vlákniny.	Musia	jej	zjesť	
obrovské	množstvo.	Eukalyptová	šťava	
je	 koktail	 niekoľkých	 jedovatých	 látok,	
fenolov,	 kyanovodíkov	 a	 aromatických	
olejov.	Koale	sa	v	pečeni	tvoria	enzýmy,	
ktoré	 ich	 účinok	 dokážu	 podstatne	
eliminovať.	Obsah	nebezpečných	 látok	 
v	 potrave	 kolíše	 podľa	 prostredia,	 
v	 ktorom	 strom	 rastie.	 Koaly	 vedia	
odhadnúť,	 kedy	 to	 pre	 ne	 ešte	 nie	 je	
nebezpečné.	Spestrením	koalieho	menu	
býva	rovnako	jedovaté	imelo.

akože palec
Aj	keď	to	tak	podľa	vonkajších	prejavov	
nevyzerá,	panda	veľká	nie	je	mäsožravec.	
Na	lov	je	príliš	pomalá.	Nepohrdne	však	
vajíčkami	 a	 pri	 žraní	 bambusových	
výhonkov	 a	 listov	 pokojne	 zhltne	 aj	
hmyz.	Jedinečná	bakteriálna	mikroflóra	

jej	 tráviaceho	 traktu	 umožňuje	 jesť	
inak	ťažko	stráviteľný	bambus.	Dospelý	
jedinec	ho	denne	skonzumuje	aj	štyridsať	
kilogramov.	Tráviaci	trakt	milých	čierno-
bielych	medveďov	je	málo	efektívny.	Keďže	
vedcov	panda	mimoriadne	zaujíma,	dnes	
o	nej	vieme	napríklad	aj	to,	že	pri	čisto	
bambusovej	strave	denne	vyprodukuje	aj	
stopäťdesiat	veľkých	bobkov	trusu.
Ďalšia	 nezvyčajnosť	 pandy	 je	 na	 jej	
predných	 končatinách.	 Jedna	 z	 kostí	
zápästia	sa	im	vyvinula	do	podoby	palca,	
aby	si	mohli	 lepšie	pridŕžať	a	spracúvať	
bambus.	Veľké	plochy	bambusových	húštin	
raz	za	päťdesiat	rokov	naraz	rozkvitnú	a	
vzápätí	odumrú.	Ak	sa	v	tom	čase	pandy	
nedostanú	k	inej	potrave,	sú	odsúdené	na	
smrť	hladom.
Dôvodom	 vymierania	 pánd	 nie	 je	 len	
ich	úzka	potravinová	špecializácia,	ale	aj	
časté	genetické	poruchy,	parazity	a	pomalý	
reprodukčný	cyklus.	Za	zabitie	pánd	čínske	
súdy	vymeriavajú	veľmi	prísne	tresty.	Pre	
štyri	zlikvidované	zvieratá	si	v	roku	1990	
vyslúžili	 dvaja	 roľníci	 verejnú	 popravu.	
Za	zachránenú	pandu	však	môžu	poctiví	
občania	dostať	tučnú	odmenu,	ktorá	sa	
rovná	aj	dvom	celoročným	priemerným	
vidieckym	platom.
V	zoologických	záhradách	napriek	svojmu	
milému	„plyšákovému“	vzhľadu	pôsobia	
obe	tieto	zvieratá	nudne.	Väčšinu	času	
trávia	výdatným	spánkom,	ktorý	striedajú	
s	ešte	výdatnejším	napchávaním	sa.

eukalyptová šťava je kok-
tail niekoľkých jedova-
tých látok.
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mohla Sa iSkRiČka upáliť?

HUSáKova dcéRa
Uršula Kovalyk je jednou z našich úspešných spisovateliek. Jej filozofia 
presahuje hranice všednosti, aj ked sa zaoberá obyčajným svetom. Pôsobila 
v Nota bene, je tvorivou členkou Divadla bez domova, pracuje v Divadelnom 
ústave a keď napíše poviedku, knihu či divadelnú hru, stojí to za to.
Projekt	Bankomaty	a	sarkofágy,		pripomína	
obdobie	kvitnúceho	socializmu	a	pocity	
ľudí	 tej	 doby.	 Vznikol	 v	 spolupráci	
Divadelného	ústavu	a	autorov	a	autoriek,	
ktorí	si	môžu	hovoriť:	Husákove	deti.	Svoje	
detstvo	a	mladosť	prežili	v	totalite.	Do	
projektu	čítania	a	autorských	prezentácií	
svojich	diel	sa	zapojili	napríklad	Viliam	
Klimáček,	Jana	Juráňová,	Anka	Grusková,	
Dušan	Vicen	a	mnohí	ďalší.	 Je	to	pestrá	
paleta	spisovateľov	a	spisovateliek,	ktorú	
zdobí	práve	Uršula	Kovalyk.
Si Husákova dcéra?
Nie.	Ja	som	plod	Pražskej	jari.	Narodila	som	
sa	na	Silvestra	roku	1969.
to je hrozné.
Áno.	S	darčekmi	to	nebolo	ktoviečo.
Načo sú nám Bankomaty a sarkofágy a 
generácia kohosi akožedetí?
áto	generácia	to	schytala	úplne	najviac.	
Zažili	sme	jasle,	škôlku,	iskričkovské	sľuby,	
jedálne...

ale, pani kuchárky predsa neboli zlé a 
dobre varili...
Čo?	Dukátové	buchtičky?
Ja som mal rád „ladvinky“ – obličky na 
smotane.
Fuj!	Aj	také	bolo?	Ja	si	pamätám	akurát	
tak	„pajšle“	–	pľúcka	na	smotane.	Tie	som	
neznášala.
vráťme sa radšej k detstvu Husákových 
ratolestí.
Vyrastala	som	v	Košiciach.	Už	ako	polročná	
som	sa	dostala	do	jasličiek.	Odvtedy	som	
sa	musela	vysporiadať	s	totalitou.	Veľmi	
som	 tomu	nerozumela.	 Nevedela	 som,	
prečo	musím	recitovať	básničky	o	Leninovi.	

V	tom	čase	nám	súdruh,	teraz	pán,	Rudolf	
Schuster	mával	 z	 tribúny.	Moja	 rodina	
pritom	 bola	 atakovaná	 komunizmom.	
Dedo	bol	známy	košický	krčmár,	ktorému	
v	 roku	 1947	 zobrali	 úplne	 všetko.	 Celý	
podnik	komplet,	aj	s	obrazmi.	Poslali	ho	
osídliť	územia	po	sudetských	Nemcoch	
v	Chebe	na	opačnom	konci	vtedajšieho	
socialistického	Československa.	Boli	sme	
buržoázna	rodina.
takže ste doma tiež veselo nadávali na 
komunistov...
Dedo	bol	odhodlaný	pri	páde	komunizmu	
ísť	ich	vešať.	Bohužiaľ,	revolúcie	sa	nedožil.	
Alebo	chválabohu?	Keď	som	bola	malá,	
tak	 som	 doma	 počúvala	 iné	 a	 vonku	
som	musela	hovoriť	 úplný	opak.	Mám	 
z	toho	dodnes	traumu.	Bola	som	iskrička,	
pionierka,	aj	zväzáčka.	Akoby	nechtiac	som	
kolaborovala	so	systémom.	Čo	ak	som	
mohla	urobiť	viac?	Čo	ak	som	sa	mohla	
ako	iskrička	upáliť?	Teraz	preháňam.	Každý	

ma	chlácholí,	že	som	bola	malá	a	nič	som	
nevedela.	Mama	mi	 často	 hovorila,	 že	
nemám	nikomu	nič	hovoriť.	Nesmela	som	
povedať,	že	chodíme	do	kostola	a	že	doma	
nadávame	na	papalášov.	Mlčala	som...	Aj	
to	je	predsa	kolaborácia.
Koho chcete svojím projektom osloviť?
Zisťujem,	že	je	dôležité	o	tej	dobe	hovoriť,	
pretože	 mladí	 ľudia	 si	 ju	 už	 ani	 len	
nedokážu	predstaviť.	Môj	syn	sa	narodil	
v	 roku	 1989.	 Keď	 som	 mu	 rozprávala	 
o	socializme,	pýtal	sa	ma,	či	sme	všetky	
tie	veci	naozaj	museli	robiť?	Veď	sme	sa	
mohli	 vzbúriť.	 Strach,	 ktorý	mala	 naša	
generácia	je	pre	mladých	nepochopiteľný.	
Niektorí	dokonca	s	komunizmom	koketujú,	
myslia	si,	že	v	tom	čase	bolo	lepšie.	Mlieko	
stálo	menej	a	mali	sme	viac	sociálnych	
pseudovýhod.	 Ľudia	 pomaly	 zabúdajú.	 
V	niektorých	rodinách	sa	dokonca	traduje,	
že	za	socíku	bolo	lepšie,	lebo	všetko	bolo	
lacnejšie	a	mali	sme	prácu.	Bojím	sa,	aby	
opäť	nevyrástla	generácia,	ktorá	si	bude	
myslieť,	 že	 táto	 doba	 bola	 fantastická	
a	 treba	 sa	k	nej	 vrátiť.	Málo	 sa	hovorí	 
o	porušovaní	ľudských	práv,	o	politických	
väzňoch,	o	tom,	že	sme	nemohli	cestovať,	
museli	 nosiť	 jednotné	 nohavice	 a	 jesť	
kubánske	pomaranče,	ktoré	boli	určené	
na	spracovanie	na	šťavu.
myslíš teda, že oslovíte mladých?
Niektorých	áno.	Samozrejme,	mnohí	ďalší	

budú	mať	pocit,	že	sa	ich	to	netýka.	Mladí	
si	z	toho	robia	„srandu“,	ale	vnímajú	to.	
Spozornejú,	keď	im	hovorím	o	tých,	ktorí	
nemohli	 študovať,	 písať,	 tvoriť.	 Vtedy	
skonštatujú,	že	to	muselo	byť	drsné.
Čo má nové divadlo bez domova?
Tento	 jedinečný	 projekt	 nadviazal	 na	
divadlo	Nota	bene.	S	bezdomovcami	som	
začala	pracovať,	keď	som	sa	v	organizácii	
Proti	 prúdu	 zamestnala	 ako	 sociálna	
pracovníčka.	 Je	 to	 oblasť,	 ktorú	 som	
vyštudovala.	Síce	sme	sa	organizačne	a	
technicky	osamostatnili,	ale	stále	máme	
veľa	 spoločného.	 Napríklad	 klientov	 a	
klientky.	 Aj	 keď	 divadlo	 už	 nepracuje	
výhradne	s	bezdomovcami.	Hrajú	u	nás	už	
aj	postihnutí	ľudia.	Bezdomovecké	divadlo	
je	veľmi	dôležité.	Vzniká	nám	tu	kultúra	
bezdomovcov,	 ktorí	 majú	 spoločnosti	
čo	povedať	o	 tom,	ako	žijú.	Divadlo	 im	
pomáha	nájsť	sa	v	realite.
môžeme sa tešiť na nejakú ďalšiu 
premiéru?
Áno.	Pôjdeme	do	Japonska.
zoberiete ma so sebou?
Pôjdeme	tam	len	divadelne.	Virtuálne.
Škoda.
Haiku	sú	krátke	japonské	básničky,	ktoré	
musia	mať	presne	stanovený	počet	slov,	
v	ktorých	sa	odzrkadľuje	nejaká	filozofia	
alebo	obraz.	Nebude	to	klasická	divadelná	
hra,	ale	predstavenie	s	hudbou,	pohybom,	

veršami	a	videoprojekciami.	Máme	k	tomu	
skvelé	kostýmy.	Diváci	sa	majú	na	čo	tešiť.	
Celé	to	bude	takmer	bez	slov.
ako sa pracuje s hercami bez strechy nad 
hlavou?
Oveľa	lepšie	ako	na	začiatku,	keď	niekto	
prišiel,	iný	neprišiel,	ďalší	sa	dostavil	veľmi	
neskoro,	niekto	bol	veľmi	opitý...	Všetky	
tieto	ich	nedostatky	sa	časom	zjemňujú.	
Samozrejme,	aj	teraz	sa	stane,	že	niekto	
príde	opitý	a	musí	znášať	dôsledky.	Teší	
ma	stopercentná	účasť	na	každej	skúške	a	
že	sa	s	nimi	dá	pracovať.	Už	začínajú	byť	aj		
dochvíľni.	Veľmi	radi	cestujú	po	zájazdoch.	
Mám	pocit,	že	sa	v	herectve	našli.	Herečka	
Jela	najprv	chcela	hrať,	ale	nechcela,	aby	ju	
bolo	vidieť	a	počuť.	Vymyslela	som	jej	rolu	
v	Dni	mŕtvych.	Hrala	za	plachtou.	Diváci	
videli	 len	 jej	tieň.	Bola	akože	speváčka	
na	playback.	Teraz	 je	už	Jelu	aj	vidno	a	
nabudúce	ju	bude	aj	počuť.
Aby	 sme	 nezabudli	 upozorniť	 na	 tvoj	
feminizmus.	Čo	naň	hovorí	tvoj	manžel?
Patrik	si	život	s	feministkou	pochvaľuje.	
Pochopil,	 čo	 sú	 to	 rovnaké	 práva	 a	
oceňuje,	že	náš	vzťah	je	vzťahom	dvoch	
rovnocenných	partnerov.
takže by aj rodil, keby to šlo?
To	nie.	Ale	kojiť	chcel.
a čím budeš, keď budeš veľká?
Dieťaťom,	ktoré	nebude	musieť	nič	robiť,	
iba	sa	bude	hrať.
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dedo bol známy košický 
krčmár, ktorému v roku 
1947 zobrali úplne všetko.
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Časopis	nota bene	začal	vychádzať	v	septembri	2001.	Vydáva	ho	občianske	združenie	Proti	prúdu	ako	svoj	hlavný	projekt	na	pomoc	bezdomovcom.	Pomáha	ľuďom,	ktorí	sa	ocitli	bez	domova,	alebo	im	
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na	pomoc	ľuďom	bez	domova.	Predajca	časopisu	musí	byť	registrovaný	v	niektorej	z	distribučných	pobočiek	Nota	bene.	Pri	registrácii	dostane	3	kusy	časopisov	zdarma.	Všetky	ostatné	si	kupuje	za	0,70		
euro	a	predáva	za	plnú	sumu	1,40	euro.	Predajca	je	povinný	nosiť	preukaz	predajcu	a	dodržiavať	pravidlá	predaja	uvedené	v	Kódexe	predajcu	na	str.	3.	Ak	zistíte,	že	niektorý	predajca	porušuje	kódex,	
prosím	informujte	nás	na	doleuvedených	číslach.	O.	z.	Proti	prúdu	poskytuje	svojim	klientom	ďalšie	služby:	sociálne	a	právne	poradenstvo,	zdarma	využitie	telefónu	a	počítač	s	internetom	na	zháňanie	
práce,	príspevky	na	zdravotné	potreby,	a	voľnočasové	aktivity	s	cieľom	aktivizácie	klientov.	Vrámci	terénnej	práce	aj	vyhľadávanie	ľudí	bez	domova,	ktorí	potrebujú	pomoc.	Viac	na	www.notabene.sk	
Manažment	organizácie	Proti	prúdu	uvíta	akékoľvek	návrhy	a	pripomienky.	Redakcia	ďakuje	za	všetky	zaslané	príspevky,	ale	nevyžiadané	rukopisy	a	fotografie	nevracia.	Prosím,	neposielajte	originály.	
Názory	a	postoje	v	uverejnených	článkoch	nemusia	zodpovedať	názorom	redakcie.	Časopis	Nota	bene	je	registrovaný	na	Ministerstve	kultúry	SR	pod	číslom	EV	3665/09	ISSN	1335-9169.	O.	z.	Proti	prúdu	
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distribučné miesta
Bratislava 
O.z.	Proti	prúdu,	Karpatská	10,	811	05	Bratislava,	sociálni	pra-
covníci:	Peter	Adam,	Peter	Kadlečík,	Nora	Volčková,	Tomáš	Kubiš,	
Ivan	Lorenc,	tel	02/5262	5962,	poradcovia@notabene.sk
Banská Bystrica 
Organizácia:	Slovenský	červený	kríž,	Gabriela	Krchmanová,	Pod	
Urpínom	6,	974	01	Banská	Bystrica,	Tel:	048/415	30	39,	Mob:	0903	
744	491,	sus.bbystrica@redcross.sk	
Čadca
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Gianny,	Kukučínova	6,	
022	01	Čadca,	Tel.:041/432	40	88,	0918	874	839,	Kontaktná	osoba:	
Katarína	Melicháčová,	charita.cadca@centrum.sk		
Hlohovec
O.z.	Pokoj	a	dobro,	Pribinova	51,	900	28	Hlohovec,	033/7423827,	
Pavol	Šoka,	viera.vavrova@d2u.sk	
Kežmarok
O.z.	Hviezda,	Lanškrounská	16,	060	01	Kežmarok,	Hviezdoslavová	
32,	059	01	Spišská	Belá,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Kežmarok,	
Hlavné	nám.	1,	Maria	Galdunova,	Tel:	052/46	60	212,	Mob:	0905	
886	546,	komunita@kezmarok.sk	
Košice 
ADCH	Košice,	Charitný	dom	sv.	Alžbety,	Bosákova	ul.,	040	01	

Košice,	Helena	Havrilová,	Tel:	055/229	21	98,	Mob:	0905	595	520,	
helena.havrilova@zoznam.sk,	www.charitakosice.sk	
levice 
O.z.	Miesto	v	dome,	Sama	Chalupku	7,	934	01	Levice,	Ľubica	
Prištiaková,	Tel:	036/63	10	273,	Mob:	0903	500	940,	miroh@
miestovdome.sk		
malacky 
Križovatky	n.o.,	Azylové	centrum	Betánia,	Ľudovíta	Fullu	16,	901	
01	Malacky,	Dušan	Cauner,	Tel:	034/772	24	57,	Mob:	0902	230122,	
acbetania@orangemail.sk	
nitra 
Diecézna	charita	Nitra,	Samova	4,	950	50	Nitra,	Klára	Labošová,	
Tel:	037/772	17	38,	92,	Mob:	0907	451	771,	rafael.charita@gmail.
com,	www.charitanitra.sk	
Nové zámky 
Béla	Magyar,	0918/	497	688,	belamagyar@zoznam.sk,	Kornélia	
Magyarová	-	Betlehem,	M.R.	Štefánika	10,	940	01	Nové	Zámky
Piešťany 
ÚZ	Domum,	Bodona	55,	921	01	Piešťany,	Eva	Papšová,	Tel:	033/	
77	27	687,	Mob:	0915	400	577,	domum@kios.sk	
Poprad 
Zariadenie	sociálnych	služieb,	OZ	Korene,	Levočská	56,	058	01	
Poprad,	V	spolupráci	s:	Mestský	úrad	Poprad,	Odbor	sociálny,	Po-

nie je všeTKo Trúba

RUČNá PRáca
Nie každý nástroj, do ktorého sa trúbi, je trúba. 

„v ruke držím saxofón, tamto je klarinet, vedľa 
flauta a pozauna. to veľké je tuba,“ vysvetľuje 
andreas. v malej dielni v centre Hannoveru 
pracuje od roku 1993. Pred tromi mesiacmi 
prijal nového zamestnanca. dvadsaťtriročný 
lukas sa za opravára dychových nástrojov 
práve vyučil. Nie je to také jednoduché, ako 
sa zdá. Učňovka trvá tri roky. „Najľahšie sa 
opravuje malá klasická trúbka,“ prezrádza 
lukas, ktorého rukami prejde denne päť 
nástrojov. Najviac práce má počas letných 
prázdnin, kedy prinášajú do dielne nástroje 
hlavne školáci.

text a foto: barbora prekopová
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pradské	nábr.3,	058	42	Poprad,	Erika	Mižigarová,	Tel:	052/716	03	
75,	73,	Mob:	0910	99	16	12,	0907	574	656,	socialne@msupoprad.sk	
Senica
Zariadenie	sociálnych	služieb	n.o.,	Štefánikova	11B,	905	01	Senica,		
Martina	Snopková,	Tel:	034/622	84	56,	Mob:	0903	764	072,	snop-
kova@zsssenica.sk		
trenčín
Dom	Charity	Jeremiaš,	Soblahovská	65,	911	01	Trenčín,	Marcel	
Galiovsky,	Tel:	032/65	263	63,	Mob:	0908	591	019,	jeremiasnr@
slovanet.sk		
trnava
Trnavská	arcidiecézna	charita,	Hlavná	43,	917	01	Trnava,	Lucia	
Konečná,	Tel:	033/533	31	59,	Mob:	0910	788	031,	lucia.konecna@
centrum.sk,	www.charitatt.sk	
vranov nad topľou
ADCH	Charitný	dom	pre	mládež,	Lúčna	812,	093	01	Vranov	n.	
Topľou,	Beáta	Bronišová,	Tel:	057/44	315	78,	Mob:	0904	981	536,	
chdmvranov@zoznam.sk		
žilina 
Diecézna	charita	Žilina,	Dom	charity	sv.	Vincenta,	Predmestská	
12,	010	01	Žilina,	Tel.	a	fax.:041/724	47	95,	mobil:	0918	314	197,	
Kontaktná	osoba:	Gabriela	Huliaková,	charitaza@gmail.com.

BOdKA




