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špión
aliCa MÁ dve roBoTY, HĽadÁ ĎalŠiU

v praCovnom tempe
Alica pracuje vždy aspoň pár hodín denne, najradšej však na plný úväzok. 
Zároveň roky predáva Nota bene. Je pre ňu istotou, že náhle neostane bez peňazí.

text a foto: dagmar gurová

Alica má svoj deň presne zadelený. Na stretnu-
tie s ňou meškám a to je problém. O chvíľu by 
totiž mala vyraziť do práce. Už tretí rok každé 
poobedie upratuje kancelárie. 
Okrem toho osem rokov predáva časopis Nota 
bene. Dodáva, že pre ňu nie je len o peniazoch, 
ale aj o známostiach. Pred Billou na Bajkalskej 
má svojich štamgastov. „Poznáme sa dlho, sú 
to dobrí ľudia,“ hovorí. 
Miesto upratovačky jej ponúkla práve jed-
na zo zákazníčok. Podobne Alica získala aj 
predchádzajúce zamestnania. „Nikdy som 
nehľadala miesto cez inzerát. Vždy mi prácu 
ponúkol niekto, kto ma poznal ako predajkyňu.“  
Hovorí, že predajca, ktorý zanechá dobrý dojem, 
má šancu, že ho niekto osloví a zamestná.

„Čo zarobím upratovaním, dám na bývanie. Za 
ubytovňu platím 120 eur,“ vysvetľuje Alica. „Na 
ostatné veci si privyrábam predajom časopisu.“ 
Do januára upratovala ešte aj na inom mieste, 
kde robila na plný úväzok. V podniku sa však 
prepúšťalo a o prácu prišla. Popri celodennej 
robote predávala Nota bene iba občas, keď 
si chcela trochu prilepšiť. Prácu predajkyne 
nikdy úplne nevypúšťa. Má v nej istotu, že 
náhle neostane bez peňazí. V medziobdobí, 
aké zažíva teraz, býva na svojom predajnom 
mieste dlhšie.

„Vonku zvyknem byť takých päť, šesť hodín 

denne. Ráno si navarím, potom predávam 
Nota bene, odchádzam do roboty a podvečer 
znova na chvíľu predávam.“ Zároveň si hľadá 
novú trvalú robotu. 

bez práce vraj neostane
Nebojí sa, že sa jej to nepodarí. „Určite sa 
zamestnám. Každý, kto naozaj chce, prácu 
nájde,“ tvrdí. Alica je praktická žena. Uvažuje 
v realistických termínoch – koľko potrebuje na 
jedlo, koľko na bývanie. 
Nesníva o netradičných zamestnaniach. Upra-
tovanie jej vyhovuje. Povedala, že práca jej 
nikdy nepripadala náročná. „Beriem ju ako 
samozrejmosť,“ zdá sa prekvapená, koľko sa 
na „takú bežnú vec“ vypytujem. „Viem, že tam 
mám v určitom čase byť, tak idem,“ hovorí. 
Na otázku, ako si miesto udržať dlhodobo, 
má stručnú odpoveď: chodiť do práce, nepiť 
a dobre robiť. „To sú základné pravidlá, bez 
ktorých to nejde.“
Alica pracuje sama a hovorí, že sa musí 

spoliehať len na seba. Jej problémy sa začali 
pred viacerými rokmi náhlou smrťou muža. 
Ostala s tromi odrastajúcimi deťmi. Navyše 
ju prepustili z práce – z továrne, kde robila 
pri strojoch a nemala z čoho platiť nájomné. 
Z malého mesta, kde vtedy žili, sa Alica po 
čase rozhodla odísť do Bratislavy. Dúfala, že 
tu skôr nájde prácu. 

kam na dôchodku?
Na ubytovni, kde teraz býva, je vraj živo. Na 
izbe sú tri. Alica však nepôsobí ako človek, 

ktorý okolo seba potrebuje veľkú spoločnosť. 
Keď sa jej pýtam, kde hľadá podporu, odpovie, 
že u syna. „Ak mám problém, riešim ho s ním,“ 
dodáva, že syn tiež predáva Nota bene.
Jedno ostáva nevyriešené – čo sa stane, keď 
už nebude môcť pracovať.  Štíhlu ženu v mla-
distvých džínach a mikine s kapucou by ste si 
asi ťažko spájali s blížiacim sa dôchodkovým 
vekom. Alica sa s miernym úsmevom priznáva 
k 55 rokom. Starnutie a všetko, čo s ním súvisí, 
sa jej už onedlho môže dotýkať.

„Ak neskôr nedokážem dosť zarobiť, ubytovňu 
si nebudem môcť dovoliť,“ uvažuje. „Ak vyhrám 
lotériu, ktorú nepodávam, kúpim si vlastný 
byt. Nech by bol akýkoľvek, ale bol by môj. Iná 
možnosť je už asi len ísť do nejakého domova 
dôchodcov.“

alica získava prácu po známosti. od ľudí, ktorí si u nej kupujú nota bene.

„na otázku, ako si robotu 
udržať dlhodobo, má alica 
jasnú odpoveď: chodiť do 
práce, nepiť a dobre robiť.“
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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

rozHovor10 14TéMA

doJčenie aJ Bez PÔrodUTaMara arCHleBovÁ

Tamara Archlebová, známa ako „mierne zvrh-
lá babička“ z hraného dokumentu Zuzy Pius-
si, sviežo vytŕča z nalinkovaných koľají. chystá 
knihu o snoch, spieva džez a po krátkych vzťa-
hoch s mladíkmi je už dva roky šťastná s pria-
teľom v jej veku.

Kedysi to dokázali už dojky. Dnes dojčia svoje 
adoptované deti aj ženy, ktoré nikdy neporodili. 
Zázrak? Skôr veľké odhodlanie a spolupráca  
s laktačnou poradkyňou.

RETRO22 24PríBeH

aKo STe PoMoHliGUERRILLA GIRLS

Jeden mesiac – jeden príbeh. Tak sme fungovali 
aj v roku 2008. Netvárime sa, že sme všetkých 
zachránili, definitívne vyriešili ich situáciu. 
Naším cieľom bolo a je nakopnúť ľudí z „našich 
príbehov“, poradiť im, povzbudiť, ale určite aj 
konkrétne pomôcť.

„Žena má právo vystúpiť na popravisko; rovnako 
má mať právo vystúpiť na rečnícku tribúnu,“ hlásala 
francúzska spisovateľka Olympe de Gouges 
počas Francúzskej revolúcie. Životný príbeh Berty 
Pappenheim, ktorú poznáme z psychoanalytických 
spisov ako Annu O., prezrádza, aké je nebezpečné 
vymykať sa predstave o „správnej“ žene.

DO TUCTA28 31PúTniK

Pod FareBnÝM zÁvoJoMFeMiniSTKY

Niektoré sú ráznejšie, iné mierne, jedny majú 
manželov a deti, iné žijú v lesbických vzťahoch. 
Sú aktivistky v uliciach, iné robia výskum, či 
filozofiu. Neposlušné, veľkorysé, či nahnevané. 
Ale hlavne odvážne označiť sa nálepkou 
feministky, ktorá mnohým smrdí.

Ženy si navzájom nakladajú na hlavy ťažké 
nádoby so štrkom, nesú ich asi tridsať metrov 
a vysypú na určené miesto. chlapi dávajú pozor, 
dirigujú prácu, pofajčievajú a zarovnávajú vrstvu 
štrku. Tak vyzerá stavba diaľnice na severe Indie.

z obsahu
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Na ulici, v električke 
či v kaviarni ma často 
zaujme cudzia žena. 
Nepatrične na ňu 
zízam – rozmýšľam, 
aký v sebe skrýva 
príbeh. To ma na 

ženách baví. Zisťovať, ako žijú, čo dokázali a 
čoho sa pre to museli vzdať. Pri mužoch (neuraz-
te sa!) obvykle premýšľam o úplne iných veciach.
Príbehy žien sú pre mňa o sile života a prežitia. 
Venuše a veľké matky sa totiž zo spoločenského 
Olympu vytratili ešte v dávnej minulosti.  
A nemáme až také jasné záruky, že v časoch 

matriarchátu sa mali skvelo. Odvtedy sa však 
ženám už ani len nepripisovalo prvé miesto. 
Zmenili sa na strigy upaľované za všetko 
nešťastie ľudstva, ktoré mali spôsobiť. Dokonca 
aj ako bohyne sa často museli uskromniť na 
pozícii manželky Najvyššieho.
Nemení to nič na tom, že ich príbehy pretrva-
li. Kto si dnes pamätá mená významných 
mužských bojovníkov? A kto by váhal nad 
totožnosťou Kleopatry alebo Jany z Arku? 
Nevyžaduje to ani pozornosť v škole, ani do-
brú pamäť. Sú natoľko zaujímavé, že filmári ich 
neváhajú pripomínať stále znova.
Ženy vytrvalo označované za slabšie a hlúpejšie 

vybojovali veľa. Od volebného práva, štúdia 
na univerzitách až po úspech v povolaniach, 
ktoré kedysi ovládali len muži. Ostáva ešte 
veľký priestor, kde je postavenie ženy neisté. 
Sila prežiť sa preto dá rovnako vystopovať  
v každodennom živote upratovačky, úspešnej 
riaditeľky podniku aj aktívnej dôchodkyne. 
Nemyslím si však, že nám ide o akési bájne 
prvenstvo. Nejde o to, či vedú ženy alebo muži, 
ale ako si vedieme všetci spolu.

Dagmar Gurová
Redaktorka NB

 Prosím dobrých ľudí, ktorí by mi mohli 
darovať  chlapčenskú obuv číslo 31 a 40 a starší 
DVD prehrávač. Ďakujem. Alžbeta – Samoška 
Lamač, 0914 162 118.
 Prosím darujte kachle, varič a malý pre-
nosný televízor. Dušan 1883, 0903 195 249.
 Hľadám ubytovanie v blízkosti ul. Krížna 
alebo Račianske mýto  za prijateľnú cenu do 
70 eur na mesiac. Štefan 1226. Kontakt 0904 
441 499, potraviny Kvások – Krížna ul.
 Prosím dobrých ľudí o darovanie vecí – no-
havice, košeľa, bunda, spodné prádlo. Bohuš 
1939, kontakt 0949 617 163.
 Kto daruje plynový varič? Ďakujem. con-
stantin, Trenčianska – Bajkalská 0908 497 428.
 Poprosila by som dobrých ľudí o pomoc – 
peterky-kachle, práčku a o detské oblečenie, 
chlapčenské a dievčenské. Ďakujem za pomoc. 
Anton 891.
 Prosím o darovanie práčky, chladničky 
a vysávača. Za pomoc ďakujem. Pavol 2163 – 
Billa Saratovská, t. č. 0902 280 364.
 Prosím o darovanie alebo predanie note-
booku na prácu. Môže byť aj poškodený. Po-
nuky na t. č. 0949 886  007, Zuzana 681.

 Hľadám na bývanie záhradnú chatku do 40 
eur. Postrážim aj pomôžem v záhrade. Robert 
2190, potraviny Hviezda, ul. 1. Mája. 
 Prosím dobrých ľudí o darovanie note- 
booku, mobilného telefónu, prípadne prenos-
ného farebného televízora. Ďakujem. Janko 
1618, 0903 105 839. 
 Kto by daroval športový kočík, oblečenie 
pre 8-ročnú slečnu v. 128, topánky č. 33 a mo-
bilný telefón – pre dcéru. Ďakujem. Adriana 
2133, kontakt 02/5262 5962.
 Kto daruje telefón a mikrovlnku? Ďakujem. 
camelia, kontakt 0907 373 489, Ružinovská – 
Tomášikova.
 Prosím o darovanie práčky a plynového 
šporáka. Leonard, 0907 690 738, Prievozská-
Bajkalská.
 Som zberateľ-začiatočník, zbieram náram-
kové hodinky. Aj lacno kúpim. Marek 1919, OD 
centrum Karlova Ves, 0914 139 710.
 Prosím o darovanie práčky a šporáku. cos-
tinel  537, 0915 155 373.
 Kto daruje funkčný vysávač a televízor? 
Ďakujem. Jela 1768, Patrónka, 02/5262 5962.

inzerÁTY PredaJCov

EDITORIáL

Hlavní PodPorovaTelia ProJeKTU noTa Bene ToTo vYdanie 

noTa Bene PodPorili aJ

ženy
kontakty

pochváľte sa svojím tetovaním
Milí čitatelia, pripravujeme článok o tetova-
niach. Ak nejaké zaujímavé máte, pochváľte sa 
a pošlite nám jeho detailnú fotku. Neváhajte  
k nej pripojiť pár slov o pôvode tetovania. 
Prečo ste sa rozhodli práve pre tento motív 
a čo pre vás znamená? Ako naň reaguje vaše 
okolie? Ďakujeme. 
Redakcia Nota bene

divadlo bez domova pozýva
Divadlo bez domova Vás pozýva 17. marca  
o 19.00 na predstavenie Haiku v Štúdiu 12.
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SMS Pre PredaJCov

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

24. 01. 2010 14:40
Predajca 24. 1. pred Tescom v Považskej Bystrici 
je naozaj príjemný človek. Zdravím ho: „Kto by 
vám odolal.“ On sa pýta na deti. Nech sa mu 
darí. Úprimne mu to prajeme. D. H.
27. 01. 2010 18:22
chcem pozdraviť predajcu, ktorý predáva Nota 
bene na Krížnej. Je milý a zdvorilý. Aj keď vonku 
mrzne, vždy má dobrú náladu. Želám mu všetko 
dobré a veľa šťastia.
29. 01. 2010 17:03
Dnes ma pobavil slogan, ktorým predajkyňa 
v podchode pri tržnici (Istropolis) propago-
vala Nota bene. Nepamätám si ho, ale pre ten 
humorný slogan som si kúpila časopis. Ne-
viem meno ani číslo preukazu predajkyne, ale 
prajem jej veľa úspechov v predaji a dobré 
zdravie. Ivana
30. 01. 2010 10:52 
Ďakujem pánovi, u ktorého si kupujem časopis 
Nota bene v Žiari nad Hronom pri Tescu. Sála  
z neho pokoj a pohoda, hoci je zrejme invalid, lebo 
chodí s francúzskou barlou a jeho finančná istota 
nebude veľká. Čo je aj dôvod, prečo sa pri ňom 
rád zastavím. Prajem mu veľa zdravia a životného 
optimizmu. Peter z Kremnice
01. 02. 2010 21:06
Kupujeme si Nota bene od milého, slušného 

pozor! a vždy usmievavého pána z Tesco Petržalka a 
týmto ho pekne pozdravujeme. Júlia
03. 02 2010 11:16
chcela by som pozdraviť predajcu Petra  
z bratislavskej Hlavnej stanice, od ktorého 
som si včera kúpila časopis. Predával  
s neuveriteľným nadšením, aj napriek tomu, 
že pre množstvo okoloidúcich bol neviditeľný. 
Želám mu všetko dobré! Anka
04. 02. 2010 17:45
Práve som dočítala februárové Nota bene. 
Som nadšená. Dala som ho aj svojmu 
16-ročnému synovi a aj ten si tam našiel niečo 
na čítanie. Je zábavné aj poučné, niekedy 
aj smutné. Prečítala som ho celé. Marcela 
Doležalová
05. 02. 2010 10:57
chcela by som pozdraviť pani, ktorá predávala 
Nota bene pri zastávke vedľa úradu práce na 
Hurbanovej ulici v Žiline. Napriek tomu, v akej 
je teraz situácii, bola milá, usmiata a ešte mi aj 
zaželala pekný deň. Takých ľudí je dnes málo. 
Želám jej veľa šťastia a zdravia. To ostatné 
časom tiež príde! Ľubica z Bánovej
05. 02. 2010 17:18
Nota bene som si dnes kúpila od pána, ktorý 
predával pri Priore v Považskej Bystrici. Vídam 
ho tiež pri Tescu. Je veľmi zdvorilý a zhovorčivý. 
Neviem meno ani číslo. Aj tak mu držím palce, 
nech sa mu v živote darí! Milka
06. 02. 2010 15:02
chcem pozdraviť pána predávajúceho pri 
bratislavskom rozhlase. Je slušný a milý. Držím 
mu palce. Barbora

09. 02 2010 14:57
Srdečný pozdrav pre 0041 pána Luboša. Ako 
predajca je numero uno. Držíme mu palce, 
baby z detského textilu v Hc.
10. 02. 2010 08:41
Pozdravujem predajcu z Hlavnej stanice, ktorý 
sa svojimi slizkými rečami zaslúžil o to, že NB 
si od neho rozhodne nekúpim. Je smutné, že 
sa odváži na niečo také k mlado vyzerajúcej 
žene. Zatiaľ čo na ostatných sa milo usmieva. 
Mrzí ma, že sa takto pripravuje o zárobok. eva
10. 02. 2010 15:33
Nota bene som si tento mesiac kúpila od pre-
dajcu na Hlavnej stanici. Vždy je milý a slušný 
a pridá k tomu aj lichôtku, ktorá každej žene 
určite vyčarí úsmev na tvári. Každé číslo je 
veľmi zaujímavé. Prečítam ho na jeden hlt, 
skoro aj so všetkými reklamami. cesta vlakom 
je potom pre mňa vďaka čítaniu zmysluplná. 
Nota bene je dvojitou odmenou – pre predajcu 
aj pre čitateľa. Držím palce! Dominika
10. 02. 2010 19:28
Z času na čas si kupujem Nota bene v hyper-
markete v Nitre. Predajkyňa je milá. Za pár 
sekúnd vždy dokáže zreferovať, čo je v čísle 
zaujímavé. Pridá úsmev a vždy mi chce vydať 
do posledného centu. Prajem jej veľa zdravia 
a šťastia v živote. Marcela
11. 02. 2010 11:11
Dobrý deň chcem zaželať pánovi predajcovi, od 
ktorého som 10. 2. kúpila časopis v OD Slimák 
v Bratislave. Nech sa mu darí a nech sa „tá 
smola“ zlomí. Prajem všetko dobré všetkým 
v NB. Silvia

0915 779 746

najväčší svetový 
registrátor domén
s koncovkou .sk

Vy ešte nemáte svoju doménu?

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

Ľubica Chlpíková

0907 473 718

Profesionálne

STRIHANIE PSOV
v Bratislave

www.chaty-penziony.sk 

jediný portál na Slovensku, 
určený na videoprezentáciu  
ubytovacích zariadení
( penzióny, chaty, priváty, apart-

mánové domy, kempy )

chaty-penziony@chaty-penziony.sk 

0905157985 

pondelok až sobota od 17.00 do 22.00 hod.

0907 / 733 388
Volajte, ak vidíte bezdomovca, ktorý potrebuje akútnu pomoc. 
Volajte/emailujte (peterkadlecik@notabene.sk) tipy na bezdomovcov, 
ktorí žijú vo vašom okolí – my ich navštívime. 

program streetwork, o. z. proti prúdu

Linka na pomoC 
bezdomovCom v bratisLave

kontakty

inzerCia



6

Kráčame krajinou skazy, kedysi úhľadnou záhrad-
kárskou osadou v bratislavskej Petržalke. cez 
vykopnuté dvere chatiek vidno dieru v podlahe, 
kde bývala pivnica, zvyšky rozbitého nábytku a 
špinu. Zdá sa, že ako jediné vandalom odolali 
mreže na vybitých oknách. Záhradkári vinia bezdo-
movcov. Tvrdia, že pár chatiek podpálili, iné zničili 
a niektoré načierno obsadili.
Osadou ma sprevádza predseda miestnej or-
ganizácie záhradkárov Karol Hrůza. Nostalgicky 
opisuje časy, v ktorých sa záhradkári šťastne rýpali 
v zemi, spievali pri vatre či susedsky besedovali 
nad kotlíkom s gulášom. 

„Najskôr začali krádeže zeleniny, potom zmizli veci 
z kovu.  Nakoniec zničili všetko, čo sme tu vytvorili,“ 
ukazuje na spúšť, ktorú vymedzuje na viacerých 
miestach strhnutý plot. „Záhradkári, väčšinou 
dôchodcovia, sa sem boja chodiť.“
Osada však neostala opustená. Potvrdzuje to 

chodníček vyšliapaný v čerstvom snehu. „Pozrite, 
tu niekto býva,“ ukazuje Hrůza na jedny z mála 
zavretých dverí. „Dal si sem nový zámok.“ Pomyká 
za kľučku, ale je zamknuté. Zvnútra sa nič neozýva.
Na šnúre visia námrazou obalené ponožky a tren-
ky. Pred dverami leží panvica a rôzne haraburdie. 
Práve sa otáčame k odchodu, keď sa dvere tvoria. 
Vychádza z nich mladý, zababušený muž.

za cudzími dverami
„Ako dlho tu bývate?“ pýtam sa. „Asi tri mesiace,“ 
odpovedá a žmúri pri tom do svetla, zjavne sme 
ho zobudili. Tvrdí, že chatka bola prázdna, tak sa 
do nej nasťahoval. Na otázku, ako zvláda zimu, 
hovorí, že vnútri nemôže kúriť. Ukazuje na posteľ 
so záľahou krikľavo ružových perín. „Keby som ich 
nemal, neviem, čo by som robil.“

„Bývate tu na čierno,“ reaguje Hrůza, ktorý sa vzá-
pätí predstavuje ako zástupca 32 záhradkárov 

z osady. Očakávam hnevlivú reakciu, ale obaja 
sa dohovárajú pokojne a slušne. „Na jar budete 
musieť odtiaľto odísť. chceme sa sem vrátiť.“ 
Záhradkár dodáva, že polícia sľúbila častejšie 
kontroly. „Všetko ste zničili, pokradli. My platíme 
prenájom mestskej časti a členskú známku zväzu 
záhradkárov, a nemôžeme sa sem bez ohrozenia 
dostať.“ Mladík šomre, že nič neukradol. „Strážim 
tu. Aj minule som odvedľa vyhnal feťákov.“
cestou Hrůza zisťuje, že aj u neho sa usadil 
nežiadaný obyvateľ. Do zámku mu nepasuje 
kľúč. Šľapaje nás vedú k poslednej z obývaných 
chatiek. Na stene pri okne visí okrúhle zrkadlo  
v plastovom ráme. Kanvica na stolčeku, z ktorej 
trčia nitky čajových sáčkov, hrnčeky okolo nej a 
ďalšie kuchynské vybavenie vyvoláva pocit zave-
denej domácnosti. 
Po zabúchaní nám otvorí ďalší rozospatý muž  
v teplákoch. „Vžite sa do našej situácie,“ žiada 

zÁHradnÁ CHaTKa: PoKlad či deS?

strÁžCovia a ničiteLia
Záhradná chatka pre bezdomovca znamená súkromie, pripomína skutočný 
domov. Ide však o spôsob, akým ju získa. Mnohí záhradkári sa sťažujú na 
vandalizmus a čiernych nájomníkov. Dá sa to aj inak.

denisa s priateľom si svoju chatku stále vylepšujú. plánujú ďalšiu prístavbu. foto: dagmar Gurová
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Hrůza, keď znova sľubuje policajné kontroly. 
Dodáva, že tentokrát sa so susedmi nevzdajú a 
po zime už čiernych nájomníkov nestrpia. Muž 
pritakáva, že chápe. Nezdá sa však, že by ním slová 
záhradkára otriasli. S dvoma spolubývajúcimi žije  
v chatke vyše tri roky a zrejme je otrlejší ako mladík, 
s ktorým sme hovorili predtým. 

dostupný domov
Záhradkári si s bezdomovcami nevedia poradiť 
na celom Slovensku. Ak ich aj policajti vyženú, 
vrátia sa. Na jednej strane je snaha chrániť si svoj 
majetok. Na druhej nedostatočná bytová politika 
a ľudia, ktorí si preto riešia problémy s bývaním 
živelne a po svojom. Je to pre nich nutnosť. Bývanie 
v záhradných chatkách sa rozmáha, pretože sú 
reálne dostupnou a najbližšou alternatívou k „nor-
málnemu“ domovu.
Sandra Tordová z nášho združenia Proti prúdu 
hovorí, že z pohľadu bezdomovcov je snaha získať 
záhradnú chatku logická. Ubytovne v Bratislave 
stoja okolo dvesto eur mesačne, čo je pre mno-
hých nedosiahnuteľná suma. Na izbe pritom spia 
viacerí, takže nikdy nemajú úplné súkromie. 

„Záhradná chatka je najvyššou métou, ktorú môžu 
v bývaní dosiahnuť. Na Slovensku je zúfalo málo 
sociálnych bytov, teda nájomných bytov pre ľudí  
s nízkym príjmom.“ Slovenský priemer je tri per-
centá takýchto bytov oproti celoeurópskemu prie-
meru, ktorý sa pohybuje okolo 20 percent. 

Odhadom v chatkách býva asi tretina predajcov 
Nota bene. V podmienkach, ktoré by odstrašili 
aj zdatných trampov, si mnohí vytvorili domov 
podobný štandardnej garzónke. Vzťah medzi vlast-
níkom chatky a človekom, ktorý v nej chce bývať, 
nemusí vyzerať tak ako v petržalskej osade. Veľa 
závisí od prístupu nového nájomníka. 
 „Ak sa s majiteľom dohodnete, že mu budete 
chatku strážiť, často vám ju nechá zadarmo.“ ho-
vorí mladý predajca Nota bene Vlado. Odporúča 
spýtať sa v okolí chatky na majiteľa, niekedy prídu 
s ponukou aj čitatelia Nota bene.

„My sme sa k chatke dostali tak, že kamarát ro-
bil pre firmu, ktorá búrala ďalšie v jej blízkosti.“ 

Vypátrali majiteľa a vybavili, aby tam mohli ostať. 
„Výhody sú, že máte kľud, môžete sa vyspať, máte 
slobodu, kedy prídete a odídete. Ste tam s tým, 
koho si vyberiete a môžete mať aj psa.“

bez pitnej vody
Alena a Vlado s dvoma barlami sa k svojej chatke 
brodia zasneženou, šmykľavou cestičkou popri 

text: dagmar gurová reportÁž

„záhradná chatka je pre 
bezdomovcov reálne 
dostupným riešením, ktoré 
sa najviac približuje domovu.“

trati. „Je to o krk. Minule som ledva uskočila 
pred vlakom,“ hovorí Alena a spomína ako na 
koľajniciach skončila taška s briketami, ktorú tam 
v rýchlosti pustila. 
Na ceste domov nás už čaká strakatý pes – najdúch, 
ktorého sa ujali. Okrem neho majú ďalších dvoch 
a kocúra. V miniatúrnom domčeku schovanom 
v lesnej húštine bývajú vyše štyri roky. Bráničku, 
cez ktorú ma vedú dnu, zamykajú, aj keď sú doma. 

„Niekoľkokrát nás vykradli.“ 
Bývanie je veľmi skromné – pozdĺž jednej steny 
úzka posteľ a kreslo, oproti nim kuchynská polička 
a skriňa. V kúte stojí malá piecka. Jediný zdroj 
svetla, otvorené dvere, Alena doplní zapálenou 
sviečkou. Pod policou s plynovým varičom je 
lavór na riady a druhý namiesto vane. Vodu na 
umývanie berú zo studničky. Pitnú si v malých 
bandaskách donášajú z mesta. Kávu však varia 
výbornú. 
Sedíme na posteli obklopení psami, od ktorých 
sa Alena s Vladom len neradi vzďaľujú. Vysvetľujú 
mi, ako sa sem dostali. „Jednu zimu sme prežili 
v nocľahárni a povedali sme si, že už nikdy viac,“ 
spomína Alena. „Známy nás upozornil na túto 
chatku. Išla som sa spýtať na úrad a dohodla som, 
že sa môžeme nasťahovať. Neplatíme nič.“
Na miestnom úrade v Lamači žiadnu takúto doho-
du nepotvrdili. Alena však hovorí, že práve tá im 
uchránila bývanie pri nedávnom oficiálne naria-
denom vypaľovaní chatiek v susedstve. 

inzerCia
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pri trati
O niečo ďalej, pri tej istej trati býva Denisa s Ro-
manom. „Spýtajte sa na železničnej stanici, pove-
dia vám, kde nás nájdete,“ odporúčala Denisa pred 
návštevou. Železničiar, ktorý na nástupišti odhŕňal 
sneh, ma naozaj navigoval správnym smerom.
Z komína rôzne pozatepľovanej chatky stúpal dym, 
na strome pri nej visel loj pre vtáky. Obyvateľov na 
mňa upozornil malý čierny pes, ktorého zachrá-
nili pred kopancami. Spolu s ním tu býva aj kocúr, 
vypiplaný fľaškami mlieka zo slepého mačiatka. 
„Máme trochu neporiadok,“ mávne Denisa 
k doskám, ktoré práve dostali z blízkeho pod-
niku. chatku si stále vylepšujú. Roman ukazuje 
prístavbu – kotolňu, chystajú ďalšie rozširovanie. 
Z autobatérie, ktorú si nabíjajú u železničiarov, 
majú aj elektrinu.

„Bývam tu už sedem rokov,“ hovorí Denisa. 
Najskôr žila v susednom železničnom domčeku, 
ktorému už dlhšie hrozí búranie. „Poznala som sa  
s majiteľom chatky. Ponúkol mi, že tu môžem 
bývať a starať sa o ňu.“  Aj ich už chcel niekto 
vykradnúť. „Niekedy sa nám až do záhrady snažia 
dostať rôzne typy.“ Pes ich včas ohlási.
Bývajú zadarmo, ale Roman majiteľovi pomáha  
s prácami na jeho ďalšej záhrade. „chodieva sem 
pravidelne, opýta sa, či žijeme,“ hovoria. Oni sa zase 
starajú o suseda bezdomovca, ktorý ich vystriedal 
v domčeku. „Má tam strašnú zimu, varíme mu 
večere a ráno ho voláme k nám na čaj.“

všetci sú spokojní
chatku, v ktorej na druhom konci mesta býva 
Ingrid, nemusím hľadať. Na návštevu so mnou 
ide naša sociálna pracovníčka Nora Volčková.  

Z priemyselnej zóny ma vedie opustenou časťou 
popod Prístavný most. Aj tu sú koľajnice. Na-
miesto hlbokého snehu však pohodlne kráčame 
vyšliapanou cestičkou. Je jasné, že obyvatelia 
záhradiek pravidelne vychádzajú do mesta.
Nora mi cestou opisuje kuriózny spôsob, akým 
Ingrid pred dvoma rokmi získala bývanie. Majiteľ 
chatky, pán Michal sa sám ozval do výdajne Nota 
bene a ponúkol ju zadarmo. „To je veľmi ojedinelé,“ 
hovorí Nora. „Hneď mi napadla Ingrid, ktorá 
predtým bývala v zlých podmienkach. Dohodli 
sme sa však, že bude platiť nájomné.“
Ako prvé nás vítajú mačky. Vo dverách sa vyzú-
vame, aby sme nerobili stopy na koberci. U Ingrid 
má všetko svoje miesto. K chatke síce patrí latrína 
a nie je tu kúpeľňa, vnútri však po chvíli zabudnete, 
že ste v unimobunke. cítite sa ako v úhľadnej izbe. 
V chodbičke s kuchynkou sú farebné kachličky. In-
grid s kamarátkou, ktorá je u nej práve na návšteve, 
sedia na veľkom rozkladacom gauči a pozerajú 
televízor. Na stene nad nimi visia sväté obrázky.  
Z police oproti vytŕča počítač. Na skrinkách sú 
rôzne sošky a ozdoby. Z elektrického ohrievača 
vychádza príjemné teplo.

„V zime spálim viac elektriny, platím okolo sto eur,“ 
hovorí Ingrid. V lete je to asi o polovicu menej. Na 
chatke plánuje robiť ďalšie vylepšenia, napríklad 
opraviť strechu. Býva sa jej dobre. Neprekáža jej 
ani trochu odľahlé miesto. Na zastávku MHD jej 
to trvá len 10-15 minút.
Majiteľ, ktorý si neprial zverejniť viac ako krstné 
meno, hovorí, že chcel niekomu pomôcť. Sám na 
chatku chodiť nestíhal a bolo mu ľúto nechať ju 
opustenú. „Mal som podmienku, aby sa o ňu a  
o záhradu starali. Pekne si to prerobili. Myslím, že 

sú spokojní.“  Spokojný je aj pán Michal. „Predtým 
sa aj dvakrát do roka stávalo, že sa dnu niekto 
vlámal. Teraz je to strážené a ešte aj niekomu 
na prospech.“

reportÁž

majiteľ chatky, v ktorej býva ingrid, sa sám ozval do výdajne nota bene a ponúkol ju zadarmo. foto: pavol peter

čo robia úrady a polícia
Bratislavský Mestský výbor Slovenského zväzu 
záhradkárov tvrdí, že ťažkosti s bezdomovcami 
sú skoro v každej osade. Odkazuje, že zlé sociálne 
postavenie bezdomovcov, ktoré „nezvládajú 
sami, štátna správa ani samospráva“ nemôže 
byť ospravedlnením poškodzovania cudzieho 
majetku a neraz aj páchania trestnej činnosti. 
Záhradkári nie sú presvedčení, že na ich ochranu 
sa robí dosť. Často rezignovali a políciu nevo-
lajú. Nepriamo to potvrdzuje aj miestny úrad 
v Dúbravke. Jeho hovorkyňa Lucia Balajová 
povedala, že od razie v záhradkárskych osadách 
v roku 2007 sťažnosti občanov na bezdomovcov 
odtiaľ nezaznamenali. Väčšinou ide o súkromné 
pozemky. Miestny okrskár by ich preto kontro-
loval až po nahlásení problémov od majiteľov. 
Zrejme tam predsa sú. Hovorca mestskej polície 
Peter Pleva (v čase prípravy článku) povedal, že  
z osady Krčace v Dúbravke predviedli troch 
mužov podozrivých z vlámania sa do chatiek. 
Niekoľko chatiek v Lamači, ktoré obsadili bezdo-
movci, vlani na jeseň oficiálne vypálili. Prednostka 
miestneho úradu Patrícia Martincová povedala, 
že ľudia z okolia sa sťažovali na hluk a nárast 
kriminality. „Oslovili sme vlastníkov pozemkov a 
získali sme 17 súhlasov.“ Za asistencie policajtov 
dali chatky spáliť.



Moja stará mama bola negramotná a žila 
celkom v područí svojho dominantného 
manžela. celým jej svetom bola rodina a práca 
v záhrade, ktorá tú rodinu živila. Moja mama 
má vysokoškolské vzdelanie a vždy bola hlavou 
rodiny, istý čas aj jej jedinou živiteľkou. Popri 
tom však zostala obetavou ženou starajúcou sa 
o domácnosť, manžela i deti. Moje rovesníčky, 
matky dnešných dospievajúcich dievčat a 
chlapcov, vychovávali a viedli domácnosť v dvoj-
kariérnych manželstvách, snažili sa do výcho-
vy a domácich prác zapojiť aj svojich mužov, 
zväčša bez úspechu. Mnohé z nich sú dnes 
úspešne rozvedené, iba niekoľko z nich našlo 
chuť a odvahu do ďalšieho manželstva. Nuž a 
ich dospievajúce deti si v tomto galimatiáši 
snažia nájsť svoj vzor rodinného správania na 
stotožnenie alebo aspoň odmietnutie. 

ženský vzor majú
Vzor novej ženy by tu bol – ich schopné, sa-
mostatné a rozhľadené matky. Ženy, čo ostali 
na domácnosť aj výchovu detí samé – či už 
de jure, teda po rozvode, alebo de facto, teda 
s manželom niekde v práci a pri vlastných 
záľubách. Bolo to náročné, ale zocelilo ich to  
v boji s každodenným životom. Popri tom prišli 

na to, že aj bez mužov si celkom dobre poradia. 
Treba dodať, že viac ako feminizmus im v tom-
to smere pomohla modernizácia domácnosti a 
sveta vôbec. Nové technológie, šikovné prístro-
je, polotovary, nové služby, počítače, internet, 
práca z domu. Ich dcéry, dnešné sebavedomé 

mladé ženy, už odmalička majú pred sebou 
vzor ženy – a mladí muži vlastne tiež. 

mužský vzor chýba
Len sa tu akosi stratil vzor muža ako otca a plno-
hodnotného člena rodiny. V pôsobivej knihe jun-
govského psychoanalytika Luigiho Zoju, Soumrak 
otcovství (Prostor, 2005), autor tvrdí, že muž musí 
byť zároveň otcom aj bojovníkom. Voči rodine 
by mal byť láskavý, byť jej ochrancom, smerom  
k svetu dobyvateľský a víťazný. Na rozdiel od 
matky nemôže robiť len jednu z týchto vecí. Otec 
musí zbroj odložiť, aby ho dieťa poznalo, ale aby 
to mohol urobiť, najprv tú zbroj musí niesť. 

Žena Sa oSloBodila. MUŽ Sa nieKde STraTil.

muž – ohrozený druh
Za posledných sto rokov sa život žien v našej západnej civilizácii zmenil na 
nepoznanie. Žena sa oslobodila zo svojho podriadeného postavenia, má rovnaké 
práva a možnosti ako muž. Ale čo to urobilo s mužom?

proti srstitext: elena akácsová | foto: istockphoto
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otec musí zbroj odložiť, aby 
ho dieťa poznalo, ale najprv 
tú zbroj musí niesť.

nový otec 
ešte na začiatku tohto storočia bol otec vždy 
zobrazovaný v kruhu svojej rodiny, „oblečený“ 
do svojho profesného a sociálneho statusu 

– remeselník, šľachtic, roľník. Dnes obraz sku-
piny, rodinný portrét, takmer vymizol; a ak 
taký aj vidíme, neuhádneme z neho otcov 
status. Zato sa húfne objavili nové obrázky 
otca – vo dvojici s malým dieťaťom, takmer 
vždy sošný, v džínsoch, do pol pása nahý, na 
hrudi nezarastený. Mimochodom, mužské telo 
sa stáva rovnakou komoditou ako ženské telo, 
proti čomu celé roky bojovali feministky. 

Z obrázkov by sa mohlo zdať, že otcovská rola 
sa redukuje na primárnu starostlivosť o dieťa.  
Z výskumov je však jasné, že takíto ideálni otco-
via sú v drvivej menšine. Skôr ide o zbožnú pred-
stavu, akými by muži chceli byť a akými by ich 
chceli ženy mať. Podľa Zoju, muž, ktorý vymieňa 
plienky, je nenapadnuteľný, imúnny voči kritike, 
ale zároveň je zbavený svojej nevďačnej úlohy 
vychovávateľa a bojovníka. 

nevyzerá to ružovo
Luigi Zoja nemá žiadne optimistické vízie do 
budúcnosti, nevidí ani účinné riešenia, ako 
mužom vrátiť dôležitosť a pomôcť obstáť  
v ich nezastupiteľnej dvojúlohe otca-bojovníka 
v modernom svete. Ústup otcovstva je podľa 
neho dôsledkom zániku mýtov a rituálov pod 
vplyvom modernizácie. Neprítomnosť otca súvi-
sí najmä s rozpadom párového spolužitia a to 
je dôsledkom slobody, ktorá patrí k modernej 
spoločnosti. A jej vývoj sa nedá zastaviť. 

Autorky inej knihy, Jak ženy dělají muže 
šťastnými proti jejich vůli (Brána, 2004), 
antropologička Barbara Schwederová a novinár-
ka Sabina Riedlová to nevidia zas až tak čierno. 
Ako napovedá aj názov knihy, tak ako celé veky 
ženy čiastočne vedome a čiastočne nevedome 
riadili spoločnosť a pomáhali mužom ku šťastiu, 
i teraz ich nenechajú v štichu. Má to však jeden 
háčik – autorky predpokladajú, že muži sami od 
seba pochopia svoju novú situáciu a definitívnu 
stratu svojho výsadného patriarchálneho posta-
venia a zmenia svoje správanie. 

Dúfajme, aj v ich mene, že to bude už čoskoro, 
skôr, ako sa vrátia ku svojej pôvodnej necivi-
lizovanej existencii, keď v tlupe v boji o samičku 
víťazili len tí najsilnejší samci a ostatní sa len 
tak bezcieľne pretĺkali životom.

mužské telo sa stáva rovnakou komoditou ako ženské telo, proti čomu celé roky bojovali feministky.  
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KreaTívna a reBelUJúCa aJ na dÔCHodKU

apokaLyptiCkÁ babička
Tamara Archlebová, známa ako „mierne zvrhlá babička“  
z hraného dokumentu Zuzy Piussi, sviežo vytŕča z nalinkovaných 
koľají. Chystá knihu o snoch, spieva džez a po krátkych vzťahoch 
s mladíkmi je už dva roky šťastná s priateľom v jej veku.

Len čo som s meškaním dorazil k Tamare 
Archlebovej, vo dverách som sa zrazil s jej 
synom Danom, ktorý hneď zasadol za pago-
du uhoriek a o chvíľu si už pochutnával na 
iránskom hovädzom s ryžou. Tamara je dobrá 
kuchárka, čo dokázala aj pred markízáckymi ka-
merami. Určite je však viac známa ako herečka 
a spoluscenáristka filmu Babička (2008), kde 
hrá samu seba. Ženu po päťdesiatke, nespo-
kojnú s mužmi rovnakého veku („väčšinou sú 
vyrývační a smrdia“), ktorá sa citovo upína 
k synovým rovesníkom. A má u nich úspech. 
Babička si svojou  kontroverznosťou získala aj 
mladých divákov a vzbudila rozruch. Nasledo-
vali rozhovory, fotenie... Čo robí Tamara teraz? 
Tancuje, spieva, sníva a píše. 

je určite odvážne zavolať si do bytu televízne 
kamery, aj keď ide o súťaž vo varení. 
neľutuješ? 
Väčšinu vecí, pre ktoré som sa rozhodla, som 

neoľutovala. Samozrejme, nie vždy všetko 
vyšlo presne podľa mojich predstáv, ale to už 
ide „v balíku“. Rovnako je to s mojím životom. 
Podľa mňa všetko malo byť tak, ako to bolo. Ja 
som spokojná. To varenie bola sranda, a ja sa 
celkom rada predvádzam.
 
kedy si ešte preukázala odvahu? tvoje 
meno sa spomína na stránke fedora Gála 
medzi ďalšími, ktorí „noviny verejnosť  
v najkomplikovanejších chvíľach držali nad 
vodou“. tvoj druhý manžel vladimír, ako 
odporca režimu, pred novembrom publikoval 
iba v samizdatoch.
Vážne? To si ma teda prekvapil, musím si to 
pozrieť... Odvahu? Nechcem zo seba robiť 
hrdinku. Napríklad som si uvedomila, že by 
som nemala odvahu ísť osobne pomáhať obe-
tiam na Haiti. Nezvládla by som to fyzicky, ani 
psychicky. Uvedomila som si, aká som vlastne 
slabá... Moje malé hrdinstvá začali už na škole, 

vždy som bola rebelka, v neposlednom rade 
aj v tom, že som sa dvakrát vydala za mužov 
bez vysokej školy. Dokonca obaja robili istú 
dobu v kotolni. Mne stačilo, že sú vzdelaní a 
inteligentní. Moja rodina samozrejme nebola 
nadšená. Vlado písal tak tvrdé básne proti 
režimu, že sa vtedy dali vydať iba v samizda-
toch. Dobre vyjadrujú vtedajšiu dobu neslo-
body, keď sme mali domové prehliadky u nás 
doma dosť časté.
 
ako by si s odstupom zhodnotila skúsenosti 
s nakrúcaním filmu babička, s premiérou a 
záujmom bulváru? čo ti babička dala? 
Už sa mi zdá, že to bolo dávno. Na pražskej 
premiére som to však českému bulváru vy-
tmavila... S odstupom času to vidím tak, že 
film je celkom dobrý, ale mohol byť ešte lepší. 
Nakrútili sme vtedy veľa dobrých scén, a nie 
všetky sa využili. chýbajú mi tam scény, ktoré 
by viac ukázali z mojich citovejších vzťahov, 

rozhovor text: memfer | foto: alan hyža
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lebo aj také boli. Z filmu sa zdá, ako keby všetci 
mladí chalani boli idioti, pritom to tak nie je. 
A netvrdím to ani globálne o všetkých vekovo 
mne primeraných mužoch, len som s nimi ne-
mala tie najlepšie skúsenosti. Aj preto som na 
nich dosť zanevrela. 

rozhodla by si sa s dnešným poznaním takto 
zverejniť svoj intímny život?
Film mi pomohol v tom, že som sa videla ako-
by v spätnom zrkadle, a nejako som si uve-
domila, že stačilo. Ale pokojne by som aj dnes 
pristúpila na podobné čiastočné zverejnenie 
môjho intímneho života, ak by to plnilo nejaký 
zmysluplný účel. Tak ako som za socíku ma-
ximálne provokovala svojím obliekaním, nie 
číro z exhibicionizmu, ale aby som sa búrila 
proti vtedajšej vyžadovanej sivosti más. Tomu 
slúžili aj pouličné umelecké akcie, ktorých 
sme sa zúčastňovali spolu s mojimi vtedajšími 
manželmi.

niektoré senzáciechtivé plátky značne 
zveličili počet tvojich mladých milencov. 
Áno, ale to som už pretrpela. Najmä Blesk si 
totálne vymýšľal. Akože ma „citovali“, pričom 
som im odmietla dať rozhovor. Škoda reči, ne-
chutný, drzý bulvár. Žiaľ, ľudia uveria všetkému. 

ak to nie je tajomstvom, s koľkými z an-
drogýnnych mladíkov, ktorí vo filme hrajú, 
si naozaj spala? čo si o tom všetkom myslí 
tvoj súčasný priateľ?
S jedným. Aj to už bolo dávno. Čo by si myslel? 
Zoznámili sme sa vlastne potom, ako u mňa 
skončilo to obdobie, ktoré trvalo asi tri roky, 
keď som sa ako dlhé roky rozvedená naštvala, 
že som stále sama. Vtedy som si podala ten 
inzerát. On vedel o mne všetko, nič som mu 
netajila, a má ma rád práve takú, aká som. 
Odkedy som s ním, dva roky, nemám nikoho 
iného. Je na mňa veľmi dobrý a máme veľa 
spoločných záľub.

po premietaní a následnej pozornosti 
médií sa ti vraj ozvali všelijaké pochybné 
existencie... tak to ale bolo aj s reakciami 
na tvoj provokačný inzerát, spúšťač lavíny 
udalostí, ktoré práve babička dokumentuje. 
začarovaný kruh?
Neviem, aké myslíš... Hej, na ten môj inzerát 
sa vtedy ozvali stovky, takže som mala z čoho 
vyberať, čo som aj urobila. Som rada, že na 
nete sa spustili vášnivé diskusie k filmu. To 
znamená, že to oslovilo, najmä mladých...
 
nekorunovaným kráľom bizarností (ak 
nerátame majiteľa doštipcovaných geni-
tálií) je postava mladíka, štylizujúceho 
sa do svojho idolu fantomasa. núti ťa 
plaziť sa po zemi, vykonávanie svojich 
povelov kontroluje neustálym vykúkaním 
spod masky bez dier na oči. predlohou, 

pokiaľ viem, bol chlapec  
s psychickými problémami  
spôsobenými užívaním drog.  
Tá postava nebola úplne reál-
na. Jej predlohou boli vlastne 
dvaja chlapci. Jeden taký, ako 
vravíš, druhý, ktorého vzorom 
je naozaj Fantomas; ale presne 
takáto scéna s maskou sa  
v skutočnosti nikdy neodohra-
la, iba podobná.

niečo, čo ťa poriadne vytočilo, 
či vytáča?
Najviac ma vedia vytočiť klam-
stvo, podvod, podrazy, ľudská 
zloba. Ja som odmalička až 
prehnane úprimná. Nechodím 
do kostola, ale neviem klamať, 
ani kradnúť.

aké sú tvoje voľnočasové aktivity?
ako dôchodkyňa máš zrejme na ne dosť 
času.
Keďže mám už dve dospelé deti, mohla som 
ísť pred rokom do dôchodku. Mám smiešne 
malú penziu, takže príležitostne brigádujem 
ako jazyková redaktorka a súkromne učím 
maďarčinu. Ale ja som taká hyperaktívna, 
že si vždy niečo vymyslím. Keď len môžem, 
som s vnúčatami. Inak ma celý život najviac 
priťahuje hudba. Hrala som kedysi na husle 
a dlho aj na klavír. Minulý rok som sa učila 
tancovať latino a brušné tance, tento rok 
chodím na argentínske tango. Tanec milujem. 
Je to pre mňa meditácia, relax. Potrebujem to. 

 
argentínske tango, židovské sny, arabská 
a iná kuchyňa... čo ťa ešte charakterizuje?
Už rok sa učím aj spievať, najmä džez a latino 
piesne, čo má na mňa podobný  účinok. Zistila 
som, že v kuse spievam. Tak prečo by som sa 
nenaučila spievať dobre?

viem, že si dala dokopy nejaké novšie  
i staršie texty s tematikou snov. mohla by 
si to nejako priblížiť?
Vždy sa mi snívalo, ale zapisovať si sny mi 
napadlo, až keď mi niektoré sny pripadali 
niečím zaujímavé. Mala som pocit, že mi 
niečo navrávajú, že pomocou pátrania po 
ich zmysle možno viac pochopím seba, svoje 
vzťahy k ľuďom a k svetu vôbec. A možno cez 
ne pochopia seba a svet trochu viac aj tí, čo 
si ich prečítajú. 

okrem textov má kniha obsahovať aj  
ilustrácie, čo je fajn, taká téma si to priam 
žiada.
Keď si moje sny prečítal môj bývalý kolega a 
priateľ, nadaný maliar a keramik, Peter Kršák, 
bez môjho vedomia si k nim okamžite uro-
bil technikou monotypia krásne čiernobiele 
grafiky, ktoré vystihujú ich často mystickú až 
apokalyptickú atmosféru.

vydala si už zbierku mliečna dráha (2005) 
a ešte predtým ti vyšli básne knižne aj  
v maďarčine. román vydala prednedávnom 
aj tvoja mama a syn, obaja v maďarčine. 
plánuješ ešte niečo vydať v tomto jazyku? 
Je to tak, máme to v rodine. Sme už tri generá-
cie po sebe, čo píšeme a prekladáme. Aj môj 
otec je dobrý novinár a prekladateľ. Mama 
je maďarská poetka a prekladateľka, získala 
za preklady už niekoľko ocenení. Vyšli jej  
4 básnické zbierky, jej autobiografický román 
som preložila do slovenčiny. Synova knižka ide 
trocha do sci-fi, duchom mi pripomína Von-
neguta. Myslím si, že moji exmanželia písali 
veľmi dobré básne, lepšie ako ja. Čo sa mňa 
týka, myslím a píšem rovnako v oboch rečiach, 
i keď tým, že sa pohybujem skoro stále medzi 
Slovákmi, už viac v slovenčine. Píšem veci  
v reči, v ktorej mi napadnú. Nevylučujem však, 
že napíšem ešte niečo aj v maďarčine. 

v tvojom bohatom inventári humorno-
tragických historiek figurujú rôzni čudáci 
a skrachovanci. jedna z tvojich priateliek je 
napr. aj incidentka. je šanca, že sa s týmito 
reálnymi postavami stretneme v tvojich 
príbehoch či básňach? 
Určite. Všetkých ľudí, ktorí ma nejakým spô-
sobom zaujali, dávam priamo, či nepriamo do 
svojich poviedok a básní. chystám sa onedlho 
dať dokopy aj knihu poviedok, niektoré mi vyšli 
počas uplynulých rokov aj v časopisoch či knihách, 
a tam je aj niekoľko veľmi humorných postáv a 
situácií. Ale na tom chcem ešte popracovať.

aj dnes by som pristúpila 
na čiastočné zverejnenie 
môjho intímneho života, ak 
by to plnilo zmysluplný účel.

rozhovor

tamara vo filme babička od režisérky zuzy piussi.



Katarína Šimončičová (61), ochranárka a občianska 
aktivistka, je známa ako neodbytná oponentka 
úradníkov, investorov a komunálnych politikov.

„V Bratislave sa onedlho prudko zvýši počet starších 
ľudí. Keď som sa pýtala, ako na nich mesto myslí 
pri tvorbe strategickej vízie – plánu hospodárske-
ho a sociálneho rozvoja, dostala som odpoveď, že 
bude treba viac domovov a penziónov pre dôchod-
cov,“ reagovala, keď som ju žiadala o stretnutie 
k tejto téme. „Pýtala som sa, čo bude s nami, vi-
tálnymi dôchodcami? Budeme o chvíľu veľkou 
skupinou so zaujímavou kúpnou silou a nikto sa 
na to nepripravuje.“
Dodáva, že teraz sa všetko prispôsobuje hlavne 
mladým. „Nikto by asi nerobil kaviareň výlučne 
pre starých, to by bolo diskriminujúce. Prečo však 
nemáme viac zelených priestorov s lavičkami, kde 
by si radi posedeli starší, ale aj mamičky s deťmi?“ 
Za príklad dáva Francúzov. „Hovoria, že každý 
občan má mať do dvesto metrov od svojho byd-
liska školu, škôlku, pekáreň a kvalitnú zeleň.“ Na 
Slovensku sú podľa nej dôchodcovia odkázaní na 
obchodnú turistiku. Spoločnosť im nedáva šancu 
realizovať sa a o ich skúsenosti veľmi nestojí.
Katarínu však prekážky hneď tak neodradia. 
Pôvodne je vyštudovaná hutníčka. Do začiatku 90. 

rokov pracovala v SAV na výskume supravodivých 
materiálov. Neskôr sa zamestnala u ochranárov. 

„Roky predtým som bola dobrovoľnou ochranárkou.“ 
V Mestskom výbore Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny nastúpila ako tajomníčka. Už viac 
ako desať rokov je jeho predsedníčkou.

„Sedím na tej istej stoličke, len namiesto platu 
beriem dôchodok,“ hovorí. „Keď som mala 60, 
povedala som si, že celý život som zbierala skú-
senosti, aby som ich teraz mohla použiť.“ 
Pracuje od rána do noci, v jej prípade toto 
spojenie nie je klišé. Po našom stretnutí sa 
ponáhľala zháňať podpisy pod petíciu za 
zachovanie PKO. Aj počas rozhovoru jej tele-
fonoval niekto až z východu, aby s ňou riešil 
výrub stromov. „chcela by som robiť účastníka 
výrubových konaní po celom Slovensku,“  
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ŽenY, KTorÉ STarnUTie neSTraŠí

akčné dÔChodkyne
Ženy, ktoré majú aj na dôchodku stále plno práce a záujmov, 
vyvracajú mýtus, že starší ľudia by mali uvoľniť miesto mladým. 
Ukazujú, že starnúť sa dá aj inak ako v smutnom rozjímaní  
o tom, čo už človek nedokáže robiť.

„Keď som mala 60, povedala 
som si, že som zbierala 
skúsenosti, aby som ich 
teraz mohla použiť.“

fenomén

nezdoLnÁ aktivistka
Pani Katarína je predsedníčkou združenia ochranárov. Sníva o tom, že v karavane by ako 

účastník výrubových konaní brázdila celé Slovensko.

všestrannÁ optimistka
Pani Viera vedie ajurvédsku reštauráciu, cvičí jogu a učí sa cudzie jazyky.

Viera Vojtková (68) ma upútala kombináciou 
pokoja, dynamiky, noblesy a autority, ktorú 
presne vystihuje spojenie „pravá dáma“. Za-
stihla som ju za počítačom. V pracovni na 
poschodí indickej a ajurvédskej reštaurácie 
Ganesh Utsav v centre mesta sa pripravovala 
na ďalší rušný deň. Podnik s výlučne indic-
kým personálom vedie od jeho otvorenia vlani  
v lete.
Majiteľkou reštaurácie je dcéra, ktorú 
inšpiroval pobyt v známom ajurvédskom 
rezorte v Indii. „Hlavné zamestnanie má  
v oblasti módy,“ hovorí pani Viera. „Ja som celý 
život pracovala v gastronómii. Požiadala ma 
preto, aby som jej pomohla.“ 
K ajurvéde, ktorú si musela naštudovať, mala 

blízko. Dlhšiu dobu je vegetariánka. Roky sa 
venuje joge, ktorú spolu s filozofiou študovala 
aj na Univerzite tretieho veku. Na svoje záuj-
my si našla čas napriek tomu, že 15 rokov od 
nástupu do dôchodku opatrovala šesť vnúčat 
(má tri deti).

„Veľa mojich kamarátok sa v tom čase stiahlo 
do izolácie, ja som sa naopak zo všetkých 
strán začala aktivizovať. Príjemne starnúť sa 
dá len vtedy, ak človek žije aktívne.“ Popri práci  
v reštaurácii sa učí cudzie reči, cestuje a sleduje 
nové poznatky, ktoré súvisia s kvalitou života. 

„Všetko, čo sa ma teraz dotýka, mi robí radosť,“ 
hovorí. „Pobadala som, že keď sa človek teší zo 
života, zlepší sa aj jeho zdravotný stav.“
Rezignovaný postoj mnohých dôchodcov totiž 

spája práve aj s chorobami vyššieho veku, 
negativizmom a pocitom nepotrebnosti. „Ne-
zvládnu ho a nerobia nič pre to, aby to zmenili. 
Dôležité je mať niečo, čo vás baví. Pravidelne sa 
hýbať, zdravo sa stravovať a pozitívne myslieť.“ 
Dodáva, že sa veľa naučila od Indov. „Hovoria, 
že treba žiť pre tento okamih. Nezaoberať sa 
minulosťou, lebo tá sa už nedá zmeniť, ani 
budúcnosťou, lebo sa ešte len udeje.“
Osobne sa s nepriateľským postojom k starším 
ľuďom nestretla. Má však pocit, že o seniorov, 
ktorí sa sami nedokážu motivovať k aktivite, 
spoločnosť veľmi nedbá. „V Indii majú úctu  
k starým ľuďom. Aj u nás sa snáď raz príde na 
to, akú váhu majú skúsenosti a láskavý prístup, 
ktorý môžu ponúknuť práve starší.“

text: dagmar gurová

nadviazala na to so smiechom. „Stačil by mi 
karavan s internetom a šoférom.“
Doma nie je často ani teraz. Prejde aj týždeň, kým 
sa tam zo svojej kancelárie dostane. „Nemám 
čisté svedomie pred rodinou. Uprednostňujem 
verejný záujem pred súkromným, ale deti aj 
manžel si už zvykli. Berú to ako môj životný štýl, 
ktorý rešpektujú.“

katarína šimončičová foto: dagmar Gurová

judita mrázová foto: oliver filan



zanietenÁ študentka
Pani Judita hovorí, že Univerzita tretieho veku je výborný spôsob na získavanie kontaktov a podnetov. 

S Juditou Mrázovou (68) som sa prvýkrát stretla 
na schôdzi výboru Klubu Univerzity tretieho veku 
pri UK. celý profesijný život sa ako pedagogička 
zaoberala mimoškolskou výchovou. Riadila detské 
a mládežnícke organizácie a letné voľno trávila 
ako vedúca detských táborov. Popri tom ostala 
zanietenou študentkou. 
Hovorí, že práve na dôchodku získala väčší priestor 
na to, aby kombinovala svoje veľké záľuby – prácu 
s deťmi a štúdium. Venuje sa štyrom vnúčatám. 

„Výchovná práca pokračuje v rodine,“ usmieva sa. 
Zároveň sa už desiaty rok vzdeláva na univerzite 

tretieho veku. Stihla vyštudovať dejiny výtvarného 
umenia, dejiny architektúry či odbor divadlo a 
hudba v premenách času. Teraz sa zaoberá psy-
chológiou. 

„Nie je to len o štúdiu, ale aj o spoznávaní ľudí, 
ktorí majú podobné záujmy,“ hovorí. Získala takto 
partiu priateliek. Po prednáškach sa zastavia na 
kávu. chodia spolu do divadla aj oslavujú Silvestra.
Výpočet aktivít tejto elegantnej dámy sa však 
ešte nekončí. Na univerzite veľmi skoro odhadli 
jej organizačný talent. „Zvolili ma do výboru klubu, 
kde pripravujeme rôzne podujatia pre poslucháčov 

štúdia aj absolventov.“ Okrem toho často cestu-
je, 150 kilometrov od Bratislavy má domček po 
rodičoch. Stará sa tam o záhradu a relaxuje.
Hovorí, že obe dcéry ju vo všetkom podporujú. 
Horšie je to podľa nej s postojom spoločnosti  
k starnúcim ľuďom. „Sme zaujímaví hlavne pred 
voľbami.“ Dodáva, že aktívni dôchodcovia často 
nedostanú možnosť pracovať. Ak aj áno, ich ohod-
notenie nebýva vždy také isté ako u mladších. 

„Veľa však závisí od osobného prístupu. Čím viac má 
človek kontaktov a podnetov, tým lepšie. Univer-
zita tretieho veku je výborný spôsob, ako ich získať.“

dokÁže sa brÁniŤ
Pani Frederika tvrdí, že nácvik sebaobrany sa zíde aj v bežnej situácii, akou je pošmyknutie sa na ľade. 

Frederiku Šujanovú (69) som v skupine žien, ktoré 
nacvičovali rôzne postupy sebaobrany nedokáza-
la rozoznať. Štíhla, atraktívna žena, ktorá dokáza-
la zvaliť na zem oveľa mohutnejšieho muža, 
zďaleka nepôsobila ako dôchodkyňa. „Na kurz 
sebaobrany chodím už tretí rok,“ hovorí. „Videla 
som v novinách inzerát, v ktorom sa spomínali 
ženy a dievčatá. Tak som sa prišla opýtať, či 
berú aj dôchodkyne. Povedali, že sú otvorení 
pre každého a odvtedy som tu.“

Pochvaľuje si, že sa cíti istejšie. „Keď idem s ka-
marátkou večer z divadla, hovorí, že so mnou 
sa nebojí. Keby niečo, obránim nás.“ Nácvik se-
baobrany sa však zíde aj v takej bežnej situácii 
akou je pošmyknutie na ľade. „Učíme sa tu pády,“ 
hovorí pani Frederika a hneď jeden predvedie. 
Je pravdepodobné, že keby padala, podarí sa 
jej to bez úrazu.
Svoje zamestnanie pred dôchodkom neopisuje 
ako príliš akčné. Pracovala v agentúre, ktorá 

sprostredkovávala kontakty s umelcami. 
Šport ju však bavil vždy. S manželom, s ktorým 
majú podobné záujmy, si našli čas na kanoistiku 
aj dlhé túry. „A ako je to na dôchodku? Nezmenilo 
sa veľa. Akurát už namiesto 30-kilometrových túr 
robíme do 20.“ 
Svoj vek necíti ako hendikep. „Hrdo sa k nemu 
hlásim. Každý raz zostarne. Ide o to využiť, čo mi 
ponúka prítomnosť. O rok už možno niektoré 
veci nebudem môcť robiť.“

13

katarína šimončičová foto: dagmar Gurová viera vojtková foto: michal burza

judita mrázová foto: oliver filan frederika šujanová foto: oliver filan        
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dojčenie aj bez pÔrodu
Kedysi to dokázali už dojky, dnes dojčia svoje adoptované deti 
aj ženy, ktoré nikdy neporodili. Zázrak? Skôr veľké odhodlanie 
a spolupráca s laktačnou poradkyňou.

Iren má tri dcéry. Dve sú biologické, tretia adop-
tovaná. Rozdiely medzi nimi nerobí. Dojčila 
staršie a dojčí aj najmladšiu. To, čo sa zdá 
neuveriteľné, je vraj celkom prirodzené. Stojí 
to len odvahu rozhodnúť sa a vôľu vydržať. 

„Musíš si uvedomiť, že bábätku, ktoré do tvojej 
rodiny prichádza, niečo zásadné chýba,“ hovorí 
Iren. „Má narušenú prvotnú väzbu. Nielen preto, 
že bolo odtrhnuté od biologickej matky, ale 
navyše sa nemalo ku komu pripútať.“
Iren sa na to pripravila ešte predtým, ako si 
sedemtýždňovú Zuzanku zobrali domov. „Ve-
dela som, že musím urobiť všetko preto, aby 
sa vnútorne uzdravila.“ Zvolila si dve hlavné 
metódy – babyvak a dojčenie. „Nosím ju stále pri 
sebe, aby som navodila podobný pocit blízkosti 
ako v maminom brušku. A dojčenie? Pre mňa 
s materstvom a teda aj s adopciou úzko súvisí.“
Prostrednú dcéru dojčila štyri roky. Nedokáza-
la si preto predstaviť, že by Zuzanku kŕmila  
z fľašky. Vedela, že pravidelné prikladanie 
dieťaťa k prsníkom by malo spôsobiť tvorbu 
mlieka. Dcéra sa síce okamžite prisala (s čím 
mávajú bábätka zvyknuté na fľašu problém), 
ale mlieko sa neobjavilo. Iren preto dlhé me-
siace dojčila cez laktačnú pomôcku suplemen-
tor – mamička si na krk zavesí fľašu s umelým 
mliekom, z ktorej idú dve úzke hadičky. Tie si 
prilepí k prsníkom. Dieťa je prisaté, ale pije  
z hadičky. 

„Utešovala som sa, že má aspoň fyzický kon-
takt,“ povedala Iren. Všetko sa zmenilo, keď 
začala spolupracovať s laktačnou poradkyňou 
zo združenia Mamila. Dohodli sa, že pre Iren 
bude najlepší spôsob s podporou liekov. Ani 
to však nebolo ľahké.

Úspešný druhý pokus
„Najskôr som dostala antikoncepciu, ktorá mi 
navodila stav ako v tehotenstve. Bolo mi dosť 
zle.“ K tomu pridávala liek proti nevoľnosti, 
ktorého vedľajší účinok je tvorba mlieka. „Mám 
ešte veľké zásoby prášku z bylinky senovka 
grécka, ktorú som užívala a stále užívam,“ uka-
zuje na skrinku v obývačke, kde sa rozprávame, 
kým Zuzanka spí.

„Po vysadení antikoncepcie sa mlieko objavilo a 
začala sa fuška,“ spomína Iren. „Dcéra si zvykla 
na suplementor, musela som ju naučiť, aby pila 
ako ja chcem.“ Bolo to náročné. Čiastočne ju do-
krmovala aj umelým mliekom. „Aspoň desaťkrát 
za deň sa mi zdalo, že to nepôjde. Hovorila 
som si však, že musím vydržať. Týmto ju liečim. 
Neľutujem ani minútu, že som sa na to dala.“ 
Dodáva, že ju veľmi podporila poradkyňa. „Boli 
sme stále v kontakte a všetko sme konzultovali.“
Presne si pamätá večer, kedy zistila, že umelé 
mlieko už nepotrebuje. „Začala som plne dojčiť a 
dcéra sa úplne zmenila. Začala byť prítulná. Boli 
to chvíle, kedy sa so mnou najviac zbližovala.“ To 
je aj dôvod, prečo je Iren ochotná svoje skúse-
nosti zverejniť. „Mnohí ľudia si myslia, že deti 
stačí nakŕmiť, obliecť a pohladiť. Adoptované 
však potrebujú viac. chcem ukázať, že sa to dá.“
Na konci nášho rozhovoru vysvetľuje, prečo sa 
rozhodla pre adopciu. „chcela som nejakému 
dieťaťu pomôcť. Mám taký sen, že raz to urobia 
všetky moje dcéry.“

u každého je to inak
Dojčenie adoptovaného dieťaťa je veľmi indi-
viduálna záležitosť. Neexistuje jeden nemenný 
prístup pre všetky mamičky. Potvrdzujú to 
skúsenosti združenia Mamila, ktoré spolupracu-
je s doktorom Jackom Newmanom, svetovým 
expertom v oblasti dojčenia. Poradenstvo pre 
adoptívnych rodičov združenie robí od roku 
2002. 
Jednu ženu napríklad tak nadchla prednáška  
o dojčení adoptovaného dieťaťa, že mala pocit, 
že už má mlieko. Začala odstriekavať a skutočne 
sa jej tvorilo aj napriek tomu, že bábätko ešte 
doma nemala. Ďalšia dostala maličké bábätko, 
hoci si myslela, že jej ponúknu staršie dieťa. 

ako prebieha poradenstvo
Prvé informácie je ideálne získať dlho predtým, 
ako do rodiny príde bábätko. Najskôr sa tvorí 
individuálny plán, rodičia dostanú všeobecné 
informácie o dojčení: ako poznajú, že je bábät-
ko správne prisaté, aká je správna poloha, ako 
poznajú, či skutočne pije a či pije dostatok 
mlieka. Poradkyňa s nimi hovorí aj o možných 
laktačných pomôckach a ich použití.
Mamička sa snaží o začatie tvorby mlieka (napr. 
stimulovanie odsávaním alebo kombinácia 
hormonálnej antikoncepcie s domperidonom). 
Keď už rodičia majú bábätko, nasleduje prak-
tická pomoc. Ak treba, poradkyňa pomáha 
so zvýšením tvorby mlieka, či s jej udržaním. 
Poskytuje rodičom psychologickú podporu 
a rieši s nimi problémy, ktoré môže mať pri 
dojčení akákoľvek matka – zápaly prsníka, 
bolesti bradaviek a prsníka. 
(zdroj OZ Mamila, mamila.sk)

MaTerSKÉ MlieKo Pre adoPTívne deTi

téma text: : dagmar gurová | foto: peter žákovič, archív nb

„Hovorila som si, že musím 
vydržať. Týmto dcéru liečim.“



Volala poradkyni, či si ho môže priložiť bez 
akejkoľvek prípravy. Skúsila to hneď, ako 
dotelefonovala. Bábätko sa prisalo a odvtedy ho, 
najskôr s dokrmovaním a neskôr úplne, dojčila. 
Čím menej času má náhradná mamička 
na rozbehnutie tvorby mlieka, tým je podľa 
Mamily výhodnejšie skúsiť kombináciu an-
tikoncepcie s liekom domperidonom. Sú ženy, 
ktoré nemôžu brať hormonálnu antikoncep-
ciu, preto táto možnosť pre ne neprichádza 
do úvahy. Pri dlhšom čase na prípravu môžu 
skúsiť mesiac alebo viac len stimulovať tvorbu 
mlieka odsávaním. Poradkyňa ponúkne a vys-
vetlí možnosti, konečné rozhodnutie závisí na 
mamičke. 

štart v hlave
Dlhoročná laktačná poradkyňa Lucia 
Michoňková (kojenie.sk) postupuje metódou 
bez podpory liekov. „Keď sa dieťa prisaje, hy-
pofýza začne produkovať hormóny. Prolaktín 
vyvoláva tvorbu mlieka a oxytocín jeho vypu-
dzovanie.“ Zo začiatku sa používa suplementor  
s umelým mliekom. Prsníky sa stimulujú a 
tvorba materského mlieka sa časom zvyšuje. 
Proces sa väčšinou naštartuje asi do jedného 
až  troch týždňov. V ideálnom prípade sa roz-
behne tak, že mamička nakoniec úplne dojčí. 
Michoňková však hovorí aj o tom, že sú prí-
pady, kedy mamička dojčí s prídavkom umelého 
mlieka zo suplementora. 
Dodáva, že aj v minulosti dojky ako náhradné 

matky úspešne dojčili prirodzeným spôsobom. 
V niektorých prírodných národoch po smrti 
matky preberá kojenie dieťaťa jej sestra alebo 
matka. Známe sú aj prípady z vojnových kon-
fliktov, napríklad z obliehania Stalingradu, kedy 
sa ženám vytvorilo materské mlieko pre cudzie 
deti.

„Učili sme sa o tom v škole. Na klinickej biochémii 
nám profesor povedal, že je to možné dokonca 
aj u muža,“ hovorí eva, jedna z mamičiek, ktoré  
s Luciou Michoňkovou spolupracovali. Rozhodla 
sa preto, že to skúsi aj sama. Syna dostala ako 
dvojmesačného a hneď ho skúšala prikladať. 

„Páčilo sa mu to.“ Vtedy ju oslovili zo združenia 
Návrat, ktoré robí poradenstvo pre adoptívnych 
rodičov. „Zohnali mi suplementor a do dvoch 
týždňov som dostala mieko.“ Syna dokrmovala 
cez suplementor. Hovorí, že jej išlo hlavne o ci-
tovú väzbu a blízkosť. „Odporúčam to každému.“

prečo vydržať
Pre dojčenie sa pri svojom druhom adoptova-
nom dieťati rozhodla aj Iveta. „chceli sme preto 
bábätko z pôrodnice.“ Hovorí, že prvé kvapky 
mlieka sa objavili už po týždni. Dcéru dokrmov-
ala cez suplementor. „Vydržali sme to rok  a 
pol, aj keď to bolo namáhavé. Robila som to 
s vedomím, že je to dobré a som jej mama aj 
mliečkom.“
S dojčením sa spájajú rôzne veľké prejavy hor-
monálnych zmien. „Pre ženu, ktorá neprežila 
pôrod môže byť fajn zažiť si materstvo z tejto 
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iren dojčila dve staršie dcéry a dojčí aj najmladšiu – adoptovanú.

o návrate
Návrat je špecializovaná mimovládna organizá-
cia, ktorá sa od roku 1993 zameriava výhradne 
na rodinné formy starostlivosti o deti. Poskytuje 
komplexné odborné služby deťom, ktoré hľadajú 
rodinu a ľuďom, ktorí sa ich rozhodli prijať k sebe. 
Iniciujeme zmeny v sociálnom systéme tak, aby 
zohľadňoval záujmy všetkých detí a potrebu 
prežiť detstvo v rodine. 
Víziou Návratu je prispieť k vytvoreniu tole-
rantnej občianskej spoločnosti, v ktorej bude 
starostlivosť o všetky deti postavená výhradne 
na rodinných modeloch.
Poradenstvo a iné služby Návrat ponúka najmä 
náhradným rodinám, ktoré už majú prijaté 
deti. Informácie o náhradnom rodičovstve 
aj o dojčení adoptovaného dieťaťa sú na  
www.navrat.sk a www.adopcia.sk. Získate ich 
aj na Infolinke nielen o adopcii 0907 80 80 80.

stránky, aj keď to nie je vždy príjemné,“ hovorí 
Michoňková. Kŕmenie z fľaše je jednoduchšie. 
Dojčenie adoptovaného dieťa je však vo veľkej 
miere o vytvorení väzby s rodičom. „Pretože ju 
stratilo, potýka sa v živote s rôznymi ťažkosťami. 
Na obnovenie sú rôzne techniky – masáže, 
pevné objatia. Dojčením sa väzba vytvára 
prirodzene.“









POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE 
Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 

 
 

na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa 
zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
Za rok ...2009.... 

 
 
Meno a priezvisko daňovníka: .................................................................... Rodné číslo1): ....................................  
 
Adresa trvalého pobytu: ............................................................................... PSČ: ..................................  

 
(v eurách)  

01 Daň  – podľa § 15 zákona  
(z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)  

 

02 Nárok na daňový bonus  
(z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)  

 

03 Daň  
 znížená o daňový bonus  
(r. 01 – r. 02 ) > 0  

 

04 Nedoplatok (z r. 18 z ročného zúčtovania preddavkov na daň)  
Dňa: 05 Nedoplatok (z r. 04 tohto potvrdenia) - zrazený (zamestnancom zaplatený) 

v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov 
fyzickej osoby v úhrnnej sume 

 

 
Údaje o zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, ktorý toto potvrdenie vydáva („zamestnávateľ“):  
 
DIČ : .............................................................  
 
 
Meno a adresa : ..............................................................................................................................  
 
 
Miestne príslušný správca dane: ...............................................................................................................  
 
 
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v tabuľke potvrdenia sú pravdivé.  
 
 
 
...........................................   .........................  
Potvrdenie vypracoval (a)   Dňa 
 
 
 

........................................  
Podpis a odtlačok  

pečiatky zamestnávateľa  

                                                 
1 U cudzích štátnych príslušníkov sa uvádza dátum narodenia. 





21

pouLičné bLues

z psieho saLónu 
Naša bývalá predajkyňa Ľubica chlpíková pod-
niká a vedie svoj psí salón.
Dnes sa chcem s vami podeliť o to, čo ma nes-
mierne teší. V januári sa mi začal rozbiehať  aj 
internetový  obchod a v ňom hlavne krmivo, čo 
je neklamným znakom, že je na Slovensku veľa 
majiteľov psíkov, ktorým záleží na zdraví a kvalit-
nej strave ich miláčikov. Ďalším tovarom, ktorý 
sa tešil vašej priazni bol overal v závodníckom 
štýle a pečené koláčiky, na ktoré som mala veľa 
pozitívnych ohlasov. Vyberám aspoň zopár z nich: 

Dobrý deň, pani Ľubica,
nové granule sa Joline pozdávajú, zje ich všetky do 
jednej. Ale čo má absolútny úspech, sú tie koláčiky 
pre psov, ktoré ste mi dali na skúšku. Za tými si ide 
nohy dolámať, ako poslúcha a beží na povel ku 
mne. Ani som si neuvedomila, že ona predtým asi 
cesnak nikdy neokúsila a je za nimi celá žeravá :) 

Dobrý večer,  
keksíky chutia Brunkovi veľmi, myslel som si, že 
ich budem dávať ako pamlsky pri výcviku, ale 
nemôžem, lebo je veľmi premotivovaný, keď ich cíti 
a vidí. Sú úplne iné ako tie, čo zvykneme kupovať 
a to je dobre, aspoň sem tam zmení chuť (už 
sme ich ochutnali všetci, dcére chutia tiež veľmi). 
Granulky sú výborné, aspoň Bruno tak vraví. Teším 
sa, že budete mať aj tie minerály a ostatné veci 
z prírodnej lekárne. Dnes ešte dostane hovädzie 
mäsko, ktoré mu práve pripravujem a od zajtra 
skúsime granulky. 

Veľmi ma teší, že sa na mňa začínate obracať aj 
v prípade, keď potrebujete v niečom poradiť – čo 
si nesmierne vážim. Dúfam, že vám všetkým 
budem vedieť pomôcť pri riešení problémov 
spojených so starostlivosťou o vašich miláčikov. 
Ďakujem.  

príspevky od predajCov nota bene 

strihanie psíkov a poradenstvo: 
0907 473 718
internetový obchod chovateľské 
potreby 
www.webareal.sk/dream

text: ľubica chlpíková, július, peter | foto: archív nb

neboL, aLe bude

„Drísty!“ povedal Jaro a odpľul si.
„Počkaj, prečo nie?“ nedal sa Jožo.
„Lebo smrdíš. Lebo sa nemáš ani kde umyť, ani 
kde oholiť, lebo nemáš čo na seba a hlavne 
nie si víajpí. Tak!“

„Prosím ťa a to je zase čo?“
„To sú fajnoví. A naviac si aj hlúpy, lebo to nevieš. 
Kuš! Nemáš tam čo robiť.“

„Ale veď som taký istý bezďák ako Milan,“ nedal 
sa Jožo.

„Milan má bielu košeľu a mal ju na sebe iba 
zopárkrát, má aj sako, na ubytovni mu požičali 
aj nohavice a – a má aj mašľu,“ vyrukoval Jaro 
s tým posledným a myslel si, že najsilnejším 
tromfom.
Jožo sa zamyslel. Tá mašľa je fakt veľká vec, ale 
on by i tak strašne chcel ísť na ten bál. Ibaže 
Jaro, ten ho od všetkého odrádza. Aj minulý 
mesiac. Už mali pokope peniaze, že si mohli 
dovoliť ubytovňu, ale premúdry Jaro, poď na 
pivo, poď do jednej krčmy, poď do druhej krčmy 
a za chvíľu už nemali pomaly ani cent. A bolo 
po ubytovni. Večer zase vliezli do akejsi pivnice, 
opití, že ešte aj na druhý deň ich bolela hlava. 
Do čerta, mohli byť bez problémov, mohli si žiť 

niekde na ubytovni a mohli byť aj to víajpí, či čo. 
V ten veľký večer stál Jožo za sklenenými 
vchodovými dverami a nakúkal do sály. Hudba 
hrala, videl tam aj Zdenku Prednú, kameraman 
akejsi televízie sa motal po parkete medzi 
tancujúcimi a blesky foťákov dávali celej tej 
paráde šmrnc. Ako, hoci aj, na plese v opere. 
A bol tam Milan, a fakt mal na krku uviaza-
ného motýlika, a boli tam baby, vyfintené ako 
ozajstné princezničky a aj cilka v bielej róbe, 
jednoducho paráda. A keď prestala hrať hudba 
a čašníci sa rozbehli po sále, Jožovi sa začali 
sliny zbiehať. Večera rozvoniavala, presne ako 
na bále pre celebrity. Teraz by najradšej Jara 
zaškrtil. 
ešte chvíľu túžobne pozeral na plesajúcich a 
potom si povedal, veď čo už a vošiel do haly. 
Ibaže naraz, v tej voňavej atmosfére, sám cítil, 
že páchne, že je neoholený, že je špinavý, že je 
ošúchaný a otočil sa.
Vyšiel von, do ulíc, s odhodlaním, že nabudúce 
tam musí byť aj on. Čistý, vyholený a slušne 
oblečený. Či sa to Jarovi bude páčiť alebo nie.   

Július

Zadal som slovo „asociál“ do vyhľadávača a 
vyšlo z toho toto: Asociál = človek bez sociál-
neho cítenia, sociálne nezaradený, konajúci 
proti záujmom spoločnosti; bezohľadný, 
nespoločenský človek .
Tak sa pýtam sám seba, ako asi taký človek 
vyzerá? Po sakra dlhom rozmýšľaní som  
dospel k názoru, že asociálom môže byť každý, 

aj dobre situovaný človek zabezpečený na 
dlhé roky dopredu. Ale je tiež pravda, že aj  
bezdomovec ním môže byť. Mnohí inklinujú 
k asociálnemu správaniu, čo je dosť smutné, 
lebo sú sami odsúdení na sociálne cítenie 
iných ľudí. 
Česť výnimkám. Tak ja som síce bezdomovec, 
ale ako asociál sa veru necítim.

Dúfam, že aj nabudúce mi bude nejaký asociál 
pri predaji nadávať do asociálov.
Vďaka za pozornosť. 

5KO, registračné číslo 1923

bezdomoveC = asoCiÁL?
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GuerriLLa GirLs
„Dúfam, že všetky ženy sa narodili ako Guerrilla Girls,“ 
vraví v rozhovore jedna z tých, čo sa vysmievajú sexizmu 
dnes. A čo ženy z časov minulých?

retro text: jana cviková | foto: archív nb, http://guerrillagirls.com

naHoTa, giloTína a HYSTÉria

„musia byť ženy nahé, aby sa dostali do 
metropolitného múzea? menej ako 5 % 
vystavujúcich umelcov tvoria ženy, ale  
85 % aktov sú akty žien.“

Guerrilla Girls (1985)

Táto americká feministická skupina už celé 
štvrťstoročie verejne protestuje proti rôznym 
formám sexizmu a rasizmu – predovšetkým 
v oblasti kultúry a umenia. Pred niekoľkými 
dňami navštívili jej členky, ktoré zásadne 
vystupujú v gorilích maskách, jedno  
z hlavných miest umenia – Paríž. Išli si 
pozrieť aj slávne dielo z obdobia francúzske-
ho klasicizmu Ingresovu „Veľkú odalisku“, 

ktoré inšpirovalo jeden z ich najznámejších 
protestných plagátov. V roku 1989 sa tento 
plagát pýtal: „Musia byť ženy nahé, aby sa 
dostali do Metropolitného múzea? Menej 
ako 5 % umelcov vystavujúcich v oddelení 
moderného umenia tvoria ženy, ale 85 % 
aktov sú akty žien.” Táto otázka ostáva  
v rôznych obmenách aktuálna dodnes.

olympe de Gouges (1758 – 1793)

S Parížom sa spája aj vznik politického 
feminizmu, ktorý koncom 18. storočia 
požadoval občianske práva žien. Francúzska 
spisovateľka a publicistka rýchlo pochopila, 
že v Deklarácii práv človeka a občana, ktorá 
počas Francúzskej revolúcie hlásala slobodu, 
rovnosť a bratstvo, nejde o ženy. Za človeka 
sa aj tu považoval len muž. Preto napísala 
osobitnú Deklaráciu práv ženy a občianky 
(1791). Konštatuje v nej, že „žena sa rodí 
slobodná a ostáva rovnocenná mužovi vo 
všetkých právach“. Požaduje volebné právo 
pre občianky a občanov, nástojí na tom, aby 
spoločnosť brala ženy vážne v ich právach 
i povinnostiach: „Žena má právo vystúpiť 
na popravisko; rovnakou mierou jej treba 
priznať právo vystúpiť na rečnícku tribúnu.“
Za svoju opovážlivosť bola potrestaná 
smrťou pod gilotínou. Po jej poprave a 
zákaze ženských klubov ju uvádzali ako 
varovný príklad: „Pamätajte na túto (...) 

nehanebnú mužatku Olympe de Gouges, 
ktorá zakladala ženské spoločnosti, zaned-
bávala svoju domácnosť, chcela politizovať 
a páchala zločiny. Takéto nemorálne bytosti 
boli zničené gilotínou, ktorá mstí zákony. (...) 
chcete ju napodobňovať? Nie, pretože by ste 
cítili, že by ste neboli príťažlivé a opravdivo 
hodné úcty, keby ste nezodpovedali tomu, 
čomu vás predurčila príroda. chceme, aby 
ženy požívali úctu; preto ich nútime, aby 
mali úctu samy k sebe.“ 

berta pappenheim (1859 – 1936)

Dnes sa už „neprispôsobivé“ ženy, ktoré 
sa dopúšťajú zločinu vlastného názoru či 
dokonca zanedbávania domácnosti, ne-
musia báť gilotíny. Nanajvýš ak výsmechu.  
No je celkom možné, že sa aj v súčasnosti 
nájdu prípady psychiatrickej liečby 

„čudných“ žien. Ako to na začiatku mi-

nulého storočia zažila Anna O. Životný 
príbeh tejto Viedenčanky, ktorú poznáme 
z psychoanalytických spisov ako Annu O., 
prezrádza, aké je nebezpečné vymykať sa 
predstave o „správnej“ žene. Ako pacientka 
sa stala spolutvorkyňou liečby rozprávaním 
v psychoanalýze. Normálna reakcia na re-
alitu potláčania ženskej osobnosti sa tak 
stávala v rukách lekárov chorobnou „hys-
tériou“. Našťastie ju nevyliečili. „Pacientka“ 
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muži, ktorí sú sami obchodnícky vzdelaní, 
nedokážu v tejto veci použiť zákon ponuky 
a dopytu.“ Alebo: „Nehovorte mi, prosím, že 
prostitúcia existovala vždy, a preto proti nej 
nechcete bojovať. Prečo nepoviete to isté, 
keď vám ukradnú hodinky? Veď zlodeji tu tiež 
boli vždy, tak prečo ich odsudzovať?“

retro

Berta Pappenheim našla svoje duševné 
zdravie v ženskom oslobodzovacom hnutí. 
Angažovala sa v boji proti „obchodovaniu  
s dievčatami“, čo vtedy znamenalo pros-
titúciu vôbec. Popri aktívnej sociálnej 
práci a písaní o nej je aj autorkou prvého 
nemeckého prekladu klasického diela an-
glickej feministky Mary Wollstonecraft „Ob-
rana práv ženy“ z roku 1792. Pappenheim 
odsudzovala dvojitú morálku: „Je čudné, že 

Použité zdroje: 
Feministický kultúrny časopis Aspekt 2/2000 – 
1/2001 a http://guerrillagirls.com
Cviková, J. – Juráňová, J.: Hlasy žien. Aspekty 
ženskej politiky. ASPEKT 2002 
Cviková, J. – Juráňová, J. – Kobová, Ľ.: Žena nie 
je tovar. ASPEKT 2005
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medzi nami text: lucia laczkó | foto: alan hyža

PríBeHY oz Medzi naMi 2008

ako ste pomohLi
Jeden mesiac – jeden príbeh. Tak sme fungovali aj v roku 
2008. Netvárime sa, že sme všetkých zachránili, definitívne 
vyriešili ich situáciu. Naším cieľom bolo a je nakopnúť ľudí 
z „našich príbehov“, poradiť im, povzbudiť, ale určite aj 
konkrétne pomôcť.
A to všetko sa darí vďaka spolupráci s Nota bene, 
s časopisom, ktorý číta veľmi veľa príjemných ľudí 

– ochotných podporiť cudzí osud. Aj takto vyzerá 
úcta človeka k človeku. Väčšina našich hrdinov  
z príbehov sa do šlamastiky dostala nie vlastnou 
vinou, v drvivej väčšine išlo o vážne neliečiteľné 
diagnózy, ktoré do bodky zmenili život každej 
rodiny. Všetko sa točí okolo chorého, postihnutého, 
takže zdravé deti a členovia rodiny sú ochudob-
není o mnoho vecí. Pretože jeden z rodičov je 
odkázaný na nízky opatrovateľský príspevok a ak 
druhý rodič nemôže zohnať prácu (prípadne ak sa 
rodičia aj kvôli chorobe dieťaťa rozviedli), peňazí 
je ako šafranu. Stačí, aby prišlo ročné zúčtovanie 
za elektrinu a dlhy sa začínajú kopiť...

eman
Okatý chlapček zvádzal aj v roku 2008 svoj boj  
s rakovinou obličky. Metastázy sa objavili 
na pľúcach, opäť nastúpili chemoterapie a 
neskutočne milý a skromný emčo potreboval 
na zabavenie počítač ako soľ. O svojej chorobe 
dokázal ohromne dospelácky rozprávať – až mra-
zilo, keď hovoril svojej mame, aby za ním neplakala, 
keby si ho anjeli do neba povolali. A že nechce 
odísť najmä preto, aby svojim blízkym nespôsobil 
veľkú bolesť. emanko chytil za srdce mnohých, 
preto sa mohol tešiť nielen z počítača, ale aj z DVD 
rekordéra a filmov a rozprávok, dostal aj playsta-
tion a okrem zaplatenia dlhu za elektrinu a plyn sa 
podarilo zlikvidovať aj dlh v nebankovom subjekte.

erika
Veľká erika s malou erikou. Aj tú skolila rakovina – 
leukémia. Dievčatko zo Žiliny malo za sebou dlhý 
pobyt v bystrickej aj bratislavskej nemocnici. Jej 
mama erika žila so staršou dcérou v sociálnej uby-
tovni, ktorú však časom musela opustiť. O choré 
dievčatko sa v Bratislave starala náhradná ro-
dina – občas si ju vzali k sebe domov na návštevu, 
kupovali jej plienky, hračky, oblečenie. Bohužiaľ,  
v tomto prípade došlo k situácii, ktorá nás 
zaskočila. Mama erika sa ukázala ako nespoľahlivá 
klamárka, ktorá veľmi rýchlo otehotnela s ďalším 
mužom a svoj záujem najmä o chorú eriku iba 

monika
Aj jej mama sa volá erika, no v tomto prípade už 
išlo o stopercentnú mamu. Plnú lásky, starostli-
vosti a ochoty pracovať. Napriek tomu, že je roz-
vedená, dokázala sa zariadiť tak, aby na tri hodiny 
mohla dvakrát do týždňa upratovať vo firme a 
prilepšiť si trochou k opatrovateľskému príspev-
ku. Jej dcéra Monika prišla na svet predčasne 

– detská mozgová obrna sa po roku ukázala ako 
nezvratná a išlo bohužiaľ o veľmi ťažký stupeň 
postihnutia. Mentálny aj telesný hendikep bol 
zjavný. Monika evidovala len obrysy, aj to nik nevie, 
do akej miery; nerozprávala, vydávala len zvuky, 
nedokázala nič. Len hľadieť na svet okolo seba. 
cieľom zverejnenia príbehu bolo dopracovať sa ku 
kočíku so špeciálnou strieškou, aby mohla erika 
chodiť s Monikou na vzduch a k polohovateľnej 
posteli, ktorú poisťovňa celú nepreplácala. Všetko 
sa podarilo!

michal
Mal štrnásť a práve v deň našej návštevy dos-
tal darček – invalidný vozík. Hoci Michal ešte 
kostrbato prešiel pár krokov po svojich, aj on 
vedel, že vozík je nevyhnutnosť, s ktorou sa pri 
jeho diagnóze (svalová dystrofia) treba zmieriť.  

sebo
Sebastiánko je vlastne „kolegom“ Michala. 
Tiež svalová dystrofia, ibaže oveľa skôr. Mal se-
dem mesiacov, keď mu ju stanovili. Rodičom 
sa zrútil svet a po precitnutí sa rozhodli konať. 
Zháňali informácie, liečiteľov, kliniky. A narazili 
na vstrekovanie kmeňových buniek do chrbtice 
na Kryme. Navštívili jednu rodinu zo Slovenska, 
ktorej chlapček vstrekovanie absolvoval a keď na 
vlastné oči videli zlepšenie, bez váhania sa rozhodli 
napísať na Krym... Veľmi drahú kúru si dojednali, 
treba len zohnať peniaze. Peniaze, ktoré dostali, 
išli práve na vysnívanú kúru.

Gabika
Išlo naozaj o jedenásťročné Downovo slniečko. 
Napriek hendikepu dokázala Gabika rozosmiať 
celú početnú rodinu. Preslávené je najmä jej číslo 
s vyplazeným jazykom, ktorý má Gabi, tak ako 
mnoho „Downov“, dlhočizný. Dievčatko malo vážne 
problémy s chôdzou, do školy ju mama nosievala 
na chrbte (!) a v zime ju naložila ako zvieratko 
do káričky a poďho na vyučovanie. Nedôstojné, 
smutné... Gabi sme obšťastnili počítačom, DVD 
prehrávačom, zdravá sestrička dostala korčule 
a rodičia peniažky na kúpu škodovky, ktorá bola 
potrebná najmä pre cestu Gabi do školy.

maroš
Dokázal sa ešte sám napiť, udržať pohár  
v ruke, zaprieť sa do rúk a opatrne sa prehupnúť 
z postele na kreslo. chrbtica ešte tak držala, 

ale pri dystrofii Duschenovho typu bolo jasné, 
že progres je neudržateľný – a jedného dňa 
Maroš proste zaľahne. chlapec neplače nad 
osudom, slza mu vypadla iba pri bolesti, ktorú 
občas na chrbte zacítil. S pokorou prijímal svoj 
osud a tešil sa na jediné. Notebook, ktorý by 
mu spríjemnil chorý deň. Dostal ho a starostlivá 
mama Ruženka okrem iného dostala drevo na 
zimu a peniaze na vyplatenie dlhu za elektrinu.

predstierala. Preto k  zaplateniu prenájmu, aby 
nemuseli žiť v ubytovni nedošlo. cez „bratislavskú 
rodinu“ sa prispelo eričke na výbavu (plienky a 
hračky) a následne po komunikácii so sociálnym 
kurátorom bolo dievčatko umiestnené v detskom 
domove. Časť peňazí sa použila na zaplatenie 
dlhu v prípade emanovej rodiny.

eman

sebo

Gabika
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oprava– dvaja petrovia
k príbehu dvoch petrov vo februárovom 
čísle sa omylom dostal rámček s číslom 
účtu a heslom z januárového. ak by vás omyl  
v snahe pomôcť petrom zmiatol, prosíme vás, 
prispejte im dodatočne. 

Občianske združenie Medzi nami sa snaží 
pomôcť sociálne slabším rodinám a rodinám 

s postihnutým členom preklenúť bezútešnú 
situáciu. Možno sa nájde niekto, koho príbeh 
rodiny malého Peťka oslovil. Mama Slávka 
dostáva na dvojičky iba jednu materskú, no 
výdavky na chorého Peťka sú väčšie. Plat 
veľkého Petra vystačí len na zaplatenie účtov. 
Veľké dcéry by potrebovali počítač, malé deti 
veľa plienok, ktoré sú drahé. Pri vození Peťka 
na rehabilitáciu by pomohlo staršie auto.  

Aj na opravu domu je treba peniaze. Snáď sa 
nám aj s vašou pomocou podarí niečo z týchto 
snov splniť.
číslo účtu, kam môžete posielať príspevok: 
4 040 218 205/3100 (Ľudová banka). pripíšte 
poznámku – peter.
kontakt na oz medzi nami: 0905 240 389 
alebo 0905 910 827 (medzinami@zoznam.sk).

janko
Zdedil chorobu po otcovi. Už počas tehoten-
stva mama Veronika vedela, že je to vabank. 
Buď príde na svet zdravý ako buk, alebo 
chorý ako ocko. Vyhralo to druhé. Neurofi-
bromatóza. Zjednodušene – rast nádorov po 
celom tele – zhubných aj nezhubných. Všetko 

vierka
Vlastné deti im s manželom neboli dopriate, 
napokon im však zverili do pestúnskej sta-
rostlivosti dvoch chlapcov. Ich otcom bol brat 
Vierkinho manžela. Komplikované? Sú aj horšie 
veci. Ako fakt, že šťastná Vierka s milovaným 
Ferkom si nemohla užívať rodičovskej lásky 
dlho. Manžel jej nečakane a rýchlo umrel a 
ona ostala sama na dvoch rozkošných bra-
tov. Ďodíka a Ivanka. Starala sa ešte o vyše 
osemdesiatročnú svokru. Prácu si v zapadnutej 
dedine na východnom Slovensku nevedela 
nájsť, navyše od svokry už nadlho odchádzať 
nemohla. chlapci dostali počítač a za získané 
peniažky im Vierka zariadila detskú izbu. To 
bol jej sen!

vlado
Oslepol v mladosti, ženil sa bez zraku, 
svoju Ivetu nikdy nevidel, rovnako ako ani 
trio svojich krásnych dcér. Spoločenský 
Vlado lamentoval nad chorými očami. Ako 
murár by si totiž vedel poriadne zarobiť, 
ale ako tvrdí, „slepý človek nemá šancu. 
Najmä, ak žije v Bohom zabudnutej dedine.“ 
Pôvodný účel pomoci bolo dopracovať sa  
k staršiemu autu, ale napokon v dome pras-
kol kotol, bolo treba akútne kúpiť nový. Pe-
niaze sa použili tam a ešte sa vyplatil dlh 
plynárňam.

kankujovci
Boli sme ich poslednou návštevou pred smrťou 
mamy Katky. Podľahla rakovine dva týždne po 
našom odchode. A tak veľmi si verila, že to zvlád-
ne. Hoci sa zvíjala v bolestiach, plánovala novú 
kuchyňu v prízemí domu, v lete opekačku na 
dvore... Ostali po nej smutné deti, obetavý manžel 
a okrem práčky, ktorá mala byť pre gazdinú Katku 
a hračiek pre deti sa peniaze použili na zavedenie 
vody do domu, ale aj na pohreb milovanej Katky.

mariánka
Budúca školáčka žila u starých rodičov so svo-
jou maličkou mamkou. Už dávno ju prerástla. 
Mamka totiž bola trpasličieho vzrastu, ale 
Mariánka našťastie rástla ako z vody. Za svoju 
mamku sa nehanbila, ľúbila ju najviac na svete. 
Lenže choroba jej ju napokon vzala. A Marián-
ka ostala s babkou a dedkom, ktorí sa ocitli  
v nezávideniahodnej situácii. O ich vnučku sa 
totiž po rokoch zrazu prihlásil biologický otec. 
Ako žila malá predtým, o to sa nezaujímal. 
Babka sa okrem pohrebných nákladov začala 
boriť s poplatkami za právnika. Mariánka dos-
tala milovaných koníkov a ustráchaná starká 
peniaze na advokáta.

Ďakujeme!

Projekt OZ Medzi nami sa realizoval v roku 
2008 aj vďaka podpore Nadácie VÚB, ktorú 
oslovila práca združenia s konkrétnymi 
ľudskými osudmi. 

Mišo mal rád počítače, ohybnosť rúk bola ešte do-
brá, zvládal „lietať“ myšou po monitore. O chorobe 
tento sympatický chalan hovoriť nechcel a nechcel 
ani počúvať reči o nutnej polohovateľnej posteli. 
Všetko sa mu zdalo také nereálne! Veď jeho 
rovesníci snívajú o korčuliach, lyžiach a on? Napriek 
tomu jeho mama vie, že pri tejto chorobe treba 
uvažovať dopredu a byť pripravený na všetko. Pre-
to celý príspevok išiel práve na spomínanú posteľ.

sa začína najskôr len kávovými fliačikmi na 
koži... V čase našej návštevy ich Janko už mal. 
Neliečiteľná diagnóza, relatívne ojedinelá. Aj 
preto je na Slovensku malá šanca dostať sa ku 
kompetentnému lekárovi. Z Veroniky sa vďaka 
sústavnému študovaniu na internete stala 
polovičná doktorka a svoju nádej obracala na 
kliniku vo Francúzsku. Lenže tam poisťovňa 
pobyt neuhradí... Okrem toho Jankovi ku-
povali drahé vitamíny, ktoré aspoň trošičku 
spomaľovali progres choroby. Rodina trikrát 
obrátila v dlani korunu, kým ju použili. Okrem 
príspevku na vitamíny dostali aj peniaze na 
bežné žitie. Na jedlo, plienky a hračky.

kankujovci

mariánka

janko

vladove dcéry

medzi nami
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čo je cieľom roka boja proti chudobe?
chceme poskytnúť priestor tým, ktorých sa 
chudoba a sociálne vylúčenie týka najviac. 
Pokúsime sa spoločne zlepšiť ich situáciu a 
dosiahnuť to, aby sa čo najviac ľudí o tomto 
probléme dozvedelo. cieľom je nájsť systé-
mové riešenia pre pomoc ľudom trpiacim 
chudobou tak, aby sa zredukovala na mini-
mum. chceme, aby prispeli všetci: verejné, 
neziskové aj súkromné organizácie. 

čo pripravujete na slovensku pri príležitosti 
roka boja proti chudobe?
Na festivale Pohoda plánujeme rôzne 
workshopy a diskusie o chudobe. Ďalšou 
aktivitou je partnerstvo festivalu Artfilm, 
kde uvedieme filmy so sociálnou temati-
kou. celoročne spolupracujeme s o. z. Proti 
prúdu (séria článkov v NOTA BeNe, pod-
pora konferencie o bezdomovectve, vydanie 
knihy napísanej predajcom NOTA BeNe) 
a charitatívnymi organizáciami s cieľom 
zmierniť neľahké životné podmienky ľudí 
trpiacich chudobou. Spoluorganizujeme aj 
projekty Supertrieda a súťaž esejí v spolu-
práci s Open Society Foundation, ktorých 
hlavnou témou bude chudoba a sociálne 
vylúčenie.

odporučili by ste niečo špeciálne?
Do pozornosti dávam autentický doku-
ment o chudobe na Slovensku pod názvom 

„Skryté svety európy“. Film sme pripravili  
v spolupráci s neziskovou organizáciou Di-
vadlo z pasáže a dá sa pozrieť aj na našej 
webovej stránke www.europa.sk. Stojí za 
to si ho pozrieť!

rekLama

Chudoba európu
nešetrí

eUrÓPSKa KoMiSia CHCe zlePŠiŤ ŽivoT CHUdoBnÝCH

S vedúcou Zastúpenia Európskej komisie v SR Andreou 
Elschekovou-Matisovou o Európskom roku boja proti 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

„Pod hranicou chudoby 
žije takmer 80 miliónov 
európanov, 19 miliónov  
z nich sú deti.“

zastúpenie európskej komisie 
Zastúpenie európskej komisie zlepšuje komu-
nikáciu medzi inštitúciami európskej únie a 
jej občanmi na Slovensku. Zvyšuje znalosti 
občanov o európskej agende, ktorá ovplyvňuje 
ich každodenný život. 
O činnosti európskej komisie Zastúpenie in-
formuje v médiách aj prostredníctvom spo-
lupráce so školami, univerzitami a mimovlád-
nym sektorom. Aktuálne informácie sú na  
www.europa.sk a v európskom informačnom 
centre v Bratislave. Informácie o eÚ poskytuje 
aj sieť eUROPe Direct. Má centrá v 12 sloven-
ských mestách. Bezplatné číslo eUROPe DIRecT 
00800 6 7 8 9 10 11 funguje v celej eÚ. 
Zastúpenie robí na Slovensku konferencie a 
diskusie na európske témy. Vlani napríklad 
spoluorganizovalo aj európsky festival hu-
moru „Kremnické gagy“ a viacero podujatí  
k 20. výročiu Nežnej revolúcie.

do akej miery sa chudoba týka európy? 
Situácia u nás iste nie je taká vážna ako  
v subsaharskej Afrike, no podmienky, v ktorých 
musia niektorí európania žiť, nie sú prijateľné. 
Myslíme si, že chudoba a sociálne vylúčenie 
jedného človeka prináša v konečnom dôsledku 
chudobu celej spoločnosti. 

koľko percent občanov eÚ žije v chudobe a 
v ktorých regiónoch?
Sú rôzne metódy ako definovať chudobu. V eÚ 
sa napríklad za chudobných považujú ľudia  
s príjmom nižším ako 60 % tzv. mediánovej mzdy 
v krajine, v ktorej žijú. Podľa takéhoto vymedze-
nia žije pod hranicou chudoby takmer 80 mili-
ónov európanov (17 % populácie eÚ), 19 milió-
nov z nich sú deti. Každý desiaty európan žije  
v domácnosti, v ktorej nikto nepracuje. Osem 
percent obyvateľov eÚ nezarobí toľko, aby 
sa z chudoby vymanili. Postihnuté sú hlavne 
oblasti s trvalými štrukturálnymi nedostatkami 
a regióny, ktoré zasiahla hospodárska kríza a 
nedostatok pracovných príležitostí. 

koho podľa vás najviac ohrozuje nedostatok 
zdrojov?
Medzi skupinu ľudí, ktorí to majú v dnešných 
časoch ťažké, môžeme okrem Rómov a bez-
domovcov zaradiť napríklad dôchodcov, deti 
či slobodné matky.

považujete za špecifický problém na sloven-
sku chudobu rómov? zameriate sa na ňu? 
Problém chudoby a sociálneho vylúčenia Ró-
mov nie je len na Slovensku. Je to veľmi zložitý 
celoeurópsky problém. Súvisí s množstvom fak-
torov ako napríklad vzdelanie, zamestnanosť, 
bývanie, kultúrna rozmanitosť. Na skoncovanie 
s touto situáciou eÚ vyčlenila značné financie. 
Napríklad v rokoch 2000 až 2006 sa v celej 
eÚ použilo na projekty zamerané na rómsku 
menšinu 275 miliónov eur. Ďalšia miliarda eur 
išla na najzraniteľnejšie skupiny vrátane Ró-
mov. Zdroje pomoci existujú – závisí od kom-
petentných orgánov, ako efektívne ich dokážu 
využiť. Samozrejme bez aktívneho záujmu 
rómskej komunity pozitívna zmena nenastane.

text: dagmar canisová|foto: archív aem

budeme si môcť takto o rok povedať, že 
chudobní sa majú lepšie?
My dúfame, že áno! Aj keď skoncovať  
s chudobou a sociálnym vylúčením nemožno 
mávnutím čarovného prútika. Je to proces, 
ktorý chceme urýchliť práve prostredníct-
vom európskeho roka boja proti chudobe 
a sociálnemu vylúčeniu.
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GastrodueLtext: sandra tordova | foto: miro kubečka, jana čavojská

kuLinÁrsky sÚboj o priazeň našiCh žaLÚdkov. ktorý vyhrÁ v zÁpase Chutí veGÁnsky, či „mäsožravský“?

BoJ PoHlaví v KUCHYni

neÚnavne o jedLe
Únava skosí na jar obidve pohlavia. Aspoň niečo je férové. Miro Kubečka a Ľubica 
Balážová ponúkajú svoj recept, ako ju vymiesť z našich „telesných chrámov“.

Ľubica balážová
konzultantka v oblasti zdravého životného 
štýlu a v rámci firmy Planeta Food. V našom 
dueli chutí reprezentuje vegánsku stranu. 
Ľubica si myslí, že štatisticky môže byť viac 
lepších kuchárov medzi mužmi, lebo je to 
pre nich viac hra a zábava. Pre mnohé ženy 
vareniu čaro uberá každodenná nutnosť. 
Myslí si, že ženy sú lepšie vybavené na život takmer vo všetkom. „Sme 
odolnejšie, znesieme viac.“ Na ženách oceňuje nežnosť, starostlivosť, zmysel 
pre krásu a schopnosť bezhranične rozdávať lásku.

miro kubečka
kuchár, foodstylista, majiteľ 
reklamnej agentúry Aper-
to, aranžér a fotograf 
jedla. V našom gastrodueli 
reprezentuje „mäsožravskú“ 
časť populácie. 
S tvrdením, že najlepší 
kuchári sú muži, Miro 
zásadne nesúhlasí. „Prvé skúsenosti s varením sme zís-
kali od  našich matiek. Takže hold patrí im,“ konštatuje. 
Pozná rovnako výborné kuchárky ako kuchárov. Na ženách 
oceňuje ich priamočiarosť, zmysel pre humor a nekonečnú 
trpezlivosť. Myslí si, že ženy sú lepšie ako muži vybavené 
pre život hlavne zmyslom pre zodpovednosť a znášaním 
príkorí a bolesti.

600g hovädzieho mäsa
600g koreňovej zeleniny
1 malá paprika
1/2 póru
soľ, korenie

bobkový list
chren
chlieb

Mäso umyjeme a vložíme do 2,5 litra vody do hrnca spolu 
s koreninami a varíme 1 hodinu. Občas pozbierame penu. 
Potom pridáme zeleninu pokrájanú na menšie kúsky (zeler, 
paštrnák, mrkvu, petržlen, kaleráb), papriku a pór v celku. 
Varíme ďalšie 2 až 2,5 hodiny, kým mäsko nezmäkne. Tak 
získame chutný hovädzí vývar a mäsko si dáme s tuhým 
chrenom a chlebom.

2 šálky bulguru (upravená 
pšenica vynikajúcej chuti, rýchlo 
uvariteľná)
4 šálky vody
6 cm riasy Wakame
1/4 kg brokolice, 2 mrkvy, 1 pór
1/2 pl slnečnicového oleja

1/2 pl japonskej sójovej omáčky 
Tamari
morská soľ, petržlenová vňať
1 údený alebo smažený Tempeh 
(prirodzene fermentovaný sójový 
syr)

Časť póru si odložíme na ozdobu, ostatný nakrájame na šikmé kolieska. Mier-
ne ich orestujeme na oleji, pridáme šikmé kolieska mrkvy a hlúbovité časti 
brokolice. Mierne posolíme, vsypeme prepláchnutý bulgur, Wakame, zalejeme 
vriacou vodou a dusíme 15 minút.  Naparíme brokolicu, opláchneme ju stu-
denou vodou s trochou jablkového octu, aby bola svieža zelená. Na tanier 
naaranžujeme brokolicu, k nej kôpku bulgurového rizota, pokvapkáme ho 
Shoyu omáčkou, posypeme čerstvou petržlenovou vňaťou. Tempeh nakrájame 
na tenké plátky (ako slaninku) alebo na kocky (ako oškvarky ;o), opražíme na 
sucho do chrumkava a poukladáme na bulgurovú kôpku. Podávame s kvasenou 
kapustou alebo zeleninovým pickles.

Hovädzie s chrenom

Bulguroto s brokolicou a tempehom
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do tuCta text: sandra tordová 

FeMinizMUS nie Je nadÁvKa

feministky
Niektoré sú ráznejšie, iné mierne. Jedny majú manželov a deti, iné žijú v lesbických 
vzťahoch. Neposlušné, veľkorysé, či nahnevané. Ale hlavne odvážne označiť sa nálepkou 
feministky, ktorá mnohým smrdí.

sloboda k neposlušnosti 

uršuLa kovaLyk
(1969) spisovateľka a principálka Divadla bez 
Domova, v súčasnosti ju živí práca projektovej 
manažérky Štúdia 12. Má 20-ročného syna a 
3-ročnú dcéru. Tvrdí, že čím je menej feministiek 
v spoločnosti, tým je viac poslušných žien, ktoré 
nevŕtajú do toho že majú nižší plat než ich 
kolegovia-muži a že sú v politike len kozmetic-
kým doplnkom. 

čo pre teba osobne znamená feminizmus?
Slobodnejšie prežiť svoj život, kritizovať a 
spochybňovať kultúrno-spoločenské vzorce, 
ktoré ženám diktujú, ako by mali vyzerať a ako 
by sa mali správať. Pre mňa to znamená nutkanie 
hľadať v histórii ženské vzory, písať o veciach, 
ktoré prežívajú ženy a kritizovať mužov a ženy, 
ktorí/ktoré zneužívajú moc. 

ako si sa dostala k feminizmu ty?
Keď som spoznala násilie, ktoré páchajú na 
ženách niektorí muži. Pracovala som v mimo-
vládnej organizácii, poskytovali sme pomoc 
ženám – obetiam násilia. Zistila som, že muži 
bijú svoje ženy nie preto, lebo na to majú nejaké 
vrodené predpoklady, ale preto, že majú nad 
nami väčšiu moc a tú moc zneužijú. Odrazu som 
si začala všímať mechanizmy, ktoré „právo“ muža 
byť násilný voči žene udržujú. Piesne, porekadlá, 
zvyky. Okrem toho som už mala dieťa a na vlast-

nej koži pocítila, čo znamená žiť v spoločnosti, 
ktorá je „nastavená“ pre mužov. Myslím, že ma  
k feminizmu „dostali“ moje otvorené oči, sloven-
ská realita a publikácie „aspekťáčiek“.

v predstave verejnosti je stále večne živý 
obraz feministky ako večne nahnevanej 
radikálky, ktorá považuje mužov za menej-
cenné tvory a rodina jej nič nehovorí. poznáš 
feministky, ktoré s vervou miešajú doma 
omáčky?
Tento obraz, a počula som aj horšie obrazy 
vykresľujúce feministky naozaj odpudivo, vytvo-
rili muži a ženy zámerne. Všetky vieme, že ak sa  
o niekom v spoločnosti hovorí nepekne, nechceme 
sa s takým človekom spájať. A čím je menej femi-
nistiek v spoločnosti, tým je viac poslušných žien, 
ktoré nevŕtajú do toho, že majú napríklad nižší 
plat než ich kolegovia-muži a že sú v politike koz-
metickým doplnkom, ktorý udržiava zabehnutý 
patriarchát. Preto si myslím, že je úplne bezpred-
metné, či feministka mieša doma omáčky. Aj keby 
ich namiešala hektolitre, nič to nemení na veci, že 
sa jej budú vysmievať, keď sa k feminizmu otvorene 
prizná. 

poznáš nejaký dobrý vtip o feminizme?
Sedí feministka sama v bare a popíja. Prisadne 
si k nej muž a šepká je do ucha: „Slečna, skvele 
lížem a som diskrétny!“
Feministka si usrkne z drinku a nahlas povie: „Tak 
si vylíž zadok a nikomu o tom nepovedz!“

feminizmus večne živý

jana CvikovÁ, spoluzakladateľka prvej 
feministickej organizácie na Slovensku 
ASPeKT, v ktorej pôsobí dodnes. Je tiež 
autorkou a editorkou viacerých publikácií. 
Bola nominovaná v rámci medzinárodného 
projektu 1000 žien na Nobelovu cenu za 
mier. Feminizmus podľa nej nie je o „zlých 
mužoch“ a „dobrých ženách“. Naopak, ide  
o to, aby ženy i muži boli vnímaní ako ľudia, 
so svojimi dobrými i zlými stránkami. Hoci 
to na fotke vyzerá ináč, Jana cviková sa 
ako „superžena“ necíti. So supermanom 
zdieľa skôr pocit mimozemšťanstva, keď sa 
niekto všetky ženy snaží napchať do jedinej 
šablóny ženskosti. 

považujete sa za feministku? čo pre vás osob-
ne znamená feminizmus?
Áno, vedome som feministkou prinajmenšom 
20 rokov svojho života.  Feminizmus pre mňa 
znamená nové poznanie a spôsob uplatňovania 
slobody v mojom súkromnom i pracovnom 
živote.  

ako ste sa dostali k feminizmu vy?
cez knihy. Pomohli mi pomenovať vlastné 
zážitky a pochopiť, prečo vnímam mnohé ne-
spravodlivosti vo vzťahoch žien a mužov a ich 
postavení v spoločnosti – od materskej „dovo-
lenky“ až po literárnu históriu. 

mnoho ľudí vníma, že feminizmus mal svoj 
význam v minulosti, ale dnes už je prekonaný 
a nepotrebujeme ho. aké sú súčasné témy 
feminizmu?
Nerovnosť medzi ženami a mužmi stále exis-
tuje. I dnes sú aktuálne tie problémy, ktoré 
zverejnili najmä feministky druhej vlny, a 
vďaka tomu sa začali riešiť: násilie páchané 
na ženách a deťoch, zastúpenie žien v roz-
hodovacích pozíciách, reprodukčné práva 
žien a mnohé ďalšie. Čoraz viac pozornosti 
sa venuje ekonomickým otázkam, napríklad 
nerovnosti v odmeňovaní žien a mužov,  
v rozdelení platenej a neplatenej práce medzi 
ženami a mužmi. No a napríklad vo Viedni 
vytvorila moja spolužiačka z feministických 
štúdií útočisko pre bezdomovkyne, ktoré je 
vyhradené ženám. Jej práca je príkladom femi-
nizmu v oblasti sociálnej práce.  

uršula kowalyk foto: archív u.k.
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odvaha dupnúť 

Lenka krištofovÁ 
Ako doktorandka centra rodových štúdií 
na UK sa venuje feministickým teóriám 
literatúry a jazyka, feministickej sociálnej 
filozofii. Momentálne pôsobí na Brém-
skej univerzite. Tvrdí, že v dobe, kedy ženy 
zarábajú iba 75 percent toho, čo muži, chýba 
účinná stratégia proti násiliu na ženách 
a neustále sa objavujú pokusy obmedziť 
ženám antikoncepciu či interupciu, je femi-
nizmus stále horúcou otázkou. „Niekedy si 
naozaj treba vedieť dupnúť a vyjadriť veci 
priamočiaro. Prekvapilo by nás to u mužov?“ 
pýta sa. 

ako ste sa dostali k feminizmu vy?
K feminizmu som sa dostala ako študentka 
filozofie asi v druhom ročníku. Pamätám si prvé 
pocity, prekvapenie a rozhorčenie z nespravod-
livosti voči ženám, ktorú som zrazu videla vo 
všetkých sférach života. Predtým som netušila, 
že niečo ako feminizmus existuje. O Simone de 
Beauvoir sme sa učili iba to, že bola Sartrovou 
partnerkou a že napísala román Mandaríni.  
O tom, že bola feministka a skvelá filozofka, 
sme nemali ani poňatie, rovnako ako o mno-
hých ďalších veľkých autorkách.  

prečo je feminizmus pre väčšinu žien a mužov 
ťažko prijateľný (napriek tomu, že súhlasia 
s mnohými jeho myšlienkami?)
Zrejme to súvisí s mediálnou prezentáciou 
feminizmu. Pred rokom 1989 bol feminizmus 
chápaný ako buržoázna ideológia. Po roku 89 
sa k nám zase dostali pomerne negatívne, par-
odizujúce zobrazenia feminizmu. Toto mysle-
nie dodnes pretrváva. Navyše, je pohodlné 
feminizmus odmietať, sú s ním totiž spojené 
pálčivé otázky. Možno o niečo zarážajúcejší 
je odmietavý postoj k feminizmu zo strany 
žien. Vďačíme mu za veľké množstvo práv a 
privilégií, čo si však málokedy uvedomujeme. 
Napríklad za volebné právo pre ženy, za to, že 
sme objavili svoju sexualitu, „zistili“, že aj ženy 
majú rovnakú intelektuálnu kapacitu, že dnes 
môžeme študovať na univerzitách, pracovať 
a zarábať, ale aj za množstvo skvelých kníh a 
vedeckých objavov.

aký je váš vzťah k mužom?
S feministkami sa spája predsudok, že mužov 
nemajú príliš v láske. Mám rada mužov. Ale 
mám rada aj ženy. Aj keď od detstva boli mo-
jimi najlepšími priateľmi skôr muži. Dnes si asi 
vážim viac priateľstvo a vzťahy medzi ženami. 
Možno preto, že sa v tomto konkurenčnom 
svete nevieme mať rady a navzájom sa 
podporovať.

ženy medzi sebou sú často nevraživé k tým, 
ktorým sa darí uspieť v mužskom svete, 
prečo je to tak? ako by vyzeral svet, keby  
v ňom vládli ženy?
Na Slovensku sa úspech vo všeobecnosti 
neodpúšťa. Nemám ilúzie, že svet, v ktorom 
by vládli ženy, by bol nejako výrazne lepší, 
morálnejší či bez vojen. Nakoniec, ani nejde  
o to, aby ženy prevzali moc, ale o spravodlivejšie 
usporiadanie spoločnosti a rovnosť šancí.  

čím sa v súčasnosti zaoberá vaša feminis-
tická organizácia aspekt? 
V ASPeKTe už od začiatku 90. rokov vytvárame 
priestor pre feministickú prax i teóriu. Vydali 
sme viac ako 100 publikácií. Minulý rok to bola 
knižka Slavenky Drakulić „Myš v Múzeu komu-
nizmu a iné životy pod psa“ – dúfame, že môže 
najmä mladým ľuďom priblížiť našu minulosť. 
Spolupracovali sme na príprave brožúry „Konať 
proti násiliu na deťoch“. Na webovej stránke 
ruzovyamodrysvet.sk sa zameriavame na 
pedagogiku, ktorá nekolíkuje „ružový“ svet 
pre dievčatá a „modrý“ pre chlapcov, ale vytvá-
ra podmienky pre väčšiu pestrosť záujmov a 
spôsobov života. Učí chlapcov starostlivosti (aj 
o deti) a dievčatá podporuje pri získavaní tech-
nických zručností  (aj financií). www.aspekt.sk

mnoho ľudí si vytvorilo predsudok feminist-
ky ako večne nahnevanej „radikálky“, ktorá 
považuje mužov za menejcenné tvory. je toto 
reálny obraz feministky?
Ja sa reálne hnevám dosť často. Vy nie? Hnev 
môže byť dobrým impulzom, hoci i na chvíľu. 
Občas bola nahnevaná aj slovenská feministka, 
spisovateľka  Hana Gregorová – no najmä sa 
hnevali na ňu za to, že otvorene hovorila o prá-
vach žien. Začiatkom 20. storočia bolo prečinom 
aj to, že túžila po vzdelaní a samostatnosti. Ja sa 
stretávam skôr s agresívnym antifeminizmom. 
Mimochodom, spravidla sú feministky paci-
fistkami. Aj prvou nositeľkou Nobelovej ceny 
za mier bola feministka, spisovateľka Bertha 
von Suttner. Našťastie je skutočných obrazov 

„feministky“ aspoň toľko, čo feministiek.

máte rodinu a deti, prípadne sú vo vašom 
akčnom pláne života? 
Rodinu aj deti sme s bývalým priateľom 
plánovali. Obaja sme pochádzali z odlišného 
kultúrneho a náboženského prostredia a náš 
vzťah ukončil okrem iného aj dohodnutý sobáš 
s nevestou, ktorú mu vybrala rodina. Obaja 
sme to vtedy ťažko znášali. Odvtedy o čosi viac 
rozumiem moslimským feministkám, ktoré 
musia bojovať s hlboko zakoreneným tradicio-
nalizmom. Dnes som znovu zaľúbená, je to ešte 
čerstvý vzťah, o deťoch teda zatiaľ nehovoríme.

jana Cviková foto: juraj robl, zdroj www.superzeny.sk

Lenka krištofová foto: archív L.k.

Kamarátka sa rozčuľovala, 
ako je možné, že ona, ktorá 
miluje mužov a vôbec 
nie je feministka, nemá 
chlapa a deti, a pritom 
mnohé feministky majú bez 
problémov oboje.
(a. grusková)
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do tuCta
pod kožou feminizmu

anna GruskovÁ
Autorka divadelných a rozhlasových hier 
a scenárov k dokumentárnym filmom, 
príležitostná prekladateľka, dramaturgička a 
režisérka... Je vydatá a má devätnásťročného 
syna. Myslí si, že predsudky o feministkách 
(mimochodom, aj o bezdomovcoch) mnohým 
ľuďom vyhovujú. Aspoň nemusia nič riešiť. 

čo pre teba osobne znamená feminizmus?
Česká fotografka Veronika Bromová spravila 
pred pár rokmi zvláštne koláže: vo veľkých 
fotkách zvodných ženských tiel v lákavých 
erotických pozíciách nahradila intímne te-
lesné partie fotografiou toho, čo sa práve 
na týchto miestach nachádza pod kožou. 
Pre mňa je feminizmus práve toto. Vidieť a 
vedieť viac a hlbšie, čo to znamená byť ženou.  
V tomto zmysle som feministka. (Rozmýšľam, 
ako nazvať mužov, ktorí sa zaujímajú o svoju 
mužskú identitu... Na to nemáme žiadne 
slovo.)

ako si sa dostala k feminizmu ty?
cez Janu cvikovú a Janu Juráňovú z feminis-
tickej vzdelávacej a publikačnej organizá-
cie Aspekt a ich skvelý časopis s rovnakým 
menom. Bolo to po revolúcii a feminizmus, 

či presnejšie rôzne feminizmy, boli vtedy  
u nás niečím novým. Z masy ľudí sa vynárali 
individuality. Stali sa z nás nielen európania, 
ale aj európanky. Čítali sme o vzťahu sexuali-
ty a moci, o ženskej obriezke, o matriarcháte 
a patriarcháte, o celkom inej podobe krásy, 
než ktorú vídame v módnych časopisoch... 

poznáš nejaký dobrý vtip o feminizme?
Skôr niečo zo života: Nedávno sa jedna 
moja obľúbená temperamentná kamarátka 
rozčuľovala, ako je možné, že ona, ktorá miluje 
mužov a vôbec nie je feministka, nemá chlapa 
a deti, a pritom mnohé feministky majú bez 
problémov oboje...

Dobrá krajina je dôveryhodný a transparentný darcovský program. Aktuálne ponúka  
52 nápadov neziskových organizácií, ako môžeme my všetci malým príspevkom 
zmeniť tvár Slovenska, aby bolo krajšie, vzdelanejšie, ľudskejšie, kultúrnejšie a 
aktívnejšie. Darca môže priamo cez portál www.dobrakrajina.sk podporiť projekt, 
ktorý mu je najbližší. Napríklad za 1 € si môže kúpiť svoj obľúbený časopis alebo 
za tú istú sumu môže mať človek bez domova 3 raňajky. 

Darca cez svoje konto presne vidí, ako je jeho pomoc využitá. Vybranej organizácii 
môže niečo odkázať alebo sa jej spýtať, čo ho zaujíma. Zároveň vidí, kto okrem neho 
projekty podporil a môže projekt jednoduchým e-mailom odporučiť ďalším priateľom. 

Tomáš Janovic, spisovateľ, aforista, epigramatik, básnik, textár, dramatik a prekladateľ
Aký je Váš ideál dobrej krajiny?
Mám jednu anekdotu, ktorou odpoviem na túto otázku: Keď vojde zlo, tak povie: 

„Dobrý deň, som dobro!“ Keď vojde dobro, povie iba: „Dobrý deň.“ Taký je aj rozdiel 
medzi zlou a dobrou krajinou.

Táňa Pauhofová, herečka Slovenského národného divadla
Aký je Tvoj sen o dobrej krajine?
Mojim snom je žiť v krajine, kde si ľudia navzájom nie sú ľahostajní a nie je im 
ľahostajné ani prostredie, v ktorom žijú. A keďže odtiaľto nechcem utekať, ani 
nechcem sedieť a čakať, kým sa to spraví samé, rozhodla som sa tejto dobrej krajine 
pomôcť, pretože jej verím.

V Dobrej krajine môžu ľudia pomáhať aj ako dobrovoľníci. Ty sama s tým máš 
skúsenosť. Čo pre Teba dobrovoľná práca v prospech niekoho iného znamená?
Radosť. Obrovskú radosť. 

Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis
Ako sa môžu ľudia zapojiť do Dobrej krajiny? 
Dobrým občanom sa môže stať skutočne každý. Stačí sa zaregistrovať na www.
dobrakrajina.sk, vytvoriť si svoj profil a vybrať projekt. Ten môžu darcovia priamo 
cez portál podporiť finančne, ale tiež môžu venovať aj svoj čas, skúsenosti, či 
vecné dary. Za necelé tri mesiace od spustenia programu sa na Dobrej krajine 
zaregistrovalo takmer 360 občanov. Z nich 170 aj podporilo neziskové projekty  
v sume viac ako 75 000 €.

Otázky kládla Monika Smolová, programová koordinátorka Nadácie Pontis. 

inzerCia

anna Grusková foto: damas Gruska

žime tak, aby  sa v našom 
živote dobre cítili iní

Tento aforizmus som si 
vypožičala od pána Tomáša 
Janovica. Pôvodne ho venoval 
Julovi Satinskému, ktorý 
presne takto žil, ale zároveň 
sa zhoduje s tým, prečo pán 
Janovic podporuje program 
Dobrá krajina. 
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v indii Sa ToHo Pre ŽenY veĽa nezMenilo

pod farebným zÁvojom
Ženy si navzájom nakladajú na hlavy ťažké nádoby so štrkom, nesú ich asi tridsať 
metrov a vysypú na určené miesto. Chlapi dávajú pozor, dirigujú prácu, pofajčievajú 
a zarovnávajú vrstvu štrku. Tak vyzerá stavba diaľnice na severe Indie.

pÚtniktext a foto: jana čavojská, autorka je reportérka +7dní

Niektoré robotníčky sú pritom tehotné, ďalšie 
majú pri sebe batoľatá, okolo ostatných sa mo-
tajú malé deti. Deľba práce v tradičnej indickej 
spoločnosti je však jasná: žena má za úlohu 
rodiť deti, starať sa o domácnosť, manžela, a 
samozrejme popritom zvládnuť aj práce, ktoré 
v európe vykonávajú silní muži. Slabšie pohla-
vie? Určite nie. Škoda len, že emancipácia žien 
sa nevyvíja trochu iným smerom.

nie sú nevesty
Indické ženy majú v podstate rovnaké možnosti 
ako ženy u nás: môžu študovať, pracovať, hrať 

vo filmoch, chodiť na diskotéky aj zasadať vo 
vláde. Ale chudobných žien z nižších sociálnych 
vrstiev sa to netýka. Tie sa obyčajne vydajú 
veľmi mladé, nie však z lásky, ale na základe 
dohody nevestiných a ženíchových rodičov. 
Mladým do budúcnosti musí priať aj horoskop. 
Ak všetko sedí, zväzok by mal byť šťastný a 
úspešný. Po svadbe mladomanželka odchádza 
do domu svojho muža. Obvykle tam bývajú aj 
jeho rodičia, bratia s rodinami a nevydaté ses-
try. Ženy často hovoria o tom, ako musia plniť 
všetky svokrine príkazy a nikto v novej rodine 
si ich neváži. Ich situácia sa zlepší až vtedy, 

keď porodia synov. Ale pozor! Hoci to zákon už 
dávno zakazuje, v praxi rodičia ženícha stále 
vyžadujú od rodičov nevesty veno. Rodina naň 
musí šetriť z biednych príjmov celé roky. Preto 
mať dcéru nie je žiadna výhra. A mnohí rodičia 
sa nechcených dievčatiek radšej zbavia. Buď 
ešte pred narodením, alebo neskôr. Novoro-
deniatka nechajú zomrieť od hladu, zadusia 
vankúšom alebo jednoducho spália. Podľa 
odhadov takto denne zabijú až sedemtisíc 
dievčatiek. Došlo to až tak ďaleko, že sa v Indii 
minuli nevesty. Preto vláda zaviedla finančnú 
podporu 500 rupií pri narodení dievčatka. 

indické ženy väčšinou prijímajú svoj osud.
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pÚtnik

bremená, aké u nás dvíhajú silní chlapi, musí v indii uniesť subtílna žena.

predpisovo zahalená radžastanská žena neskladá závoj ani pri namáhavej práci.

najhorší osud
Nešťastná náhoda pri varení večere? Logická 
odpoveď na to, ako mohla žena pri sporáku 
zhorieť zaživa. Takáto „nehoda“ hrozí nevestám, 
ktoré nepriniesli sľúbené veno. Zdá sa, že veci 
sa pomaly hýbu dopredu, súdy už posielajú 
páchateľov vrážd na niekoľko rokov za mreže. 
Oheň bol osudom indických vdov stovky rokov: 
keďže sa po smrti manžela o ne zrazu nemal 
kto starať, ako najlogickejšie riešenie ľuďom 
zrejme prišlo upáliť vdovu na pohrebnej hranici 
jej manžela. Hoci tento krutý zvyk zrušili ešte 
Briti v roku 1829, aj dnes sa občas v novinách 
objavia články o tom, ako sa na vidieku upálila 
vdova (alebo ju do ohňa „postrčili“ príbuzní). 
Prežiť manžela a byť vdovou stále nie je žiadna 
výhra. Podľa rešpektovaných spoločenských 
pravidiel sa vdova nesmie nikdy znova vydať. 
Navyše by si mala oholiť hlavu, obliecť biele 
rúcho a žiť niekde na kraji dediny. 
Ženy v tehelni päťdesiat kilometrov od mesta 
Jaipur v štáte Radžastan nevyzerajú nešťastné. 
Hoci v práci musia držať krok so svojimi 
chlapmi. Kopať hlinu, miešať ju s vodou, vláčiť 
naložené fúriky, z hmoty tvarovať pomocou 
malej formy tehly a keď sú vypálené, nakladať 
ich na vozy. Nie je to čistá práca. Radžastanské 
ženy sa však nezriekli ozdôb. Neodmysliteľné 
náušnice v ušiach, v nose aj na prstoch na no-
hách, tucty náramkov, ruky pomaľované henou, 
pestré šaty a šatky na hlavách. Niektoré sa 
tak ostýchajú, že majú v šatkách obalené celé 
hlavy. Tradície im kážu skrývať svoju tvár a aj 
pri ťažkej práci pozerať na svet cez priehľadnú 
látku. 

obuškový gang
Hinduista nezvykne reptať na svoj osud, ale 
podriaďuje sa mu bez odporu, lebo vie, že 
všetky príkoria a nešťastia sú odrazom jeho 
správania v minulých životoch. Hovorí sa, 
že keď sa bytosť narodí ako žena, musela  
v predchádzajúcom živote urobiť niečo veľmi 
zlé. Možno z toho vyplýva vzťah k ženám  
v indickej spoločnosti – ale aj vzťah žien  
k im samým. Väčšinou prijímajú svoj údel. Nič 
iné im ani nezostáva. Revolucionárok je na 
vidieku málo. Predsa sa tam však nejaké nájdu. 
V oblasti Banda v štáte Uttarpradéš pôsobí 
známy „Gulabi gang – Ružový gang“. Ružová 
farba je spojená so ženami a ženstvom. Ženy 
z ružového gangu sa rozhodli bojovať proti 
násilníckym mužom, ktorí im ubližovali, ale aj 
za lepšie životné podmienky všetkých chudob-
ných. A to so zbraňou v ruke. Ako zbraň im slúži 
tradičná drevená palica lathí. Neváhajú ňou 
tĺcť naničhodných chlapov, hoci im od detstva 
spoločnosť vštepovala úplne iné správanie.
Terčom ich útokov sú muži, ktorí týrajú svoje 
manželky, pouliční násilníci, ale aj skorumpova-
ní štátni úradníci, ktorí sa priživujú na dávkach 
potravín pre najchudobnejších. Ružový gang ve-
die negramotná vidiečanka, matka piatich detí 

a manželka predavača zmrzliny Sampat Pál Dévi. 
Utláčané ženy takto vystúpili po rokoch 
znášania najrôznejších príkorí. Banda patrí 
medzi najchudobnejšie oblasti Indie, domáce 
násilie je tu na dennom poriadku, pomery po-
chádzajú ešte z feudálnych čias a prísne pra-
vidlá kastového systému a dominancie mužov 
sa tu neoblomne dodržiavajú. Na tom nič ne-
zmenili ani ekonomické úspechy Indie. Bez-
menných chudobných je v tejto najľudnatejšej 
krajine tak veľa, že správne nastaviť spravod-
livý sociálny systém bude ťažkým orieškom. 

Chudobné inžinierky
Barefoot college pri radžastanskom meste 
Kišhangar je miesto, kde sa aj chudobné 
nevzdelané vidiecke ženy môžu stať trebárs 
inžinierkami. V tejto zvláštnej škole pre 
dospelých vyučujú čítanie a písanie, ale aj 
mnohé praktické zručnosti. Ženy z kasty 
nedotknuteľných naraz vedia vyrobiť rádio či 
zapojiť solárny panel. V rámci projektu sa to od 
nich chodia učiť aj ženy z Kene a Mali. 
Čo môže viac zdvihnúť sebavedomie?
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mimoChodomtext: daniel pastirčák, zuzana uličianska | foto: archiv autorov

kde je nÁš stred?

... daniela PaSTirčÁKa

Človek do stredu svojho priestoru vždy umiestňoval nejakú domi-
nantu. Každá štvrť má dominantu, a dominantu má i mesto ako celok. 
V minulosti mávala dominanta sakrálny charakter. Symbolizovala 
stred reality, os, okolo ktorej sa točí vesmír. Zodpovedala potrebe 
človeka dať zmysel svojej existencii. „Načo nám je ulica, ak nevedie k chrámu.“ hovorí Starenka 
v závere kultového filmu „Pokánie“. 
chrám je miestom tajomstva. To, čo v jednej vete objasňuje, druhou zatajuje. Jeho farebné 
okná zostávajú otvorené tomu, čo presahuje človeka.
Komunisti sakrálne dominanty nahradili dominantami ideologickými. Ich jedinou funkciou 
bola manifestácia moci. O otvorenosti tajomstvu nemohlo byť ani reči. Okrem tajnej polície 
komunistická ideológia nemala pochopenie pre nijaké tajomstvo.
Čo sa s dominantami deje dnes. Súčasnosť nemá rada veľké príbehy. Odmieta stred, ku 
ktorému by sa mal vzťahovať zmysel ľudskej existencie. Dalo by sme čakať, že nové dominanty 
nevzniknú. Napriek tomu sú tu. Trčia nad strechami i nad vežami a v noci sú intenzívne vysvie-
tené. Banky a finančné inštitúcie a pod nimi rastúci zástup tých, čo nemajú ani strechu nad 
hlavou. Týčia sa k hviezdam ako veže kostolov, gesto, ktoré voči nebu robia, je však odlišné. 
Kým kostol upiera vežu nad seba ako ukazovák, naznačuje, že zmysel ľudského bytia presa-
huje zemské rozmery, banka sa voči nebu otŕča ako falický symbol, symbol boha plodnosti. 
Ak sa ľudská civilizácia zriekne svojho základného zadania – hľadať životný vzťah k pravde, 
ktorá ju presahuje – zmení sa na mechanizmus produkujúci a konzumujúci vyprodukované. 

„Pokiaľ sa jedná o peniaze, všetci ľudia sú rovnakého náboženstva,“ tvrdil Voltaire. Dúfajme, 
že to nie je jediné „náboženstvo“, ktoré nám dnes zostalo.

čo sme pipi?
„chlapi sú strašne slabí, musíme im pomáhať,“ žmurkla na mňa moja 
domáca, u ktorej som bývala v Londýne. Mala vyše osemdesiat a 
prekypovala aktivitou. Jej manžel roky pomáhal ako lekár v rozvo-
jových krajinách. Ale v porovnaní s ňou vyžadoval starostlivosť.
Ovplyvňuje našu spoločnosť viac stereotypná predstava o slabej žene, ktorú vedia poniektoré 
ženy aj celkom dobre zneužívať, či strach z tej silnej? Sú ženy obeťami či hýbateľkami systému? 
Obálky časopisov hovoria jednoznačne, že ženy sú báječné, úžasné, zdravé a krásne. Mesačník 
Strhaná žena s unavenou slovenskou päťdesiatničkou na obálke by asi náklad nerozpredal. 
Pritom by si určite našiel svoju agendu – ako sa postarať o vnúča i bezvládnu starú mamu 
naraz, ako dovliecť minerálky zo supermarketu, keď si rozvedený muž nechal auto.
Udržiavanie ohňa je náročné, domáci krb býva často čiernou dierou, v ktorej sa spália a 
komínom vyfúknu nejedny osobné ambície. Akoby ženy nemali prispievať aj k výške a šírke 
života, nielen k jeho dĺžke. 
Formálne platia na ženy i mužov pred súdom – ak veríme, tak aj tým posledným – tie isté 
zákony. Stále však existujú pochybnosti, či majú ženy tie isté povinnosti aj k naplneniu svojho 
osudu, využitiu talentu, k nájdeniu samých seba. Vedome nehovorím o práve, ale o povinnosti.

„Keď vyrastiem, budem pirátkou. Aj vy?“ kričala Pipi. Túto protofeministickú ikonu sme obdi-
vovali za jej odvahu žiť na vlastnú zodpovednosť.
Dnešné ženy sa môžu pokojne zapájať do „mužských“ hier. Nikdy to ale  nebudú mať úplne 
ľahké, kvôli rôznym bezbranným bytostiam, o ktoré sa musia veľmi často paralelne starať. Keď 
som robila reportáž z tréningu futbalistiek, ustavične im na trávnik vybehávali neustrážené 
deti a psy. 
Na MDŽ možno budú niektoré ženy riešiť, čo s kvetom, ktorý by im mohol po starom niekto 
doniesť. A čo tak zmeniť optiku? Prečo stále čakáme od iných, aby nám niečo potvrdili? Prečo 
sa neobdarujeme na tento sviatok samé? Sme Pipi, či len pipiny?

... zUzY UličianSKeJ

LiterÁrium
petra GettinGa

o nedokonalej dokonalosti

Niežeby som bol znalec detektívok, na to sú iní 
páni (na prvom mieste nesporne detektívológ 
Kornel Földvári a jeho najnovšia kniha O detek-
tívke). Ale stačí letmý pohľad a nedokážem sa 
zbaviť pocitu, že zo žánru inak milého sa stal akosi 
nebadane úbohý nástroj na exhibíciu všetkých 
fízlov sveta. Dokonalí, prázdni, bezduchí šéfovia  
v slnečných okuliaroch (majú ich aj večer pri streľbe) 
a sexi sliepočky používajúce najhypermodernejšie 
zázraky neexistujúcej techniky, propagandisticky 
dorazia k THe eND, to je asi tak všetko. Tu veru viac 
nenájde, kto hľadá, nič viac tu nie je.
Pamätám sa totiž – a pán Földvári a jeho 
fajnšmekrovský prierez všakovakými podobami 
zločinu mi to pripomenuli – na všetky tie postavy, 
tých Agátiných Poirotov a slečny Marplové v príbe-
hoch, v ktorých často bola pointa (kto je vrah) až 
kdesi vzadu, štýl tu bol už skrátka v samotnom 
štýle a zážitku. 
Možno by zavše nezaškodilo trochu tej obyčajnej 
človečiny, ľudskosti, bárs omylnej. Tá, zdá sa, chýba 
u seriálových superpolišov, ale aj u tých ozajstných, 
z našich ulíc, huckaných na ponižujúce ovácie mi-
nistrovi a vypĺňanie štatistík. 
Aby na ulici neboli ľudia bití, šikanovaní, podpálení, 
a za mrežami obete namiesto tých, ktorí sú vinní.

Peter Getting, redaktor Plus 7 dní

rony a Lea hľadajú domov
Čitatelia Nota bene z Košíc 
hľadajú domov pre psíkov z ulice, 
ktoré majú  v dočasnej opatere.

RONY čierny kríženec kokeršpaniela a setra, 
stredného vzrastu. Je to zdravý asi 2-ročný psík, 
kastrovaný, očkovaný, a odblšený. Miluje pohyb 
a samostatnosť vonku si vychutnáva, doma 
sa rád mojká. LeA, zdravá sedemmesačná 
kríženka stredného vzrastu, nie veľká, má 
rada hry, bláznenie s ostatnými psíkmi, vonku 
alebo doma. Je očkovaná a odblšená. Fotky na 
požiadanie. Kontakt: 0907/929 400 Ďakujeme.
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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-

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.

Na svojich chybách sa človek učí, na cudzích [...].

bodka
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text: sandra tordová | foto: dagmar canisová 

už druhý homeLess pLes

za podporu ďakujeme partnerom a sponzorom: zastúpenie európskej 
komisie na slovensku, sharkam v.i.p. catering, firme slovenské 
elektrárne a.s. – člen skupiny enel, firma donna rosi, cukráreň elezi, 
firma bittner, protech group s.r.o., Wiesbauer Gourmet, firma mary 
kay, rejoice, microsoft , súkromná hotelová akadémia haGma a prvá 
bratislavská pekárenská. Ďakujeme zdenke prednej a petrovi šestákovi 
(www.magicshow.sk), ktorí účinkovali bez nároku na honorár.  

Ďalší rok si homeless ples nesmiete nechať ujsť ani vy.

fotoriport

okrem skvelého kúzelníka petra vystúpil so svojou mandolínou aj predajca 
vlado, prezývaný Cipo, ktorý hrával v kapele atak.

Účastníčky plesu boli vymaľované a načesané z rúk profesionálok z firmy 
mary kay. ale aj tí menej pekní sa mohli tešiť na skvelé ceny z tomboly. na 
obrázku výherca prvej ceny, predajca pišta, s poukazom na víkendový pobyt 
v penzióne kunerád.

do tanca hrala kapela Ledo band, a bok po boku šantili čitatelia nota bene 
(na fotke  pani jarásová s manželom), ale napríklad aj ľudia bez domova a 
personál z útulku sv. Lujzy.

Chceli sme, aby sa ľudia bez domova aspoň raz za rok cítili ako „normálni“ 
ľudia a mali to najlepšie, čo pre nich vieme zohnať. bolo pre nás cťou mať 
špeciálneho hosťa zdenku prednú, či cateringovú agentúru sharkam, ktorá 
pripravovala banket aj pre kráľovnú alžbetu, a teraz za symbolickú cenu jej 
pracovníci obsluhovali ľudí bez domova.

na druhom ročníku homeless plesu, ktorý sa uskutočnil 30. januára v zrkad-
lovom háji, sa zabávalo vyše 170 ľudí. väčšinu tvorili predajcovia nota bene 
z bratislavy a z košíc.

KaM Sa HraBe PleS v oPere




