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EDITORIÁL

Prvé číslo piatku.

V

Dominika Zúborová
šéfredaktorka

škole nám učiteľky s obľubou
dávali za úlohu napísať sloh v
o tom, kto je náš hrdina. Nenávidela som to. Prekážalo
mi, že naše vyučujúce nikdy
nespomenuli hrdinky, ale
vždy hovorili o hrdinoch výhradne v mužskom
rode. Možno i preto spolužiaci čítali nahlas o
tom, akí úžasný je Superman, akí schopní sú
otcovia, akí úspešní sú hudobníci a bohatí
bankári. O Štefánikovi, o astronautoch či o vojnových hrdinoch som počúvala rada. Opisovali
ich ako nebojácnych, ochotných riskovať svoj
život za vyšší princíp. Ale nikdy sme nehovorili
o tom, či niektorí neriskovali až priveľa. Nevedela som, či sa do histórie zapísali dobrovoľne
alebo či ich k tomu okolnosti donútili.

Veď v nás bolo vždy akosi prirodzene zakódované, že nad nami niekto musí držať bič a občas
nás „poláska cukrom“. Ako nájsť slovenského
štátnika 21. storočia? Veď výsledkom toho najlepšieho je vždy napokon len priemer, ktorý
nás ako spoločnosť definuje. Dá sa teda vôbec
nájsť perfektný kandidát?Čomu všetkému
musí taký prezident čeliť? Musí obetovať svoje pohodlie v prospech spoločnosti? Má viesť
alebo má slúžiť? Dokáže oboje? Do akej miery
ovplyvní práca jeho súkromný život? Netrpí
„spasiteľským syndrómom“, keď sa rozhodne
pre takéto povolanie? A neznamená byť vzorom
isté poslanie? A môže byť hrdinkou aj žena?
Alebo je to len skvelý marketing?

Naša detská túžba sa nemení ani v dospelosti. A preto sme sa v tomto ročníku Mediálnej
školy rozhodli hľadať nevšedné príbehy a ich
hrdinov. Dohodli sme sa, že našim cieľom bude
hľadanie prezidentského kandidáta.

Naučili sme sa vyberať si hrdinov? Známe
české príslovie vraví, že príklady priťahujú.
Spoločnosť sa začne meniť až vtedy, keď si každý začne zametať pred vlastným prahom. My
sme spoločnosť.

No čo robiť, keď si viacerí chcú presadiť svoj
názor, kto je pre celú spoločnosť najlepšou
voľbou? Kto by mohol byť vzorom Slovákov?

Teším sa, že máte v rukách naše príbehy. Prajem vám, aby ste mali šťastie na svojich hrdinov.

Snažili sme sa nájsť odpovede, keď sme spovedali prezidentovho hovorcu i samotných
Vždy mi najdlhšie trvalo vybrať si svoj vzor. kandidátov. Ale chceli sme sa pozrieť aj na
Nech som sa snažila, ako som chcela, nik- tých, ktorí vzor potrebovali nájsť práve preto,
dy som nenašla niekoho, kto by bol v mojich aby sa dostali z nepriaznivej životnej situácie.
očiach dokonalý. Na každom som našla nejakú A nezabudli sme ani na „bežných smrteľníkov“,
škvrnku. Na jednom ma hnevalo, že je zasle- ktorí dokážu inšpirovať tým, že vedia vystúpiť z
peným rojkom, na druhom, že nejaví príznaky davu. Vybrali sme si aj takých, ktorí pochopipudu sebazáchovy. Na tretieho som sa nasrdila li, že sa musia stať hrdinami pre samých seba,
iba kvôli tomu, že všetci po ňom opakovali.
lebo nik iný ich zo svojich problémov nedostane.
Každý z nás chce niekam patriť. Chceme si
nájsť kamarátov „podľa svojej krvnej skupiny.“
Na to, aby sme videli dobro i zlo, musia oboVedela som, že napokon musím „prižmúriť je stáť vedľa seba. Je malým zázrakom, ako sa
očko“ a nevyberať si tak prísne. A tak sa stal navzájom dopĺňajú. Slovenskom otriasli škanmalý zázrak, začala som „kandidátov na hrdi- dály, zlo stále nepozná pravé meno. Naša kranov“ akceptovať aj s chybami.
jina čelí korupcii na najvyšších miestach. A
predsa zrkadlí toto zlo, ktoré je pre ľudskú rasu
Človek hrdinov hľadá, pretože sa potrebuje s prirodzené, dobro.
niekým stotožniť. Vyhradzuje si právo prihliadať k niekomu, keď on sám nebude vedieť, čo
Otázkou je, či sme sa už naučili dobro rozpomá robiť.
znať.
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HĽADÁ SA PREZIDENT

RÓBERT MISTRÍK

CHCEM STÁŤ NAD POLITIKOU

Vyrastali ste v totalitnom režime. Ako ste
vnímali komunizmus?
Rodičia sa v roku 1968 veľmi angažovali, na
čo môj otec doplatil. Po 68. roku, keď prišli na
naše územie sovietske vojská s piatimi „priateľskými armádami“, museli ľudia chodiť na
previerky a vyjadriť súhlas s touto „bratskou
pomocou“. Môjho otca šéf prehováral, aby „neblbol“ a povedal, že súhlasí. On však nesúhlasil. Tento príbeh som sa dozvedel len pred pol
rokom, otec mi o tom nikdy nehovoril. Samozrejme, jeho vyjadrenie malo nemilé dôsledky.
Otec bol vtedy straník, ale keďže nesúhlasil, tak
ho zo strany vyhodili. Podľa vtedajšieho režimu
to boli tí najväčší nepriatelia štátu, zradcovia
komunistického režimu. Mama tiež neobišla o
nič lepšie.
Od roku 1968 teda vaša rodina výrazne cítila dôsledky postoja k invázii?
Nie, to by som preháňal, ale vždy u nás
vládlo také napätie. Hovorilo sa, že čo s nami
bude, keď budem chcieť ísť na školu a podobne. Keď niekto nebol konformný s komunistickým režimom, tak nemohol dúfať v nejaký kariérny rast. Každý vedel, kde je jeho strop. Mne
teda bolo od malička jasné, o čom je ten režim.
Mama ma vždy upozorňovala, aby som si dával
strašný pozor, čo hovorím, lebo to môže mať
závažné dôsledky.

sme futbal, bicyklovali sa a večer sme prišli domov. Vtedy deti už vo veľmi malom veku chodili samy do školy. Dnes je to už iné. Deti dnes
strážime, vyvážame ich autami. Mal som veľmi
slobodné a voľné detstvo. Vždy som si robil, čo
som chcel. Nemôžem sa sťažovať na prísnu výchovu.
Chceli ste byť odmalička vedcom?
Už v ranom veku som sa začal zaoberať prírodnými vedami. Len čo som sa na základnej
škole dostal k chémii, okamžite ma to chytilo.
A možno už nikdy nebudem mať takú radosť
z víťazstva, možno ani z prezidentského víťazstva, ako keď som vyhral okresnú chemickú
olympiádu. Vtedy som si myslel, že som dostal
Nobelovu cenu. Tie prvé úspechy sú vždy cenné.

Tieto úspechy vám pri prijímaní na vysokú
školu museli pomôcť. Vznikol nejaký problém?
V prihláške bola kolónka, kde som mal
uviesť, či boli moji rodičia členmi strany pred
rokom 1968. To bola otázka, ktorá znamenala
k.o. Mohli ste povedať, čo ste chceli, ale táto
otázka mohla rozhodnúť o vašej kariére. Keď
ste v tej kolónke napísali áno a následne uviedli, že už v strane nie sú, všetci vedeli, o čom je
reč. Po dohode s mamou a otcom sme sa rozhodli, že necháme tú kolónku prázdnu. Našťastie
Človeka veľmi formujú hodnoty, ktoré mu technické školy nebrali až tak prísne, navyše
vštepia v mladosti. Kto vás najviac formoval a som mal zo strednej dobré známky a olympiády, takže som išiel na vysokú školu bez skúšok.
akým smerom?
Rodičia a starí rodičia ma veľmi ovplyvňoAko ste sa dostali k podnikaniu?
vali. Býval som s mamou a mám s ňou veľmi
Po skončení vysokej školy som išiel na
blízky vzťah. Mama je silne veriaca. Bola orientovaná aj na kultúru, brávala ma na koncerty, doktorandské štúdium do Viedne. Po získano mňa zaujímali hlavne prírodné vedy. Vždy ní doktorátu sa mi naskytla možnosť ísť na
mi mama zo žartu hovorila, že kde sa to na post doktorandské štúdium do Spojených štámňa nalepilo. Tiež ma formovala v politickom tov amerických. Tam som strávil na veľkom
svetonázore. Veľmi ma ovplyvnil i môj starý výskumnom ústave dva a pol roka. Mne by v
otec. Bol robotník, ktorý sa nadrel celý život. živote nenapadlo podnikať a už vôbec nie poVždy mi hovoril, že sa mám učiť, že mám byť dnikať s vedou, chémiou alebo niečím takýminžinier. Nechcel, aby som skončil ako on. Ro- to. Ale v tých štátoch som to odpozoroval, že to
tam bolo úplne normálne. Vtedy mi napadlo,
dičia aj starí rodičia ma viedli k pracovitosti.
že prečo by som to neskúsil i ja. Povedal som to
svojej manželke, ktorú to najprv zarazilo. Bol
Mali ste prísnu výchovu?
Nie, vôbec nie. Bol som také dieťa, že mama v tom veľký risk, že minieme všetky naše peani nevedela, čo som robil. Za komunizmu to niaze, čo sme si ťažko zarobili a podnikanie sa
bolo tak, že sme ráno vybehli na ulicu, hrali možno nepodarí.
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Vaše okolie vás však nakoniec neodradilo...
Vedúci mojej dizertačnej práce mi povedal,
či som sa zbláznil, veď predsa vedci nepodnikajú. Hovoril mi, že je pod úroveň vedcov, aby podnikali, to robia iní ľudia. Dokonca zašiel i za
mojou mamou, aby mi dohovorila. To odrážalo vtedajšiu dobu. Dnes sú na univerzitách už
startupy a spinoffy a ak niekto nezakladá startup, pozerá sa naňho, ako keby mal nejaký problém. Vtedy to tu nebolo bežné. Bolo to totálne
nóvum, vyzeral som ako exot. Bol som mladý
a niekedy je to aj dobré, keď človek nepočúva,
čo mu hovoria ľudia okolo. Mňa to neodradilo
a išiel som si za svojím. Videl som totiž ohromný potenciál v tom, čo som vymyslel. V Štátoch
som si overil, ako na to ľudia reagujú. A keď
som videl, ako pozitívne reagovali na môj vynález na tom najvyspelejšom trhu a na najvyspelejšej vedeckej úrovni, bol to pre mňa povzbudzujúci signál, že sa to môže podariť. Preto som
stavil všetko na jednu kartu, rozhodol som sa,
že sa vrátim domov a že si založím firmu.
Čo ste vlastne vymysleli?
V rôznych oblastiach sa potrebujú analyzovať vzorky, látky a tekutiny. Ak chcete vedieť,
v akom stave je nejaký systém, musíte vedieť,
z čoho sa skladá. Človek je chemická fabrika,
nejaká množina molekúl, a preto musíme vedieť, aké molekuly a v akej koncentrácii sa tam
nachádzajú. Lebo od toho sa odvíja poznanie o
stave toho systému. A na to sa používa metóda,
ktorá sa volá hmotnostná spektrometria. Zjednodušene je to stroj, do ktorého látky vstreknete a na druhej strane vám vybehne nejaký signál. Tento signál sa musí pretransformovať do
informácie, že čo to vlastne je. V našej firme robíme to, že tieto zložité signály vyhodnocujeme
a snažíme sa z nich zistiť užitočnú informáciu.
Ako vyzerali vaše podnikateľské začiatky?
Začal som podnikať v roku 1998. Vtedy som
robil nonstop. Vnímal som, že sú soboty a nedele, lebo manželka vtedy nechodila do roboty. Bol som posadnutý myšlienkou, že musím
uspieť. Myslím si, že to boli ingrediencie môjho úspechu. Z podnikateľského hľadiska totiž moja firma generuje slušné zisky. Vo vede
sú zas meradlom úspechu citácie, čiže ako o
vás hovorí odborná literatúra. Naše systémy
používajú výskumné ústavy a najlepšie farma-

ceutické firmy, citujú nás v odbornej literatúre. Naša firma má
19-stranový zoznam citácií na naše produkty. Ďalší úspech je publikovanie v karentovaných časopisoch. K tým najkvalitnejším v
prírodných vedách patrí časopis Nature Biotechnology, kde som
bol prvým vedcom zo slovenskej inštitúcie, ktorému za posledných 14 rokov vyšla publikácia.
Nie je škoda takého úspešného vedca a podnikateľa v politike?
Aj v rodine sa ma na to pýtajú. Mám v sebe ešte stále mladíckeho ducha a hovorím si, že nebudem počúvať, čo mi hovoria
a idem si za tým, čo chcem. Nebolo to však tak, že som sa ráno
zobudil s tým, že chcem byť prezidentom. Malo to genézu, zažil
som nepríjemný kontakt s mafiou. A toto aj mne pomohlo precitnúť. Kým sa vás zlo osobne nedotkne, necítite dostatočne, že v
spoločnosti je. Je to len také latentné, že všetci kradnú. Kontakt
s mafiou ma utvrdil, že len samotný jednotlivec nemôže bojovať
s mafiou.
O čo išlo?
Angažoval som sa v komunálnych veciach a mafii sa to nepáčilo. Tak sa mi snažili dobýjať do domu.
O aké komunálne veci išlo?
O tom nechcem hovoriť. Proste to boli nejaké komunálne
veci. Vyvrcholilo to tým, že v roku 2002, keď bola moja manželka
v šiestom mesiaci tehotenstva, sa mafia rozhodla, že mi veci o
druhej v noci vysvetlí. Zavolal som políciu. Legitimovali ich a
mafiáni odkráčali. Oni si vtedy mysleli, že si môžu robiť, čo chcú.
A navyše neboli príliš inteligentní, navzájom sa jeden za druhým
strieľali. Nemali nejakú hlbšiu stratégiu, bola to len hrubá sila.
Vďaka tomu som však spoločensky precitol.

všetko možné. Pomohlo mi to ujasniť si názory.
V roku 2009 ste zakladali stranu SaS. Ako k tomu došlo?
Prostredníctvom blogov som sa zoznámil so zaujímavými ľuďmi
ako Lucia Žitňanská, Richard Sulík, Radoslav Baťo, Jozef Mihál a
ďalší. Bol to práve Jozef Mihál, kto ma jedného dňa oslovil. Napísal
mi, že spolu s Richardom Sulíkom zakladajú stranu a je na mne, či
chcem len kritizovať alebo niečo skutočne meniť.
O tri roky neskôr, v roku 2012, ste stranu opustili. Čo sa vtedy
stalo? Bolo niečo, v čom vás strana sklamala?
Zo začiatku bola politika pre mňa hoby, niečo, čo kompenzuje
moju prácu. Avšak v istom okamihu prišla dilema, koľko času chcem tomuto koníčku venovať. Stále som popri politike pracoval vo
vede, mal som vlastnú firmu. Keď sa strana SaS dostala do vlády, cítil som, že je to pre mňa neúnosná situácia. Rozhodol som sa vrátiť
k svojim koreňom. Bol som však celý čas súčasťou SaS a preto si
myslím, že by bolo lacné povedať, že ja som bol ten dobrý a oni ma
sklamali. Aj keď sa rozpadne manželstvo, nie je na vine len jeden.
Priznávam ale, že stranu som opúšťal s určitým sklamaním.
Z čoho pramenilo toto sklamanie?
Z toho, ako to celé prebieha. Politika je handel, ty mne dáš toto a
ja tebe tamto. Navyše vtedy vo veľkom štýle prišiel Fico.

Prečo nechcete hovoriť o konkrétnostiach tohto zážitku?
Nechcem do spoločnosti vnášať negatívne prvky. Nechcem
byť tým, kto sa chce v kampani spovedať, ako mu bolo ukrivdené. Napriek všetkému, čo sa v tejto spoločnosti deje, chcem
priniesť optimizmus. Život je krásny a je krátky. Nevidím seba
ako strážneho psa, to je úloha médií alebo opozičných politikov.
Nechcem byť nejaký investigatívec. Viem, že o tom médiá rady
píšu, ale ja mám tiež veci, o ktorých by som rád rozprával. Nenechám sa strhnúť a stiahnuť.

Prečo ste sa teda rozhodli druhýkrát vstúpiť do politiky?
Prišiel minuloročný eurofondový škandál. Naša firma sa o dotácie uchádzala presne osemkrát. Chceli sme robiť veľký výskum,
ktorý by bol zameraný na Alzheimerovu chorobu. Vymysleli sme
úžasný projekt, kde by sme vytvorili databázu molekúl. My už istú
databázu i máme. Je dokonca na internete, celý svet tam chodí. Chceli sme teda urobiť databázu malých molekúl, kde by všetci chodili. Nemyslím si, že Slovensko malo väčší objav vo svojej histórii.
Bola to obrovská príležitosť, unikátna vec pre našu krajinu. Apple
to od nás kupuje, Nike, Coca-Cola, všetky farmaceutické firmy, FBI.
My sme mali kľúč, ako sa do toho dostať a chýbalo nám niekoľko
miliónov na realizáciu. Argumentovali sme vedeckým rekordom,
nezabralo to. Napriek tomu, že je tu pripravených 2,2 miliardy na
výskum, naša firma žiadnu dotáciu nedostala. Naštvalo ma to tak,
že som o tom začal nahlas hovoriť. Ale len čo sa nahlas ozveš, v
živote už žiadny grant nedostaneš. To ma znovu vtiahlo do politiky.
V spoločnosti sa nič nezmení, ak budeme nečinní.

Tento moment bol však pre vás v niečom zlomový.
Áno, týmto to začalo. Viac som sa začal zaujímať o politiku.
Hlavne som však pochopil, že je smiešne s mafiou bojovať sám,
že človek potrebuje komunitu. Bol som aktívny bloger, kritizoval
som všetko odhora nadol, zľava-sprava a od východu na západ,

Andrej Kiska uviedol, že už nebude kandidovať na post prezidenta kvôli rodine a tiež kvôli tomu, že z pozície prezidenta a jeho
kompetencií nemôže veci reálne meniť. Nebolo by teda lepšie, ak
chcete veci meniť, pokračovať v straníckej, parlamentnej politike?
V demokracii vždy nadväzujete na niečo, čo tu je. Procesy v de-
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mokratickej krajine je ťažké meniť. Aj Angela
Merkel vám povie, že jej moc je limitovaná.
Ani americký prezident nemá nejakú extra
veľkú moc na riadenie krajiny. Áno, prezidentské kompetencie sú menšie. Prezident ich má
málo, ale sú absolútne, vladárske. Nerobme
si však ilúzie, že vo veľkej politike všetko na
druhý deň zmeníme. Tak funguje demokracia.
A ako by ste teda chceli veci meniť z pozície
prezidenta?
Presvedčíte ľudí o svojej pravde. Oveľa
väčšou službou pre spoločnosť je presvedčiť
niekoho o svojej myšlienke, než presadiť zo dňa
na deň drakonický zákon. Týmto spôsobom
môže prezident dosiahnuť oveľa viac, ako keby
boli rozšírené jeho právomoci. Dôležitá je sila
osobnosti, tá urobí veľa.
Myslíte si, že obyčajných ľudí oslovíte s
kauzou premrhaných eurofondov na vedu a
výskum?
Mojou výhodu je, že som vedec a danej
oblasti rozumiem. Ak budem tento problém
riešiť, bude to autentické. Chcem ľuďom naozaj vysvetliť, že ak budeme mať dobrú vedu,
spoločnosť bude vyspelejšia, budeme mať
vyššie platy, a zvýši sa životná úroveň. Akékoľvek nové poznanie v biomedicínskom výskume
zasahuje napríklad aj do zdravotníctva, pretože
spolupracujete s lokálnymi nemocnicami, univerzitami. A to je ohromná synergia, ktorá na
Západe perfektne funguje.
Aké sú témy, ktorými by ste sa chceli vo
výkone funkcie zaoberať?
Mám štyri témy, s ktorými chcem ísť do volieb. V prvom rade je to zahraničná politika.
Moja zahraničnopolitická orientácia je jednoznačne Európska únia, Severoatlantická aliancia (NATO) a všetko, čo s tým súvisí. Myslím
si, že Európska únia je náš osud. Druhá vec je
právny štát. U nás právny štát zlyháva v rôznych oblastiach, čo dennodenne vidíme. Treťou
oblasťou je moderné Slovensko. Slovensko má
obrovský potenciál, a nie celkom ho využíva. A
na záver zdravé Slovensko. To predstavuje zdravotníctvo a životné prostredie.
Radíte sa s niekým pri príprave na mediálne vystúpenia, rozhovory?
Skôr som preberal témy s tímom, ktorý sa
zrodil. Zhodli sme sa, že mediálne tréningy nemajú zmysel. Mediálne tréningy vás budú štylizovať do pozície, v ktorej sa necítite komfortne.
Človek by mal vystupovať v kampani autenticky, so všetkými chybami, ktoré k nemu patria.

V kampani sa vždy treba pozerať na voličov,
a podľa cieľovej skupiny si rozmyslieť, akým
spôsobom budete komunikovať. Slovensko
veľmi rozdeľujú morálno-etické, konzervatívno-liberálne témy. Vy na tieto otázky často
odpovedáte neurčito, stredovo. Je to úmysel?
Vychádzajme z úlohy prezidenta v spoločnosti. Prezident by mal ľudí spájať. Skúsme
hľadať témy, kde vieme nájsť zhodu a nesnažme sa za každú cenu ísť na hranu, hádať sa, byť
kontroverzní. Úloha prezidenta je spoločnosť
spájať, byť integrujúcim prvkom. Spoločnosť
je heterogénna. Mnohé veci, ktoré sa v spoločnosti diskutujú, vychádzajú zo spoločenskej
dohody. A tá dohoda býva veľmi ťažká, lebo ľudia majú veľmi vyhranené názory.
Boli ste spoluzakladateľom strany, ktorá
je liberálna, presadzovala legalizáciu marihuany. Voliči vás môžu mať spojeného práve
s touto stranou.
Z tohto sa nevyvliekam, ale ja môžem mať
tiež svoj názor na isté veci. Keď sme tú stranu
zakladali, pochopil som, že nikdy nebudeme
mať stopercentnú názorovú zhodu.
Podporí vás strana SaS v kandidatúre?
V mojom záujme je, aby som získal čo najširšiu podporu demokratických opozičných
strán.
Uviedli ste, že si kampaň budete z väčšej
časti financovať sám.
Áno, ale vždy som ešte dodal, že tam bude
ešte jedna súkromná osoba. Z 90 % si budem
kampaň platiť ja a 10 % mi prispeje Richard
Marko zo spoločnosti ESET. To znamená, že z
polmiliónovej kampane sám zaplatím 450-tisíc
eur.
Koho zo slovenských politikov v modernej
histórii si vážite? Mimo Andreja Kisku, tam je
to zrejme jasné...
Nebudem tu teraz z rukáva súkať mená. Ja
si predovšetkým vážim slušných ľudí. Nerád
by som ukázal na niekoho, kto je správny a kto
nesprávny. Veľkou inšpiráciou však je pre mňa
Milan Rastislav Štefánik. On dokázal, že medzi vedcom a politikom nemusí byť veľká brázda. Vždy sa mi tiež páčili hrdinovia v podobe

Konzultujete reakcie na citlivé otázky?
Sú otázky, ktoré očakávate a je aj veľa takých, ktoré vás prekvapia. Pri tých očakávaných využívam to, že rád píšem. Niektoré svoje
myšlienky najprv napíšem na papier a potom
ich reprodukujem. Neznamená to ale, že mi
ich niekto vnútil. Som plne autonómny, ale
určite nezaškodí, keď si človek veci vopred naformuluje, pripraví a potom sa ich drží, aby bol
konzistentný.
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„malých“ neznámych ľudí. Aj tí položili život za
pravdu a málo sa o nich hovorí. To sú tí, ktorých by mala možnosť spoločnosť viac obdivovať. Napríklad Jozef Gabčík, vedúci výsadkovej
skupiny, ktorá mala za úlohu zabiť Reinharda
Heydricha a potom zomreli v krypte pravoslávneho kostola v Prahe. To bola veľká osobnosť
slovenských dejín. Ako povedal Čapek, verím v
obyčajného človeka.
Nechcete spomenúť žiadne meno z modernej histórie, od roku 1993?
Nie, to odo mňa nedostanete. Nechcem ísť
do toho kádrovania. Viem, ale nepoviem ich.
Ste vedec a uvážlivý človek. Dokážete však
byť dostatočne ľudový?
Dostal som radu, že od istého momentu
musím v svojom jazyku zvoľniť do zrozumiteľnejšej formy. Všetci sme profesionálne deformovaní a mne bolo dobre poradené, aby tej
jazyk bol jednoduchší, pochopiteľnejší. Hlavne
ak musíte v ľuďoch vzbudiť dôveru. Musíte sa
s nimi rozprávať, musím chodiť po Slovensku,
musí to byť kontaktná kampaň, musím sa vyjadrovať pre médiá. To je prvý predpoklad. Ľudia
musia byť stotožnení s tým, že tento človek ma
bude reprezentovať. Musím presvedčiť jednoduchého človeka, že som správny človek na
správnom mieste.
Mozog funguje na asociáciách. Ak povieme
Andrej Kiska, vybaví sa nám Dobrý anjel, pri
Zuzane Čaputovej pezinská skládka. Čo však
Robert Mistrík?
Úspešný vedec, ktorý dobre reprezentoval Slovensko v zahraničí, bojoval proti mafii,
pomohol človeku v núdzi a je zárukou, že Slovensko pôjde kontinuálne v šľapajach Andreja
Kisku.
- Svetluša Surová redaktorka
robert Mistrík
Vyštudoval Chemicko-technologickú fakultu
STU, doktorandské štúdium ukončil na Viedenskej
univerzite v roku 1994. V roku 1998 založil firmu
HighChem, ktorú dodnes vedie, zaoberá sa vývojom
softvérových modulov pre hmotnostnú spektrometriu. Bol zakladajúcim členom SaS v roku 2009,
krátko na to zo strany odišiel. Je ženatý, má dve deti.

HĽADÁ SA PREZIDENT

ZUZANA ČAPUTOVÁ

CHCEM VYVÁŽIŤ ZLO DOBROM

Roky zvádzala boj so štátom a vstup do politiky zraniteľnosti. Neviem, či je to dobrá výbava pre
jej pripadal byť nepredstaviteľný. Dnes sa uchádza politiku, ale nechcem byť model politika, ktorý
o miesto v prezidentskom paláci. Chce tam vniesť nepripustí aby sa ho čokoľvek dotklo.
svoj pokoj, odbornosť a konštruktivizmus. A možno
aj trochu romantiky.
Hovoríte, že označenie politička pre vás
bolo nepredstaviteľné. Prečo ste teda vstúpili
do politiky?
Na úvod jednoduchá otázka - kto ste?
V rámci spolupráce s VIA IURIS som mala
V prvom rade som matka dvoch detí a ad- blízko k téme výkonu verejnej moci a moja právokátka, no od minulého roka som aj podpred- ca sa politiky dlho dotýkala. Múr medzi mnou a
sedníčka Progresívneho Slovenska a teda po- politikou mi ale pripadal neprekonateľný a odlitička. Na tento prívlastok si ale ešte zvykám, mietla som niekoľko ponúk od rôznych strán.
lebo bol pre mňa roky nepredstaviteľný. Inak Do Progresívneho Slovenska som vstúpila z viasom hlavne človek, ktorý má rád pokoj a nemá cerých dôvodov. Súhlasím s hodnotami, ktoré
rád konflikt.
sú v DNA ľudí tvoriacich hnutie. V politike sú
noví, sú úspešní v tom, čo robia a nepotrebuPráve pokoj sa zdá byť vašou najvýrazne- jú do toho ísť, aby si „ukradli z koláča“. Mám
jšou črtou. Kde ho beriete?
z nich pocit veľkej kompetentnosti a hodnotoJe súčasťou mojej prirodzenosti. Neviem, či vého spriaznenia. Zaujímavý je pre mňa aj ich
je dobré o tom hovoriť z hľadiska politického pohľad na politiku z dlhodobej perspektívy a v
marketingu, ale už niekoľko rokov sa venu- horizonte širšom ako jedno volebné obdobie.
jem zenovej meditácii. Je pre mňa nástrojom
sebareflexie a regulácie extrémneho nátlaku
Získať voliča orientáciou na dlhodobé ciele
na procesy mysle a emočných stavov, ktoré sa je ťažké, ak vôbec možné. Nevstupuje hnutie
počas dňa nazbierajú. Človek pri nej poodstúpi do politického boja trochu naivne?
a chvíľu sleduje, čo sa v ňom deje.
Som presvedčená, že každý Slovák rozumie,
že je tu deficit v oblasti spravodlivosti, vzdeláĽudia vás môžu pre váš pokoj vnímať ako vania, podnikania či zdravotníctva. Tieto dlhochladnú odborníčku, ktorá v súboji s populis- dobé témy sa snažíme komunikovať tak, aby
tami neobstojí. Môže byť toto slabou stránkou ľudia pochopili, že sa týkajú ich každodennosvašej kandidatúry?
ti. Témy s dlhodobým charakterom ale musia
Emócia je tým, čo ma motivovalo k vstupu byť doplnené o riešenie aktuálnych otázok, a to
do politiky. Ten bol studenou sprchou, lebo najmä s ohľadom na udalosti posledných mesom zrazu vstúpila do niečoho na čo som nebo- siacov.
la zvyknutá. Keď obhajujem záujmy klienta, argumentujem do najmenších podrobností. V poKtoré témy považujete za akútne?
litike sa ale kladie nárok na schopnosť povedať
Akútne treba riešiť korupciu a pod tento povec jednoducho, stručne a vystihnúť ju hneď jem zahŕňam aj dôveru vo fungovanie štátnych
v prvej vete. Toto ma veľmi zaskočilo a možno inštitúcií. Mojou obľúbenou témou je aj deficit
práve v tomto sa stráca pocit emócie. Ako moja vo vyvodzovaní zodpovednosti ústavných činislabšia vlastnosť mi napadá skôr niečo iné, čo teľov. Považujem ho za symbol toho, že mocsi ale vedome udržiavam. Je to zraniteľnosť, čo ným sa nemôže nič stať.
znamená, že pred sebou nemám a nechcem
mať vybudovaný akýsi štít.
Prezidentská kampaň je pre mladú stranu
ako Progresívne Slovensko dobrou príležiNemáte ho ani po toľkých rokoch advoká- tosťou na vlastnú propagáciu. Nepostavilo vás
cie?
hnutie do role kandidáta len za týmto účelom?
Nemám na mysli obranu v rovine intelekKampaň v rámci prezidentskej kandidatuálneho súboja, ten je záležitosťou racionál- túry je bezpochyby aj propagáciou hnutia.
nej linky. To sa dá naučiť a tým sa v podstate ži- Na druhej strane, je zo strany hnutia legitímvím. Hovorím o osobnej a emocionálnej rovine ne uvažovať o postavení vlastného kandidáta.
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Nikto neskrýva, že kandidatúra hnutiu môže
pomôcť, ale pomer medzi autenticitou mojej
kandidatúry a propagáciou hnutia veľmi citlivo vyhodnocujeme. Propagácia strany nemôže
prevážiť.
Prečo ste začali uvažovať o prezidentskej
kandidatúre?
S platonickým nápadom kandidovať prišli
moji kolegovia. Priznám sa, že na prvý pohľad
to znelo skoro ako psychotická diagnóza.
Vypočula som si ale ich argumenty a v podstate som s nimi súhlasila. Hlavne spojenie témy
spravodlivosti s prezidentským postom znelo
logicky a dobre.
Čo všetko ste pri rozhodovaní o kandidatúre zvažovala?
Jedným z faktorov bolo, že kandidatúra
znamená prerušenie členstva v Progresívnom
Slovensku. A ja v jej záujme nechcem účelovo
poprieť svoju politickú identitu, ktorá je mojou
súčasťou. Zrazu ju vypnúť, by nebolo férové.
Do úvahy som brala aj veľa hlbokých a osobných faktorov. Predovšetkým, čo to znamená pre
moju rodinu a koľko času s nimi budem tráviť.
Malo na vaše rozhodnutie vplyv oznámenie
Andreja Kisku, že kandidovať nebude?
Absolútny. Považujem ho za dobrého prezidenta a ak by sa rozhodol opačne, nekandidovala by som. Bolo by po dileme.
Prečo si myslíte, že je dobrý prezident?
Myslím si, že v spoločnosti zohral jedinečnú
rolu nositeľa pozitívnych a konštruktívnych hodnôt a obnovil dôveru verejnosti vo fungovanie
inštitútu prezidenta. Vysoko hodnotím spôsob akým realizoval svoje právomoci a to, ako
vyťahuje na povrch spoločensky dôležité témy
a vnáša do nich snahu o upokojenie a porozumenie.
Ako čítate jeho vyjadrenie, že v nejakej
miere ostane v politicky činný?
Ak má v pláne venovať sa rodine a nezaloží
politický subjekt s ambíciou stať sa premiérom, napadá ma čestná pozícia v politickom
subjekte. Ale nezachytila som šumy, ktoré by
naznačovali viac.

Viete si predstaviť jeho spoluprácu s Progresívnym Slovenskom?
Osobne by som si ju predstaviť vedela.
Nespomeniete si na žiadnu situáciu, v ktorej by ste sa zachovali úplne inak ako on?
Možno by sa našli momenty, kedy som si povedala „ešte sa
dalo málinko inak“. Napadá mi vymenovanie dvoch ústavných
sudcov, kedy Kiska akceptoval nález ústavného súdu. Pri menovaní týchto kandidátov sa dala zvoliť trochu iná stratégia. Menovacie právomoci vo vzťahu k súdnej rade a sudcom ale vykonával
dobre. Zdôrazňoval potrebu profesionality a hodnotového ukotvenia uchádzačov, čím vyvažoval nedôveru v slovenskú justíciu.
Tým, že k týmto témam nepristupoval len ako poštár, ale podnietil v nich polemiku, urobil dobrú službu.
Rozhodnutia, ktoré urobil po zastrelení Jána Kuciaka, boli
miestami na hrane ústavy. Viete sa s nimi ako stotožniť?
V zásade sa s nimi stotožniť viem, aj keď právne to na hrane
ústavy bolo. Celkovo považujem jeho reakciu na krízu posledných mesiacov za absolútne dostatočnú.

Váš protikandidát František Mikloško povedal, že boj o tvár
Slovenska bude ešte dlhý. Kauza skládky je dôkazom, že vy skúsenosť s dlhodobým bojom máte. Ako v sebe človek dokáže nájsť
takúto vytrvalosť?
Počas procesu pezinskej skládky som si v sebe musela upratať,
že neviem ako to celé dopadne. Štátne orgány sa k nám chovali spôsobom, ktorý napovedal, že nemáme šancu a doslova sme padali na
kolená. Nech to znie akokoľvek, držalo ma motto „cieľom je cesta“.
Stále som si hovorila, že ak vidím najbližší krok a dokážem ho urobiť, urobím ho. Tá cesta bola pre mňa profesionálne aj ľudsky veľmi
silná a dávala zmysel tým, že ľudia okolo nás videli, že bojujeme
za správnu vec a tiež tým, čo robila s ich postojmi a chuťou organizovať občianske protesty alebo len separovať odpad. Práve toto
opodstatňovalo naše kroky, pre toto bol celý proces úžasný a možno
práve preto sa nám to podarilo vyhrať.
- Adam Kašák (redaktor)

Aké by mali byť vlastnosti jeho ideálneho nástupcu?
Mal by mať skúsenosti z konfrontácie s mocou, veľkú mieru
odvahy a – možno poviem slovo, ktoré je v súvislosti s politikou
neočakávané – emocionalitu. Istá emocionalita k politike patrí.
Je v nej aj dnes, má ale podobu osobných súbojov a práce so strachom. Prezident by mal niesť pozitívne emócie, ktoré spoločnosť
potrebuje. Možno zniem romanticky, ale bez hanby poviem že sú
nimi nádej, dobro, láska a viera v konštruktívne ľudské vzťahy,
ktoré nie sú len snahou urvať od druhých niečo pre seba.
Na akej emócii budete stavať vlastnú kandidatúru?
V prvom rade na autenticite. Tiež som presvedčená, že je potrebné vyvažovať všadeprítomnú polaritu dobra a zla. Zlo treba
vyvažovať dobrom, konštruktivizmom a pokojom. Je to obrovská
ambícia, ktorú by som sa snažila v prípade úspechu dosiahnuť.
Osobne považujem za volebný protipól vašich hodnôt, ľudských aj právnych, napríklad Štefana Harabína. Ako vnímate
jeho kandidatúru?
Z hľadiska jeho osobnostného profilu ma neprekvapuje. Je to
pre mňa typ človeka, aký by v justícii dávno nemal byť. Aj spôsob
jeho komunikácie s verejnosťou považujem ďaleko za hranicou
legitimity slobody prejavu sudcu. Je pre mňa symbolom excesu v správaní, ako aj vo výkone právomocí, ktorý má devastačné
účinky na mieru dôvery verejnosti v justíciu. Je ale legitímne že
sa o tento post uchádza a uvidíme ako na to zareagujú voliči.
Čítate to tak, že sa môže dostať do druhého kola?
Je to inteligentný človek s veľkou údernosťou, razanciou
a extrémom v prejave aj v obsahu, čo môže mnohým voličom
vyhovovať. Neviem odhadnúť, ako sa mu podarí zviesť na vlne
populizmu. Ak bude autentický v práci s emóciami ako strach
a nenávisť, viem si predstaviť že osloví aj časť inak racionálnych
voličov. Jeho kandidatúru by som nepodceňovala najmä v kontexte úspechu ľudí ako Zemana alebo Trump.
Vy sama ste boli pred ohlásením kandidatúry známa najmä
v spojení s kauzou „pezinská skládka“. Prečo práve environmentálne kauzy?
V júny 2006 umreli na rakovinu dvaja Pezinčania z mojej bezprostrednej blízkosti, a to ma emocionálne veľmi zasiahlo. V
Pezinku žijem, mám tam dve deti a ľudsky som sa bála zvýšeného výskytu rakoviny, typického pre okolie takýchto skládok.
Nakoniec som sa tomuto procesu venovala štrnásť rokov, čo je
veľmi dlhé obdobie. K práci na environmentálnych kauzách ma
viedlo aj presvedčenie, že práca v práve je v prvom rade službou,
že pomáhať ľuďom v oblasti spravodlivosti má na Slovensku obzvlášť veľkú hodnotu.
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HĽADÁ SA PREZIDENT

FRANTIŠEK MIKLOŠKO

VLNA PRAGMATIZMU SA VYČERPÁVA

Keď František Mikloško oznámil svoju tretiu
prezidentskú kandidatúru, zasypali ho otázky typu
„prečo?“, „za koľko?“ a „za koho peniaze?“. Ak
sa ho ale spýtate trochu inak, zistíte, že sa chce stať
hlavou spoločnosti, ktorá v niečom padla na dno.
A že ak sa mu to podarí, ponesie na jej čele veľký
zázrak.

vej kandidatúru, čo som považoval za významný ideový skok. Nakoniec som skončil tretí so
ziskom piatich percent. Náš program v týchto
voľbách stál na snahe zadefinovať vzťah štátu
k všetkým cirkvám, nielen tej katolíckej. Chceli sme im umožniť, nech sami ukážu, čím sú.
Táto požiadavka sa neskôr naplnila, čo bolo dôvodom aspoň na čiastočnú spokojnosť.

Pred pár dňami ste ohlásili, že sa už tretí
krát púšťate do boja o prezidentské kreslo.
Takémuto rozhodnutiu musela predchádzať
otázka, či zvládnete kampaň a prípadnú rolu
prezidenta. Prečo ste si na ňu odpovedali kladne?
K takejto otázke sa človek musí postaviť
hlavne s veľkou pokorou. Vystihol to kardinál
Korec, keď mi raz povedal „Len nemachruj, videl som padať libanonské cédre.“ K týmto mimoriadne pevným a trvanlivým stromom vtedy
prirovnal väzňov, ktorí prešli výsluchmi v 50.
rokoch. Často sa pri nich zosypali inak veľkí
ľudia, zatiaľ čo tí nenápadnejší ich vydržali.
Vlastne tým povedal, že konanie ľudí sa dopredu odhadnúť nedá.
Viete, mám skúsenosti z pôsobenia v disente, organizovania sviečkovej manifestácie a z
nespočetných komunistických výsluchov. Dva
dramatické roky som bol predsedom parlamentu, teda najvyšším ústavným činiteľom. V
tomto postavení som čelil hladovke za prijatie
protimaďarského jazykového zákona, či generálnemu štrajku pri odvolávaní Mečiara. Raz
nás pred parlamentom čakal rozzúrený dav,
raz mi napľuli do tváre a raz ma dokonca zbili.
Boli to kritické skúšky a pri všetkej skromnosti si myslím, že som v nich obstál. Zároveň
mi tieto skúsenosti dávajú vieru, že prezidentskú kandidatúru zvládnem.

V budúcoročných voľbách sa zrejme stretne vysoký počet kandidátov. Časom bude
jasné, ktorí z nich nemajú šancu postúpiť do
druhého kola. Má význam kandidovať, ak
prieskumy ukazujú, že daná osoba takmer
určite neuspeje?
Slováci dnes prvý krát zažívajú slobodné
časy a snažia sa nájsť svoju tvár, ktorú z dejín
nepoznajú. Mám pocit, že pri tomto hľadaní je
podstatný korektný ideový zápas. V jeho rámci
nie som zástancom účelových krokov a verím,
že takáto kandidatúra má svoj význam.

Ako hodnotíte výsledky predchádzajúcich
dvoch pokusov?
Prvý krát sme čakali lepší výsledok. Bol
som nominantom KDH a optimizmus vychádzal aj z podpory SMK. Skončil som piaty a ako
kresťanského kandidáta ma predstihol Mečiar
aj Gašparovič. Nebol som z toho nijak zničený
a bral som to s pokorou.
Druhý krát som vôbec nemal chuť kandidovať. Zmena nastala, keď som sa rozhodol
opustiť KDH. Hnutie vtedy podporilo Radičo-

Koho vnímate ako najvážnejšieho protikandidáta?
Som presvedčený, že na veľký súboj sa chystá Štefan Harabín. Jeho rétorika bude smerovaná proti LGBT, istanbulskému dohovoru, utečeneckým kvótam a v istých veciach aj proti EÚ.
Môže získať vládnu podporu a viem o tom, že v
súčasnosti vzniká strana s účelom napojiť sa na
jeho osobu. Bude ho podporovať a v prípade, že
sa nestane prezidentom, bude platformou pre
jeho pôsobenie v parlamentnej politike.
Ďalej mám pocit, že do hry vstúpi Ivan
Mikloš. Vychádzam z toho, že sa už prezentuje
aj kultúrnymi témami, nielen ekonomickými.
A to je bezpochyby politik európskeho významu s bohatou politickou skúsenosťou.

lím si, že na jej posúdenie nemáme dostatočný
časový odstup. Gašparovičovo víťazstvo nám
pomohlo definitívne sa vyrovnať s Mečiarizmom. Neviem ale, aké následky by malo, ak by
sa Mečiarovi podarilo vulgárne vrátiť do politického diania.
Otázka voľby prezidenta, ktorý predstavuje
menšie zlo je zaujímavá a je o nej potrebné veľmi otvorene diskutovať.
Diskutujme teda. Je správne ak sa uchýlim
k voľbe menšieho zla v situácii, keď v kandidátskej ponuke nevidím dobro?
Odpoviem okľukou.
V roku 2006, po odchode KDH z vlády,
zvíťazil v predčasných voľbách SMER. Premiér
Róbert Fico onedlho na to, navštívil kardinála
Korca a médiá vtedy ako prvé zaujímalo, aký
postoj zaujali k zmluve o výhrade vo svedomí.
Korec odpovedal, že nová vláda rieši väčšie
problémy, a táto téma musí byť odložená
bokom. Na tomto stretnutí vraj došlo k dohode - Fico neotvorí problematiku LGBTA, za čo
cirkev nebude žiadať výhradu vo svedomí.
Zvolili kompromis - menšie zlo. Až po vyše
desiatich rokoch vidíme, že nás táto voľba
stiahla na úplné dno. Sú chvíle, kedy je kompromis potrebný, ale nie som si istý , aký význam môže mať prijatie menšieho zla z dlhodobého hľadiska.

V čom sme ako spoločnosť na úplnom dne?
Doba veľkých spoločenských ideálov donedávna zosobňovaných EÚ, NATO či Schengenom je preč. Po svete prekvitajú hnutia bez
ideového programu, ktorý by sa dal uchopiť.
Pohybujú sa na akejsi tekutej hodnotovej rovine a ich úspech stojí na osobe jedného lídra.
Na Slovensku nemá takúto stranu len KotleOd čoho bude závisieť konečný výsledok?
ba, ale aj Kolár, či Matovič. Ani v SAS nevidím
Tak ako v minulosti, sa na ňom odrazí naj- popri Sulíkovi inú výraznú osobnosť a okrem
zaujímavejší fenomén priamej voľby hlavy štá- Hlinu ju nemá ani KDH. Doba týchto vodcov je
tu. Napriek tomu, že zvolený prezident nemá veľmi riskantná.
veľké kompetencie, jeho voľba naplno odráža
Žijeme tiež časy, kedy sú peniaze celosvetomentalitu ľudí a ich názor na to, kto má byť vým božstvom. Pragmatická vlna posledných
symbolom ich spoločnosti.
rokov sa však pomaly vyčerpáva. Z celého sveta
Pri vašej poslednej kandidatúre sa do prezi- počúvam hlasy politikov, že mamon nie je všedentského paláca dostal Gašparovič. Bol aj toto tko. Že chýba morálna integrita ľudí.
odraz mentality Slovákov, alebo si len boli núNa najhlbšie dno sme ale padli v korupcii,
tení vybrať menšie zlo?
ktorej vysokú úroveň vidíme vo všetkých posV tejto veci nemám uzavretý názor a mys- tsovietskych krajinách. Je prítomná na celom
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svete a je potrebné s ňou bojovať. To je podstata
zápasu dnešných generácií, v ktorom musíme
zvíťaziť, aby sme sa posunuli ďalej.
Ako táto pragmatická vlna nabrala dnešné
rozmery v spoločnosti ponovembrového Slovenska?
Po novembri sa k moci dostali ľudia, ktorí 20 rokov vzdorovali a alternatívu budovali
prinajmenšom vo svojom vnútri. Formoval nás
hodnotový zápas o slušnosť.
Po nás prišla generácia nútená riešiť iné
problémy. Nastala doba pragmatizmu a ten sa
šíril celou spoločnosťou. Prišli nové ťažkosti s
prácou, s bytom, so všetkým. Ľudia si museli
osvojiť ťah za peniazmi a uplatnením, inak by
zahynuli.
Už vtedy som vedel, že táto bublina praskne a my budeme potrebovať alternatívu, ktorá nemusí byť len politická. Môže sa postaviť
naprieč všetkými spoločenskými oblasťami.
Vidíte takúto alternatívu v súčasnej Slovenskej spoločnosti?
Vidím, a to najmä od vraždy Jána Kuciaka
a jeho snúbenice, čo považujem za udalosť s
rovnakou výpovednou hodnotou, ako upálenie
Jána Palacha. Mesiace, ktoré po týchto tragédiách nasledovali, majú veľa podobného.
Aj vtedy sme boli ako národ politicky a spoločensky vyhorení. Aj vtedy sa spustil celospoločenský pohyb a prišlo obrovské vzopätie. Aj
vtedy sa na túto vlnu napojili ľudia, ktorý ju
dehonestovali. Ale návrat pred november už
nebol možný, a to bolo dôležité.
Dnes padol neodvolateľný premiér a s ním
minister vnútra a policajný prezident. SMER

je rozložený od základov až po samý vrchol a
situáciu nemá v rukách. Treba mať na pamäti,
že dosiahnutý zlom je nezvratný, no náš zápas
napriek tomu pokračuje a my musíme byť pripravení aj na možnosť, že Fico znovu vyhrá
voľby.
Mohli byť vyvrcholením tohto zápasu
predčasné voľby, ktoré sa nedávno zdali byť
neodvratné?
Úprimne neviem, či by boli riešením.
Na Slovensku vznikajú stále nové strany a
vidíme aj pomalý rast hnutí Spolu, Progresívne Slovensko a KDH. Tento vývoj môže opäť
smerovať k mnohočlennej koalícii a možno
budú potrebné ďalšie dva roky, aby sa vytvorilo zoskupenie dostatočne silné, aby rozmetalo
existujúcu korupčnú sieť a jej personálne obsadenie.
Prezidentské voľby budú určite dôležitou
kapitolou tohto zápasu a ešte dôležitejší bude
ich výsledok. Aké vlastnosti by mal mať ich
víťaz?
Do odpovede na túto otázku presakuje moja
viera a skúsenosť, že Boh si hľadá svoje cesty
a svojich ľudí. Bude záležať na tom, akú dobu
pred nami ukrýva budúcnosť. Nevieme aká to
bude chvíľa, pre ktorú má byť ďalší prezident
zvolený a tým pádom nevieme, kto pre ňu bude
ideálny.
Možno bude pokračovať zápas ktorý sa
odohráva na dnešných námestiach, kde výraznejšie ako politici vstúpili do formovania
krajiny mladý ľudia. Možno nás ale čaká doba
plná iných, drobných bitiek.
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Našli doterajší prezidenti chvíľu, pre ktorú
boli zvolený?
Kiska, aj keď mi niektoré jeho názory neimponujú, vstúpil do svojej doby zaujímavým
spôsobom. Keby ho nebolo, mladí ľudia na
námestiach by nemali žiadnu vnútornú oporu.
Kiska ňou bol a mám pocit akoby sa stal prezidentom práve pre túto chvíľu. V momente,
keď sa Slovensko výrazne mentálne posunulo, zohral historickú úlohu a tak už ostane v
pamäti.
Niekedy to môže byť zvláštne. Možno boli
dva obdobia Gašparoviča dobré práve na to,
aby bol zvolený človek ako Kiska.
Je vrchol vzopätia verejnosti za slušné Slovensko definitívne za nami?
Emocionálny vrchol máme za sebou. Ale
nie je mi to ľúto a osobne by som to v týchto
chvíľach ďalej nehnal. Na to by sme museli
premýšľať trošku umelo. Nemôžeme očakávať
okamžité a úplné víťazstvo a netreba si zúfať ak
mítingy na uliciach postupne utíchnu.
Pred nami sú iné výzvy. Najbližšie sú to komunálne voľby. Tie môžu byť veľkou výzvou
pre mladých ľudí z regionálnych platforiem
hnutí, akým je Za slušné Slovensko. Výzvou pre
nich je aby do toho šli, aby politicky vystupovali a dorástli, aby hľadali cestu.
Súčasný výkrik za slušné Slovensko pre
mňa ale ostáva zázrakom. Smrť dvoch mladých ľudí je hrozná, ale pohyb, ktorý spôsobila
považujem za zázrak, a ten si v sebe musíme
niesť ďalej.
- Adam Kašák (redaktor)

HĽADÁ SA PREZIDENT

ROMAN KRPELAN

CHCEM, ABY KISKA ZOSTAL V POLITIKE

Jeho jedinou podmienkou pri prijatí ponuky na na prezidenta. Ja som dovtedy vôbec netušil,
spoluprácu od Andreja Kisku bolo, že nikdy nebude kto ten človek je.
hovorcom. Napriek tomu sa ním stal. Svoju prácu
má rád, no vie si predstaviť, že by robil niečo akčneVerili ste už v tej dobe, že vo voľbách bude
jšie. Hovorca a poradca prezidenta Roman Krpelan. úspešný?
Úprimne, nemyslel som si, že vyhrá preziVedeli ste už od detstva, čo by ste chceli ro- dentské voľby. On bol človek, ktorý pochádzal z
biť?
biznisu, venoval sa charite a nie úplne si vedel
Každú časť svojho života som sa venoval predstaviť a domyslieť, čo všetko ho čaká. Vteniečomu inému. Pôvodne si rodičia mysleli, že dy som si myslel, že človek, ktorý ide do polizo mňa bude športovec, ale môj talent nebol tiky a má šancu uspieť, musí byť zorientovaný
dostatočný, takže som zo základnej športovej v rôznych veciach. A on nebol.
školy prešiel na strednú hotelovú školu. Obaja
rodičia ju vyštudovali. Maturoval som v roku
Napriek tomu ste šli do spolupráce?
1997, v ére mečiarizmu. Spolužiak ma nahovoKeď prišiel do agentúry, tak sme mu urobili
ril na to, aby som si spolu s ním podal prihlášku tisícstranovú knihu, kde sme mu napísal otána politológiu. Mňa zobrali, no jeho nie.
zky a odpovede z histórie, politiky a medzinárodnej politiky. Spolupracovali sme s ním ako
Ako ste sa dostali od politológie k noviná- agentúra oficiálne zhruba pol roka, pol roka
rčine?
pred voľbami sme ho ale museli požiadať, aby
Bavilo ma, o čom sa rozprávajú a čo zažívajú prestal byť klientom našej agentúry. Iní naši
moji spolužiaci, ktorí študovali politológiu so klienti sa nechceli spájať s politikou. Dohodli
žurnalistikou. Jedného dňa prišli s tým, že v sme sa, že ukončíme spoluprácu. Začal síce
denníku SME hľadajú redaktorov. Napísal som pracovať s iným tímom, ale keďže sme si ľudsky
motivačný list, v ktorom som uviedol, že som celkom dobre sadli, zostal som jeho kamarát –
nikdy nenapísal žiaden článok a nikdy som ne- konzultant na voľnej nohe. Pravidelne sme sa
chcel byť novinár, ale v spoločnosti sa vyznám, stretávali a potom, ako sa stal prezidentom,
lebo mám strednú hotelovú školu a chodím ma oslovil s ponukou na spoluprácu. Hoci som
obsluhovať hostí. Bol to taký sarkazmus, ktorý najprv odmietal, prezident ma „ukecal“ a nasvšak zaujal. Pohovorom som úspešne prešiel túpil som ako poradca pre média a komunikáa od roku 2001 som bol novinárom denníka ciu. Moja podmienka bola, že nikdy nebudem
SME. Venoval som sa veľkej politike a po pia- hovorcom. Žiaľ, pôvodný hovorca Peter Petrus
tich rokoch som sa stal zástupcom šéfredakto- po troch mesiacoch skončil svoje pôsobenie v
ra vtedy ešte Milana Šimečku, neskôr Matúša paláci a ja som to dočasne prebral. Keď si však
Kostolného.
prezident na niekoho zvykne, tak sa mu to nechce veľmi meniť. Po nejakom polroku som to
Novinársku kariéru ste ale vymenili za le- prestal riešiť.
pšie platený post na „tej druhej strane“.
Po desiatich rokoch som sa rozhodol, že
Ako vyzerá pracovný deň hovorcu preziskúsim aj niečo iné. Z práce som odchádzal denta?
medzi ôsmou a pol deviatou, pretože som mal
Bežný pracovný deň takmer neexistuje.
na starosti všetky úvodné strany denníka SME Keď sme v Bratislave, začíname v pondelok
až do uzávierky. Povedal som si, že nechcem poradou, kde si preberieme celý minulý týžtakto žiť celý život. V roku 2010 som dobrovoľne deň a takisto si prejdeme program na najbližší
odišiel. Mal som ambíciu vyhnúť sa médiám, týždeň a aj na ten ďalší. Hovoríme si, kam pôno všetky pracovné ponuky, ktoré som dostal, jdeme, prečo tam pôjdeme, čo tam budeme
sa týkali médií. Vzal som teda jednu z ponúk a robiť, čo budeme hovoriť, kto to zabezpečí alestal som sa šéfom jednej slovenskej PR agen- bo kto pripraví podklady. Potom je deň často
túry. A zhruba dva roky pred prezidentskými popretkávaný množstvom stretnutí. Na takmer
voľbami v roku 2012 sa objavil v našej PR agen- každom rokovaní som prítomný aj ja, ako člen
túre Andrej Kiska. Povedal, že chce kandidovať delegácie. Mojou úlohou je aj propagácia toho,
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čo prezident povedal. Väčšinu času sa venujem
politike a hovorcovanie tvorí tretinu mojej práce.
Dostávate sa s prezidentom aj do názorového konfliktu?
Prezident má svoje vlastné názory, vychádzajúce zo jeho morálnych hodnôt. Diskutujeme
o všetkom, čo spraví. Nie vždy sa rozhodne tak,
ako mu jeho poradcovia alebo ľudia z okolia
odporúčajú, ale nestáva sa, žeby sme sa dostávali do nejakých zásadných konfliktov.
Čo považujete za najväčšie benefity vašej
práce?
Ak vás baví politika, je to zaujímavý svet
v tom, že vidíte, ako veci vznikajú a aké máte
možnosti veci zmeniť alebo prispieť k tomu, že
sa niečo stane alebo sa nestane. U prezidenta
sa stretávate s tak veľkým množstvom múdrych a zaujímavých ľudí, s ktorými by ste sa za
normálnych okolností nestretli. Dostanete sa
na miesta, kam by ste sa za normálnych okolností nedostali, dostanete sa do firiem, ktoré
vám ukážu svoj výskum a vývoj, digitálne technológie, nové ešte nepredstavené automobily,
dostávate sa do škôl a počúvate názory mladých ľudí.
Predstavuje prezident Andrej Kiska opozíciu súčasnej vláde ?
Keď nastupoval Andrej Kiska do funkcie, tak
hovoril, že chce byť nadstranícky prezident, a
nechce byť na strane ani opozície ani koalície.
Častokrát mu to vyčítajú. Andrej Kiska sa rozhodol, že bude hovoriť o veciach, o ktorých on
chce hovoriť. Miera dôveryhodnosti v prieskumoch ukazuje, že sa mu to celkom darí.
Pokračoval v roku 2016 súboj medzi Robertom Ficom a Andrejom Kiskom, keď sa Fico
stal premiérom ?
Viditeľne nepokračoval. Prezident sa s premiérom stretával na pravidelnej báze každý
mesiac. Striedali sa v pozvaniach na spoločné
obedy. Uskutočnili sa raz v prezidentskom paláci, raz na Úrade vlády. Bolo to tak až do momentu, kedy sa situácia vyhrotila v súvislosti s
kauzou lietania prezidenta do Popradu. V tom
momente tieto pravidelné stretnutia z vôle premiéra Fica skončili. Mám pocit, že do volieb

Na služobnej ceste v Gruzínsku

v roku 2016, kedy sa Robert Fico stal znova premiérom, si aj v
SMERe uvedomovali, že ísť do otvoreného konfliktu s Andrejom
Kiskom nie je dobré. Interné prieskumy SMERu hovoria o tom,
že Andrej Kiska je politik, ktorý je akceptovateľný aj pre voličov
strany. Premiér s Andrejom Kiskom si museli spoločne sadnúť
počas poslednej krízy, kedy bol zavraždený novinár a jeho priateľka. Keďže som sa niektorých tých stretnutí zúčastnil, musím
povedať, že to napätie bolo extrémne.
Môžeme povedať, že Robert Fico sa bojí Andreja Kisku ?
Nemyslím si doslova, že sa ho bojí. Myslím si, že premiér prezidenta Andreja Kisku nemá rád, za to, že ho porazil v prezidentských voľbách. Myslím si, že Róbert Fico má problém preniesť
sa nad situácie, keď na neho niekto útočí, porazil ho vo voľbách,
alebo má na vec iný názor.
Sú všetky spory medzi Robertom Ficom a Andrejom Kiskom
spôsobené odlišnou hodnotovou orientáciou alebo pragmatizmom Roberta Fica?
V politike sa mnohé rozhodnutia robia pragmaticky. Typickým príkladom je vyhostenie alebo nevyhostenie ruských
diplomatov po tom, čo sa stalo v Británii. Slovenská zahraničná politika nepochybuje o tom, že sme sa mali pridať k svojim
partnerom v Európskej únii. Ale jeden z koaličných partnerov je
pragmatický priateľ Ruska, pretože z jeho vlastných prieskumov
mu vychádza, že veľká časť jeho voličov má rada Rusko. Dupol
si a nikoho vyhosťovať nebudeme. Ostatní koaliční partneri boli
pragmaticky ticho.
Nevstupoval prezident do politiky ako idealista?
Nemyslím si, že je idealista. Myslím si, že má veľkú skúsenosť
so životom na Slovensku ako každý zamestnanec, podnikateľ a aj
ako človek, ktorý sa snažil pomáhať, cez Dobrého anjela. Veľmi
presne si uvedomoval, aké sú jeho kompetencie a čo bude môcť
a nebude môcť ovplyvniť. A veľmi si dáva pozor na to, aby nevstupoval do kompetencií iných orgánov.
Ako ste si predstavovali prezidenta, keď ste išli do kampane?
Zmenila sa vaša predstava?
Myslel som si, že horšie, ako to bolo, to už nemohlo byť. Od
začiatku sme sa snažili nastaviť Andreja Kisku ako človeka, ktorý
je nadstranícky a ktorý sa bude vyjadrovať k celospoločenským
témam na základe svojich hodnôt a to robíme dodnes. Musíte
presvedčiť verejnosť, že sa oplatí mať prezidenta a že je to človek,
na ktorého sa viete spoľahnúť. Niekedy by mal utíšiť situáciu a
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niekedy naopak.
Aká bola prvotná motivácia Andreja Kisku na kandidatúru na
prezidenta?
Hovorí, že sa roky stretával s neschopnosťou systému pomôcť
ľuďom. Kvôli chybám systému, štátu a konkrétnych ľudí zomierali
ľudia. Druhá motivácia bola, že v tom čase bol predsedom parlamentu a premiérom boli predstavitelia strany SMER a Robert Fico
kandidoval na prezidenta. Andrej Kiska mal pocit, že nie je dobré,
aby všetky ústavné funkcie v tomto štáte zastávala jedna strana,
ktorej nedôveruje.
Sú tieto motivácie stále aktuálne?
Nie sú. Predsedom Národnej rady SR nie je člen SMERu. Premiéra už nemáme toho, čo sme mali v tom čase. Stále ale platí, že
Andrej Kiska chce pomáhať krajine a meniť veci, tak aby ľudia žili
v krajine, na ktorú môžu byť hrdí a ktorá, keď im bude ťažko, tak
im pomôže.
Keby pán Kiska kandidoval a bol by prezidentom aj naďalej,
tak by ste pokračovali v tejto práci ?
Mám rád svoju prácu, ale musím povedať, žeby som to nerobil
pre kohokoľvek. Pokiaľ by som bol v tejto funkcii a môj nadriadený
by mal iné hodnotové nastavenie ako ja, tak napriek tomu, žeby
som tú prácu mal rád, nerobil by som ju. Nie som si však istý, či
by som v tejto práci pokračoval aj v ďalšom volebnom období. Z
pohľadu verejnosti to môže vyzerať tak, že prezident zažíva stále
nové veci, ale je tam veľa činností, ktoré sú rutinné. Sú povinné
jazdy, ktoré musíte urobiť.
Vy by ste chceli, aby kandidoval?
Ja by som chcel, aby zostal v politike.
Viete si predstaviť pracovať aj pre iného prezidenta, ako je Andrej Kiska?
Viem si to predstaviť, ale príliš to nechcem. Mám pocit, že by
som sa mal niekam posunúť, vyskúšať niečo iné. Priznávam aj frustráciu z toho, že prezident má málo kompetencií na to, aby niektoré
veci zmenil. A ja som človek, ktorý pôsobil v médiách a potom v
súkromnej sfére a videl som výsledok svojej práce. Pri prezidentovi
je to beh na dlhú trať. A moje povahové nastavenie je trošku iné.
Skôr by ma bavilo niečo akčnejšie.
- Eva Kukurová
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EKONOMIKA

Ako sa oberáme o slobodu
ANDREJ CÍNA - redaktor

Liberálna demokracia
je v najväčšej kríze
od svojho vzniku.
Brexit, Donald Trump
a rastúci populizmus
v Európe sú však len
vrcholom ľadovca.
Čo teda spôsobuje, že
západný svet sa takmer
v každých voľbách
musí strachovať o
samotnú podstatu
svojej existencie?

Cesta človeka za osobnou slobodou je úzko
spätá s ekonomickým vývojom ľudstva. Na
začiatku nášho letopočtu bola Rímska ríša najväčšou ekonomickou silou na svete. Základ
ekonomiky tvorila pracovná sila v podobe
otrokov. S postupným úpadkom Rímskej ríše
v stredoveku prichádza feudalizmus, ktorí prináša poddaným o čosi vačšiu mieru slobody.
Nasleduje koloniálna éra a s ňou dochádza k
rozvoju obchodu. Ale až po priemyselnej revolúcii vzniká v západnej Európe voľný trh a ekonomický systém, ktorý tvorí základ dnešného
kapitalismu. Človek v Európe sa postupne stáva slobodnejším.
Svetlá budúcnosť je ale narušená dvoma
svetovými vojnami, ktoré zmenili vývoj a rozloženie vplyvu vo svete. Vojnou zničená Európa musela na ceste za slobodou a prosperitou
prekonať otroctvo, genocídy, vojny a fašizmus.
Ideologické rozdiely vyústili do vzniku socialistického bloku, ktorému to ani na tento pokus
nevyšlo a ekonimicky skrachoval. USA a západná Európa postavili základ svojich ekonomík
na liberarizme a neoklasickej ekonómii, čo viedlo k prosperite a ekonomickému rastu. Ľudia
v tejto časti sveta získavajú čoraz väčšiu mieru
slobody. Mechanizmus voľného trhu s mnohými nedostatkami fungoval relatívne dobre až
do roku 2008. S príchodom ekonomickej recesie nastali dovtedy nepredstaviteľné problémy.
Pád akciových trhov, krachy obrovských bánk,
kríza v USA a najmä v Eurozóne spôsobili
paniku. Aj tieto skutočnosti prispeli k opätovnému vzniku globálneho fenoménu na politickej scéne- populizmu. Liberálna demokracia
tak dostala najtvrdšie rany práve od krajín, kde
vznikla. Milióny voličov Brexitu a Trumpa hľadajú svoju identitu v nádeji, že sa vrátia k svojej
mýtickej veľkosti 60. a 70. rokov
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História sa opakuje
„Voľné trhové ekonomiky vedú k rýchlemu
hospodárskemu rastu, ale aj k vzniku monopolov a oligopolov, ktoré si podriadia politické
elity a tie potom rozhodujú v ich prospech.“
Na prvý pohľad toto tvrdenie trefne opisuje
nielen reálie Slovenska, ale aj celého kapitalistického sveta. Bas van Bavel, profesor ekonómie na Univerzite v Ultrechte vo svojej knihe
„Neviditeľná ruka“ opisuje túto skutočnosť ako
pravidelne sa opakujúci systém. Bez ohľadu na
okolnosti a aktuálny vývoj spoločnosti.
Trhové ekonomiky existovali v rôznych
časoch a podobách aj v minulosti. Van Bavel
analyzuje vo svojej knihe tri hlavné predindustriálne príklady úspešných ekonomík v oblasti Eurázie: Irak v ranom stredoveku, severné
Taliansko vo vrcholnom stredoveku a krajiny
Beneluxu v neskorom stredoveku a zároveň
popisuje paralely na prípade Veľkej Británie
a Spojených štátov v modernom období. Všetky tieto krajiny pozostávali z veľmi odlišných
kombinácií inštitúcií zakotvených vo veľmi
odlišných spoločnostiach. Napriek odlišnostiam je však ich vývoj vo všetkých prípadoch
veľmi podobný. Dynamický rast, spôsobený
vznikom trhového hospodárstva je pravidelne
vystriedaný recesiou a následne stagnáciou.
Ďalšou spoločnou črtou každého obdobia je
vznik trhových elít, ktoré hromadia výrobné
faktory a svoj vplyv využívajú na ovplyvnenie
politických predstaviteľov.
Držiteľ nobelovej ceny za ekonómiu Milton Friedman tvrdí, že monopoly a oligopoly
vznikajú na základe intervencie štátu. Monopoly podľa Friedmana potrebujú počas svojho
vývinu nejakú formu podpory zo strany vlády,
aby dosiahli svoje postavenie. Ďalší, alternatívny spôsob vzniku monopolov sú nekalé praktiky mnohých firiem, ktoré často zneužívajú

svoje postavenie na trhu a cielene ničia svoju
konkurenciu vo všetkých odvetviach. Veľavravným príkladom je správanie internetového giganta- Amazonu. Firma, ktorá agresívne útočí
na každý zárodok trhovej konkurencie vo svojej
oblasti. Každý úspešný e-shop, ktorý sa čo i len
trochu presadí na americkom trhu, je okamžite pod tlakom. Pokiaľ nepristúpi na podmienky
odkúpenia Amazonom, nasleduje cenová vojna. A v tejto disciplíne je Amazon skúsený.
Často až dumpingovými cenami zatlačí konkurenciu do kúta. Amazon však dokáže zájsť
ešte ďalej. A to dokonca vo vzťahu k svojim
vlastným predajcom. Mnohí malí predajcovia
vďaka rýchlemu zárobku často sústredia ponuku svojich produktov práve na Amazone.
Ten to hneď využije vo svoj prospech a napriek
dohodnutým minimálnym cenám predáva
tieto produkty výrazne pod túto hranicu. Tieto špinavé praktiky znižujú marže malým obchodníkom a nútia ich predávať za čoraz nižšie
ceny. Ak by ste čakali razantnú reakciu zo
strany vládnych štruktúr, tak zvyčajne prichádza len vo veľmi provízornej forme. Na konci
roku 2017 francúzska vláda zažalovala Amazon
práve kvôli takýmto podobným praktikám. Od
firmy s ročnými príjmami 177 miliárd dolárov
žiadala zaplatiť pokutu 10 miliónov eur.

Zase tí politici
Friedmanov návrh, ako predcházať monopolom je jednoduchý: zrušiť clá a prekážky
obchodu a všetko nechať na voľný trh. Základným predpokladom je však dodržiavať pravidlá voľného trhu. Na to by mali dohliadať štáty a ich vlády, ktoré by mali zamedziť
veľkým korporáciam prístup k moci. V praxi
je to presne naopak. Po vzniku krízy v roku
2008 vtedajší americký prezident George Bush
a jeho nástupca Barack Obama vysvetľovali

americkým daňovým poplatníkom, prečo by
sa mali poskladať na záchranu krachujúcich
General Motors a vlastne aj celého finančného
sektora. V roku 2015 po škandále Volkswagenu s emisiami, nemecká kancelárka Angela
Merkelová obhajovala automobilový koncern.
Zrejme s vedomím, že Spolková krajina Dolné
Sasko má 20% podiel vo Volkswagene a ten zamestnáva v Nemecku státisíce ľudí. Nemecké
úrady vedeli už v roku 2010, že výsledky testovania emisií sú falšované. Ďalším príkladom
je nedávny škandál Facebooku, ktorý už roky
zbiera dáta o svojich používateľoch a predáva ich vývojarom, inzerentom alebo súkromným spoločnostiam. Tie potom poskytnú dáta
napríklad politikom, ktorí si na základe týchto
informácii robia kampaň. Výsledok? Trump je
prezidentom USA a Facebook funguje podobne
naďalej, len s menším počtom užívateľov. Vo
svete aj na Slovensku je podobných príkladov
veľké množstvo.
Obama aj Merkelová sú predstaviteľmi
liberálnej demokracie, ktorá prezentuje rovnosť v spoločnosti ako najvyššiu hodnotu. To
je čiastočne v rozpore s klasickým liberalizmom, ktorý považuje slobodou jednotlivca za
najvyšší princíp. Obhajovanie záujmov veľkých spoločností ale ohozuje oba tieto princípy.
Okrem toho vytvára dva veľké problémy, ktoré ohrozujú samotnú liberálnu demokraciu,
trhové hospodárstvo a aj slobodu jednotlivca.
Prvým problémom je, že svojím konaním vytvárajú parazitickú vrstvu kapitalizmu, ktorá
vedie spoločnosť od jednej ekonomickej krízy k druhej. Bankový sektor v USA je už teraz
väčší ako pred krízou v roku 2008. Druhým
problémom je skutočnosť, že práve krízy vytvárajú ideálne prostredie pre šírenie populizmu.
História aj súčasnosť dokazuje, že spoločnosť
je citlivá na populizmus najmä v období po finančnej kríze. Ľudia sú náchylní uveriť nerealistickým sľubom a jednoduchým riešeniam,
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ktoré skôr či neskôr začnú negatívne vplývať
na voľný trh aj na samotnú demokraciu. Ako
je teda možné predísť pravidelne sa opakujúcemu scenáru?
Možností je viacero. Môžeme dúfať, že si
zvolíme politikov, ktorí budú poctivo dohliadať
na dodržiavanie pravidiel voľného trhu a trestať tých, ktorí tieto pravidlá porušia. Táto utopistická predstava je však momentálne ťažko
realizovateľná. Ďalšou alternatívou by mohol
byť nárast spolupráce na trhu a vznik zdieľanej
ekonomiky, ktorá by ignorovala kapitalistickú
hierarchiu. Nástup zdieľanej ekonomiky však
vo veľkom brzdia štátne regulácie. Podobná
situácia je aj pri kryptomenách, kde sa štáty
za každú cenu snažia zachovať svoj monopol
na tvorbu monetárnej politiky. Napriek tomu
postupne vznikajú v niektorých krajinách alternatívne systémy. V Grécku, ktoré bolo značne zasiahnuté finančnou krízou, získavajú na
popularite alternatívne výmenné systémy a
paralelné meny, ktoré nereagujú na tlak štátu.
Zdieľaná ekonomika má však stále svoje nedostatky a limity. História ukazuje, že najjednoduchšou a najefektívnejšou cestou by mohol byť
návrat ku klasickému liberalizmu zo začiatku
20. storočia, ktorý priniesol rozvoj a prosperitu
a postupne aj slobodu - návrat k slobodnému
trhu, kde budú opäť peniaze slúžiť ako prostriedok výmeny a nie ako komodita. Biznis ako
komunita napojená na politické špičky totiž
svojou ambíciou nekonečne rásť a ničiť trhovú konkurenciu prispieva k tomu, že vznikajú
globálne krízy. Je tomu tak už stovky rokov a
napriek súčasnému pozitívnemu rastu svetovej
ekonomiky a životnej úrovne to nevyzerá tak,
že sa niečo v budúcnosti zmení. Zmena totiž
môže nastať len vtedy, keď si vládni predstavitelia vo svete uvedomia, že záujem spravovanej krajiny je nadradený záujmom veľkých
spoločností.

Zákon na uľahčenie rozkrádania?
ADAM KAŠÁK - redaktor

Vláda plánuje zjednodušiť verejné obstarávanie. Vraj tým chce štátu a samospráve umožniť efektívnejšie konať všade,
kde je to potrebné. Aký je však skutočný
dôvod týchto zmien?

Počas nedávneho vyhlásenia koaličných
lídrov, boli spomenuté zákazky s „najjednoduchším režimom verejného obstarávania“.
Premiér hovoril o odbúravaní papierovačiek a
o obrovskom skoku finančných limitov týchto
zákaziek v rámci pripravovanej novely zákona
o verejnom obstarávaní. Zjednodušenie ich
procesu je vraj potrebné, lebo „zástupcovia
našich miest a obcí majú opravovať cesty, keď
sa cesta pokazí“ a nie až po ukončení obstarávania. Novela podľa neho prinesie zjednodušenie nielen samospráve, ale aj orgánom štátnej
správy.
Skúsme si objasniť, o čom to pán premiér
hovoril, či je zjednodušenie potrebné a aký je
skutočný dôvod tejto úpravy.

Benevolentný paragraf
Odborne sa im hovorí zákazky s nízkou
hodnotou. Proces týchto zákaziek je už dnes
nadstavený tak, aby umožnil zrýchlenie nákupov nevyhnutných pre zabezpečenie každodenného chodu správnych orgánov. Na prvý
pohľad je to rozumný výmysel. Mesiace obstarávať jednu tlačiareň, je predsa len neprimerané a priestor na uliatie si zo štátneho rozpočtu
tu nie je. Veľkým ALE je fakt, že rovnaký postup, ako pri kúpe jednej obyčajnej tlačiarne,
umožňuje zákon pri obstaraní stavebnej práce
do 150.000€ (sumy v článku sú uvádzané bez
DPH).

Okrem základných povinností ako dodržanie transparentnosti či hospodárnosti, tu
majú obstarávatelia zákonom priamo určené
jediné pravidlo - postupovať tak, aby boli náklady vynaložené na predmet zákazky primerané
jeho kvalite a cene. To je všetko, čo musia pri
zadávaní týchto zákaziek dodržať.
Zákon o verejnom obstarávaní vykladá Úrad
pre verejné obstarávanie („ÚVO“) a tento výklad
by mal zjednocovať jeho aplikačnú prax. ÚVO
vraví len toľko, že zákon pri zákazkách s nízkou
hodnotou neupravuje žiadny formálny postup.
Tiež hovorí, že „Je vhodné, aby si verejní obstarávatelia špecifikovali pravidlá, ktoré budú
uplatňovať pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou vo svojich interných predpisoch.“
V preklade to znamená, že každý orgán štátnej správy si sám určí a môže kedykoľvek interne meniť pravidlá zadávania týchto zákaziek.
Treba uznať, že ÚVO k veci poskytuje
množstvo výkladových stanovísk a metodických usmernení, ktorými zákazky s nízkou hodnotou prepája s inými ustanoveniami zákona.
Kúzlo tohto výkladu spočíva v tom, že nie je
právne záväzný. Jeden z možných prekladov tejto vety – ÚVO zákon síce vyloží, no správny orgán sa tým za každú cenu riadiť nemusí. Takéto nadstavenie ÚVO môže vnuknúť myšlienku,
že niekto nechce, aby bol proces obstarávania
naozaj striktný a prehľadný.
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Manuál na okradnutie štátu
Predstavme si modelovú situáciu a prevteľme sa do zamestnanca ľubovoľného ministerstva na úrovni stredného až vyššieho manažmentu. Platy nie sú najlepšie a život je drahý.
Roky mlčíte pri zlodejstvách nadriadených a
viete, že vás ku svojmu korytu nepustia. Ktosi
vám poradí, aby ste si prečítali niečo o zákazkách s nízkou hodnotou.
Dočítate, a spomeniete si na švagra – majiteľa stavebnej firmy - a na istú budovu v správe
ministerstva, ktorej by drobná rekonštrukcia
neublížila. V štátnom rozpočte sa peniaze nájdu a vy máte dostatočné postavenie, aby ste vec
pretlačili.
Aby ste vedeli, aký postup obstarávania
máte použiť, musíte pred vyhlásením samotnej
súťaže určiť predpokladanú hodnotu zákazky.
Najjednoduchší postup môžete zvoliť len v
prípade, ak sa vaša stavebná práca zmestí pod
sumu 150.000€. Aby ostal priestor na „vatu“,
musíte naplánovať rekonštrukciu v reálnej hodnote 100.000 € a v ideálnom prípade ju zrealizovať za 149.999 €.
Švagor pozná architekta a ten vám zhotoví projekt, ktorého súčasťou je aj predbežný
rozpočet stavebnej práce. Projektant v ňom
odhadne hodnotu presne na potrebnú sumu.
Predbežné určenie hodnoty podľa projektu
umožňuje výklad ÚVO, ktorý sa vám v tejto

chvíli hodí (projekt obstaráte ako zákazku s nízkou hodnotou - pri
službách je hornou hranicou suma 50.000 €).
Projekt použijete ako súťažné podklady pre vaše obstarávanie.
Napíšete zmluvu o dielo a máte všetko potrebné pre legálne vyhlásenie zákazky na rekonštrukciu budovy s predpokladanou hodnotou 149.999 €.
Keďže to dovoľuje výklad ÚVO, vaše ministerstvo si spôsob
vyhlásenia určuje samo. Rovnako určuje počet firiem, ktoré ste
povinný pri takejto súťaži osloviť. Povedzme, že vaše ministerstvo
má stanovené oslovenie troch firiem. Oslovíte firmu vášho Švagra a
dve firmy, ktoré vám on sám poradí. Ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, ste určili najnižšiu cenu bez ohľadu na kvalitu, čo vám
zákon umožňuje. Najnižšiu ponuku predložil švagor. Váš podiel
bude 20%. Môže sa rekonštruovať.
Zákazku potom len spomeniete v tabuľke, ktorú podľa zákona
musíte štvrťročne zverejňovať v profile obstarávateľa na stránke
ÚVO. Bude v nej len údaj o názve zákazky, výslednej sume a obchodnom mene víťaza. Nikomu neposkytujete žiadne bližšie údaje o
súťaži. Žiadne podozrenie nehrozí.
O výsledku ďalej nie ste povinný nikoho informovať. Ani kontrolné orgány, ani širší okruh stavebných firiem. Dokumentácia
o súťaži sa vloží do archívu. Pokiaľ sa nečerpalo z fondov EÚ, ex
offo ju nekontroluje nikto. Interná kontrola aj kontrola NKÚ bude
námatková, a ak by im zákazka aj padla pod ruku, procesne je všetko v poriadku. Konflikt záujmov nedokážu - ako sa váš švagor volá
a čo robí, nemajú odkiaľ vedieť. Neporušili ste žiadne iné povinnosti obstarávateľa ani zákonné postupy verejného obstarávania.
Švagor je spokojný a veselo rekonštruuje. O veci vedia len podriadení a tí sa boja o prácu a poväčšine sú to vaši bratranci. Nadriadení mlčia recipročne. Médiá idú v snahe udržať pozornosť čitateľa po väčších sumách. S prehľadom letíte pod radarom.
Nebolo to pracné, nebolo to zložité, nebolo na to treba prefíkanosť ani zložité právne kľučky. Tento proces vraj má byť pripravovanou novelou zákona o verejnom obstarávaní ešte zjednodušený.
Nové kontrolné mechanizmy týchto zákaziek novela nezavádza.

Keď dostávate priestor na sebarealizáciu
Donedávna bol komplikáciou tohto procesu Elektronický kontraktačný systém („EKS“). V ňom majú byť podľa zákona obstarávané všetky tovary, služby a stavebné práce bežne dostupné na trhu
od 15.000€ vyššie. Na štátne nákupy uskutočnené v EKS sa vzťahuje
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prísnejšia zákonná úprava a obsiahle obchodné podmienky.
Do veci vstúpil ÚVO so svojim výkladovým newspeakom a povedal, že predmet zákazky nie je bežne dostupný, ak od súťažiacich
vyžadujete splnenie technických podmienok účasti na obstarávaní.
Jeden z možných prekladov – stačí aby ste od uchádzačov požadovali splnenie nejakej technickej normy (ktorú váš švagor spĺňa) a
EKS môžete legálne obísť. V tomto prípade sa výklad ÚVO opäť všetkým hodí.
Naša modelová situácia sa odohráva v súčasnosti. V roku 2016
bola horná hranica obstarávania stavebnej práce v najjednoduchšom režime pre orgány štátnej správy len 70.000€. Navýšenie tejto
hranice na 150.000€ prišlo v rámci novely zákona o verejnom obstarávaní z roku 2017 (návrh predložil Pellegrini ako podpredseda
vlády). Pripravovaná novela dvíha sumu na 180.000€. Zvyšujú sa aj
limity zákaziek s nízkou hodnotou pri nákupoch tovarov a služieb,
bez ohľadu na to, či platia pre štátne orgány alebo samosprávu

No a čo?!
Je pravda, že napríklad obstarávanie opravy ciest, by nemalo byť
zbytočne predlžované. Iná zmena, ako zvýšenie finančného limitu
sa ale v tomto procese neplánuje. Premiérove slová tu mierne zavádzajú. Oprava cesty bude rýchlejšia ako doteraz, len ak bude jej
hodnota v rozmedzí 150 až 180.000 €. Žiadne iné opravy sa oproti
súčasnosti nezrýchlia.
Jediné zjednodušenie procesu zákaziek s nízkou hodnotou prinesie novela pri spomínanej tlačiarni. Zákazky do 5.000€ sa nebudú
riadiť zákonom o verejnom obstarávaní. Pri všetkých ostatných ostane proces taký, aký bol. Zvýši sa len finančný limit, pod ktorý radary nevidia.
Denne počúvame o podozrivých miliónových tendroch. Je úplne namieste, ak sa čudujete, prečo by nám teda malo trhať žili, ak
si niekto na zákazke s nízkou hodnotu ukradne pár tisíc. Ich nedostatočná úprava ale môže predstavovať vážny systémový problém.
Položím vám dve otázky na zamyslenie.
Prvá – prečo sa podstatné zvýšenie limitov zákaziek s nízkou
hodnotou navrhuje práve pol roka pred dôležitými komunálnymi
voľbami?
Druhá - ak chcete udržať lojalitu podriadených, potrebnú na
uskutočnenie väčších plánov, budete ich krotiť silou alebo im vytvoríte vedľajšie koryto, kde sa môžu vyváľať, čo im hrdlá ráčia?
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Ako byť v práci šťastný?
RUDOLF DOBROVIČ - redaktor

Väčšina dnešných firiem stále funguje spôsobom, ktorý bol
definovaný začiatkom 20. storočia. V posledných rokoch sa
stále viac dostávajú do popredia spôsoby organizácie práce,
ktoré podporujú hodnoty ako napríklad väčšia sloboda a
zodpovednosť, otvorenosť, spolupráca a bezpečné prostredie
kde sa chyby netrestajú, ale dá sa z nich poučiť.

Vedecký manažment
Pred viac ako jedným storočím povedal Frederick Winslow Taylor pamätnú vetu “V minulosti boli ľudia prví, v
budúcnosti musí byť systém prvý!”, ktorá zmenila naše pracovné životy na mnoho desaťročí dopredu až do súčasnosti. Taylor pracoval v začiatkoch 20. storočia ako strojný inžinier. Jedného dňa si pri svojej práci v továrni všimol,
že robotníci používajú rôzne spôsoby vykonávania rovnakej práce, a že nikto nevenuje pozornosť tomu, či má
robotník na danú prácu potrebnú kvalifikáciu. To ho priviedlo na myšlienku skúmať človeka predovšetkým ako
objekt riadenia, a snažil sa vedeckým spôsobom zvýšiť účinnosť práce robotníkov. Odvtedy sa ľuďom začalo vo firemnom prostredí hovoriť ľudský zdroj. Existencia oddelení ľudských zdrojov v našich firmách len potvrdzuje, aký
zásadný vplyv má na vedenie firiem v súčasnosti Taylorová práca “Princípy vedeckého manažmentu” publikovaná
ešte v roku 1911. Princípy vedeckého manažmentu spočívajú v štyroch bodoch. V definovaní pracovných metód a
postupov, vo výbere vhodných robotníkov a ich pravidelné zaškoľovanie, v poskytovaní a kontrole pracovných postupov a v rozdelení práce medzi vedúcim pracovníkom, ktorý prácu naplánuje a robotníkom, ktorý prácu vykoná.
Tieto princípy sú univerzálne a stále sa dajú veľmi dobre aplikovať na typ práce, ktorá je v zásade rovnaká, pomerne jednoduchá, a dá sa opakovať.
V dnešnej dobe sa takýto typ práce stále viac automatizuje a stále viac ľudí pracuje na komplexnejších úlohách,
ktoré si vyžadujú vyššie vzdelanie, kvalifikáciu a kreativitu.
Nečudo že práve v IT sektore povedzme posledných 30 rokov dostáva “taylorizmus” silnú konkurenciu v podobe
inovatívnych spôsobov organizácie práce s väčším dôrazom na človeka a s menším dôrazom na systém.
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Firemná kultúra
V jednej epizóde zo seriálu „I Love Lucy“ s názvom „Lucy and Chocolate Factory“ si za bežiaci pás sadajú dve
pracovníčky, ktorým vedúca vysvetľuje čo presne od nich očakáva. Pracovníčky veľmi pozorne počúvajú, ako budú
po bežiacom páse prichádzať čokolády, a každú z nich je potrebné zabaliť do papiera. Vedúca ich prísne upozorňuje, že im nesmie prekĺznuť ani jediná čokoláda, inak budú prepustené. Pás s čokoládami sa po chvíli rozbehne a
pracovníčky si pochvaľujú ako dobre im to ide. Po čase ide pás stále rýchlejšie a dievčatá sa ocitajú v čoraz ťažšej
situácii. Boja sa nechať na páse nezabalenú čokoládu a tak všetky nezabalené čokolády schovávajú do vreciek, pod
čapicu, do úst, jednoducho všade kde sa dá. Vedúca pracovníčka sa príde pozrieť ako im to ide, a keď vidí že všetky
čokolády sú zabalené, pochváli ich a povie: „Pusťme to teda ešte rýchlejšie.“
Táto továreň na čokoládu mala jednoznačnú stratégiu ako čo najefektívnejšie využiť zdroje, aj tie ľudské. Zároveň snaha pracovníčok o vyhnutie sa trestu a snaha o dodržanie pracovných pokynov mala za následok, že pracovná morálka a kvalita výslednej práce nebola na veľmi vysokej úrovni.
“Kultúra jedáva stratégiu na raňajky.” Nevie sa celkom presne kto je autorom tohto výroku, no podstatný je
odkaz. Z dlhodobého hľadiska záleží viac na spokojnosti zamestnancov, ktorí vo svojej práci vidia zmysel a robia
ju radi.
V posledných rokoch sa stále viac dostávajú do popredia také spôsoby organizácie práce, ktoré podporujú hodnoty ako sú napríklad väčšia sloboda a zodpovednosť, otvorenosť, spolupráca a bezpečné prostredie kde sa chyby
netrestajú, ale dá sa z nich poučiť.

Autonómne tímy
Jedným so svetovo najrozšírenejších spôsobov organizácie práce je Scrum. Do firiem sa postupne zavádza už od
roku 1995 a v súčasnosti ho využíva na dennej báze 12 miliónov ľudí po celom svete. Tvorcovia Scrumu tvrdia že to
nie je proces, technika či definitívna metóda. Je to skôr rámec, v rámci ktorého je možné využívať rôzne procesy
alebo techniky. Ľuďom a celým tímom je ponechaná sloboda voľby metód, procesov alebo techník, ktoré im vyhovujú najviac. Podstata Scrumu spočíva v jednom relatívne malom tíme (cca. do 10 ľudí) v ktorom majú ľudia všetky
potrebné vedomosti a skúsenosti na vytvorenie požadovaného produktu, napríklad počítačového programu. Sú to
tí istí ľudia, ktorí si definujú koľko úloh a aké úlohy budú vykonávať, sami si určujú kto a kedy ich bude vykonávať.
Takisto si sami monitorujú spôsob práce, procesy a techniky a v prípade potrieb, si sami navrhujú vylepšenia ktoré
aj zavádzajú do praxe. “Scrum. Mám s tým výborné skúsenosti. To bola radosť chodiť do práce. Vôbec mi nevadilo
niekedy zostať v práci aj do 10tej večer.” spomína na svoje pozitívne skúsenosti projektový manažér Peter Polák a
ďalej dodáva, že “úspešné to bolo vďaka dvom kľúčovým ľudom v tíme”. Na druhej strane vedúci softvérového vývoja Martin Stryček hovorí “Neznášam Scrum preto, lebo ľudia sa v takom tíme veľmi škatuľkujú. Scrum ti nezaručí
to, že tím bude fungovať efektívne a bude produktívny.” Podľa Martina Stryčeka je problém v tom, že “ľudia nemajú
ďalšiu motiváciu, ako by ten tím mohol fungovať lepšie”. Pri ďalšom zamyslení nad otázkou, čo je hlavný dôvod,
že existujú tímy vysoko motivovaných ľudí a na druhej strane tá motivácia chýba Martin Stryček odpovedá celkom
jednoznačne, že je to “vždy vo vedení tímu. Ak vedúci pracovník dokáže nastaviť organizáciu práce a vie správne
skombinovať rôzne typológie ľudí do jedného tímu tak, aby sa navzájom dopĺňali, potom majú ľudia výrazne väčšiu
motiváciu”.

Organizácie s ľudskou tvárou
Scrum teda môže napomôcť vyššej motivácii ľudí, pokiaľ je vhodne zvolená skladba tímu. Tím vie fungovať
autonómne, ale nato aby využil svoj potenciál naplno, transformácia organizačnej štruktúry na tímovej úrovni nestačí. Skôr či neskôr začnú byť v každom tíme viditeľné aj prekážky, ktoré tím ovplyvňujú z vonku. V rokoch 2015 a
2016 sa spoločnosť IBM pokúšala o zásadnú transformáciu organizácie. Vedenie spoločnosti sa rozhodlo zavolať na
pomoc experta na transformácie spoločností, Evana Leybournea. Jeho misiou bolo nastaviť firemné procesy takým
spôsobom, aby bolo možné vyvíjať produkty bez potreby rozbiehať projekty (#noprojects). Evan Leybourne je presvedčený, že “ak firma potrebuje spustiť projekt, tak už zlyhala”. Hlavný motív “#noprojects” je presunutie kompetencií a zodpovedností za vývoj produktu priamo do tímu. Z jeho vlastných slov vyplýva, že to bola veľká výzva a veril
tomu, že sa to môže podariť. No nepodarilo sa. Na to aby to bolo úspešné si to podľa Evana Leybourna vyžadovalo
“zapojenie všetkých takzvaných podporných oddelení, ako sú financie, ľudské zdroje, marketing, právne oddelenie.” Ako ďalej dodáva “sú to oddelenia, ktoré sú zodpovedné za kľúčové procesy v spoločnosti. Ak príde hocijaká
iniciatíva, ktorá má ambíciu narúšať procesy, tieto oddelenia a defakto ich reprezentanti sa cítia byť ohrození. Bez
podpory týchto oddelení nemá žiadny pokus o transformáciu šancu na úspech.”
Svoje skúsenosti z aktuálnej transformácie organizácie opisuje Martin Stryček takto: “Momentálne si prechádzame transformáciou z klasickej hierarchickej štruktúry na štruktúru podobnú v Spotify. Hlavný dôraz je kladený na
vysokú mieru autonómie v tímoch.” Jedným z hlavných dôvodov neúspešnej transformácie organizácie v IBM, Evan
Leybourne uviedol neochotu ľudí podieľať sa na zmene. Na druhej strane, Martin Stryček si je toho plne vedomý
a dodáva, že “je to pre ľudí ťažké, veľmi ťažké. A hlavne vo firme ktorá rýchlo vyrástla a je úspešná. Tam dochádza
k mentálnym blokom typu: “My sme niečo dosiahli, prečo by sme mali čokoľvek meniť?”.” Martin Stryček je presvedčený, že sa to podarí a podľa jeho slov je najdôležitejšie jasne a zreteľne odôvodniť potrebu a zmysel akejkoľvek
zmeny.
Zdá sa preto, že je len otázkou času kedy budeme môcť obrátiť Taylorov výrok a povedať že “v minulosti bol systém prvý, v budúcnosti musia byť ľudia prví!”
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Obchod s dôverou
LUCIA TUPÁ - redaktorka

Prešlo už päť rokov, odkedy dokument Šarlatáni poukázal na predajné
akcie, na ktorých kupujúcich zavádzajú a ponúkajú im predražený tovar.
O podobný princíp ide aj v prípade prístroja, ktorý sľubuje riedenie krvi
obyčajným svietením do nosa. Vďaka tomu je údajne schopný vyliečiť desiatky navzájom nesúvisiacich chorôb. Tento prístroj ponúka pod rovnakým
názvom hneď niekoľko spoločností. Spoločný majú spôsob predaja: zavádzanie zákazníkov.

činnosť, teda za „mätenie českej verejnosti“.
Ide o rovnakú ženu, ktorá na základe irisdiagnostiky (metódy, za ktorú anticenu získala)
odporúčala rodičom šesťročného chlapca s
cukrovkou vysadiť inzulín. Chlapec kvôli tomu
zomrel.
Na takúto diagnostiku na základe „živej
krvi“ nie je okrem mikroskopu potrebná žiadna
výbava, podloženie vedeckými poznatkami ani
vzdelanie. Predajca skutočne nič z toho nemá,
ale má jeden tromf, ktorý väčšinu ľudí presvedčí: „Pozrite sa na naše referencie lekárov.“

Pani Emília má päťdesiat rokov, žiadne
zdravotné problémy a myslí si, že umiera.
„Analýza ukázala, že mi ide o život, preto som
potrebovala liečbu prístrojom,“ vysvetľuje.
Analýzou však nemyslí rozbor krvi v laboratóriu, ale rozbor, ktorý jej urobil podomový
predajca priamo v obývačke. Rozbor vyzerá
nasledovne: predajca odoberie krv, kvapne ju
na sklíčko mikroskopu a rýchlym pohľadom
na obrazovku mikroskopu zhodnotí zdravotný
stav. V tomto prípade sú podľa neho „krvinky
zretiazkované, ale mali by byť samostatne. Ak
sa zhlukujú, prietok krvi nie je dobrý.“

Autorita svätí prostriedky

Ako sa vyrába pacient

Tejto metóde, ktorá spočíva v kvapnutí nefixovanej kvapky krvi na sklíčko mikroskopu,
ktorá sa medzi jej praktizovateľmi nazýva
analýza živej krvi alebo mikroskopia v temnom
poli, sa v apríli venoval vo svojej prednáške
aj imunológ Michal Křupka. Cieľ prednášky
bol pritom rovnaký, ako je cieľ občianskeho
združenia Sisyfos, v ktorom Michal Křupka
spolu s ďalšími odborníkmi pôsobí – vyvracať mýty a pseudovedecké metódy. Křupka
vo svojej prednáške popisuje niekoľko javov,
ktoré alternatívni liečitelia označujú za nežiaduce, a zároveň vysvetľuje, aké jednoduché
je dosiahnuť rovnaký efekt aj v krvi zdravého
človeka. Křupka svoju prednášku uzatvára
tým, že pri takýchto nevedeckých metódach
„neexistuje dôkaz o prínose pre diagnostiku

patologických javov“. Jeho kolega zo združenia,
lekár Jaromír Šrámek pôsobiaci na Univerzite
Karlovej, dodáva, že „retiazkovanie červených krviniek, teda proces, ktorý sa nazýva rouleaux, je ich prirodzené správanie v prípade
ustávajúceho krvného obehu.“
K metóde sa vyjadril aj profesor Tomáš
Zima, prednosta Ústavu lekárskej chémie a
laboratórnej diagnostiky a zároveň rektor Univerzity Karlovej, ktorý toto vyšetrenie nazval
šarlatánskou metódou. Iste, diagnostika krvi
v temnom poli má aj svojich obhajcov, medzi ktorými je aj učiteľka angličtiny Kateřina
Konrádová, nositeľka anticeny Bludný balvan,
ktorú klub Sisyfos udeľuje za pseudovedeckú
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Tentoraz má predajca úplnú pravdu. Pri návšteve webových stránok prvej spoločnosti sa
záujemca dozvie, že prístroj odporúča viac než
sto lekárov. Svoje tvrdenia pritom opierajú na
základe zapožičania prístroja na jeden mesiac,
pričom ho vyskúšali na zopár pacientoch. Situácia je teda radikálne odlišná od vedeckých a
klinických štúdií, pri ktorých je potrebná kontrolná skupina (teda skupina, ktorá namiesto
liečby dostáva len neúčinnú náhradu, placebo), a kde nestačí len vzorka piatich účastníkov
a výsledky musia byť podrobené dôkladnej
analýze. V prípade lekárov teda ide o jeden z
argumentačných klamov – o odvolávanie sa na
autoritu. Že to nie je žiadny dôkaz, potvrdzuje
aj Roland Oravský, lekár píšuci články o medicínskych mýtoch. Lekári sú totiž rôzni: niektorí
používajú homeopatiu, iní akupunktúru, náj-

du sa aj odporcovia očkovania.
Pri klinickom výskume je potrebné vylúčiť možnosť, že k zlepšeniu
stavu došlo aj bez použitia konkrétnej liečby. Je nutné napríklad zabezpečiť, aby zlepšenie zdravotného stavu nenastalo len vplyvom psychických faktorov, akým je napríklad samotná dôvera v liečebnú metódu.
„Subjektívny pocit zlepšenia je totiž niečo, čo môže byť veľmi jednoducho spôsobené placebom, a to predovšetkým v prípade drahého
prístroja predaného dostatočne sebavedomým šarlatánom“ vysvetľuje
Šrámek efekt, pri ktorom má človek pocit zlepšenia bolesti alebo zdravotného stavu, aj keď je jeho situácia úplne rovnaká.
Sila takéhoto efektu, založená na vyššej cene „lieku“ (teda neúčinnej pseudoliečbe) pritom bola vo výskumoch skutočne potvrdená.
Napríklad v roku 2015 Alberto Espay so svojím tímom skúmal pacientov trpiacich Parkinsonovou chorobou, ktorí boli rozdelení na dve
skupiny. Aj keď si obe skupiny mysleli, že dostávajú liečbu, dostávali
len neúčinnú látku. Jedna údajne drahú, druhá naopak lacnú. Aj keď
obe tieto látky spôsobili zlepšenie ich pohyblivosti, účinnosť „drahého
lieku“ bola vyššia. Placebo síce podľa vedeckých zistení nefunguje na
rakovinu, ale bolesť či práve spomínanú pohyblivosť ovplyvniť môže.
Lekári, ktorí vo svojich odporúčaniach argumentovali podobnými dôkazmi, preto nemôžu tvrdiť, že zlepšenie nastalo vďaka prístroju.
Na opatrné vyjadrenia sa ale neobmedzuje najvýraznejší propagátor
prístroja - lekár, ktorý na inej stránke odporúča produkty založené na
princípoch „kryštáloterapie“, čiže ďalšej vedecky nepodloženej metóde.
Okrem videí na stránke výrobcu propagoval prístroj aj v reportáži na televízii Markíza, kde tvrdil: „Laser funguje na princípe laserového svetla
vlnovej dĺžky 650 nanometrov. Princíp účinku spočíva v tom, že riedi
krv, resp. rozliepa pospájané erytrocity, čiže červené krvinky. Vďaka životnému štýlu, ktorým žijeme – teda že žijeme väčšinou sedavým spôsobom života, málo sa hýbeme či sme stresovaní –dochádza k zvýšenej agregabilite alebo zrážaniu“. Podľa profesora Vojtecha Mornsteina,
prednostu Biofyzikálneho ústavu Masarykovej univerzity, je vyjadrenie
lekára „na hranici zrozumiteľnosti a nedáva žiadny zmysel“.
Problematické je totiž už samotné tvrdenie o červených krvinkách.
„Síce existujú dôkazy o tom, že u viditeľne ťažko chorých pacientov
môže dochádzať k zhlukovaniu červených krviniek s pomalým tokom
krvi, ale v tepnách sa tieto zhluky spoľahlivo rozdelia,“ objasňuje nezmyselnosť tvrdenia Šrámek. Druhým problémom sú podľa neho aj
chýbajúce štúdie, ktoré by dokazovali vplyv laserového svetla, ktorý
uvádzal lekár v reportáži. Súhlasí s ním aj lekár Maroš Rudnay, šéfredaktor stránky Lovci šarlatánov, podľa ktorého „sa terapia nízkoenergetickými lasermi skúša na reumatické aplikácie, hojenie rán a podobne.
Tvrdiť, že sa tým dajú liečiť veci, ktoré tam spomínajú, sú naozaj nezmysly,“ vysvetľuje.

Dôkazy, ktoré nič nedokazujú

Webová stránka jednej spoločnosti síce uvádza odporúčania lekárov, no vedecké štúdie ani certifikáty preukazujúce účinok prístroja
ale vôbec nespomína. Druhá spoločnosť sa v tomto líši. Na stránkach,
ktorých názov sa zhoduje s predávaným produktom, si záujemca môže
prezrieť odkazy na odborné články, ktoré účinky prístroja údajne potvrdili. Ich vypovedajúca hodnota je však pochybná. Podľa Rudnaya
ide väčšinou o články, ktoré skúmaný efekt netestovali na živom organizme, ale v umelých podmienkach, prípadne sa články spomínanej
metóde vôbec nevenujú. „Napríklad článok, ktorý sa týka ožarovania,
je čínsky, a to by som nepovažoval za relevantný zdroj“ vysvetľuje Rudnay. Dodáva, že na PubMed, teda vyhľadávač medicínskych článkov,
sa bohužiaľ dostávajú aj veľmi slabé alebo predátorské časopisy (teda
časopisy, ktoré za peniaze publikujú články, ktoré kvôli svojej nedostatočnej kvalite nedosiahnu vydanie v štandardných vedeckých časopisoch, pozn. autora).
Výskumník Jaromír Šrámek zhŕňa tieto články so slovami, že štúdie,
ktoré s problematikou súvisia, sú „urobené veľmi zle a demonštrujú
buď absolútnu vedeckú neschopnosť autorov, alebo naopak ich všeschopnosť, pretože sa nehanbia pripraviť si prácu tak, aby niečo zdanlivo potvrdila,“ objasňuje a dodáva, že všetky tieto práce vyšli v okrajový-
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ch časopisoch, kde nie je možné zaručiť kvalitné posúdenie odbornými
recenzentmi. Štúdie, ktoré by dokazovali efekt, ktorý sľubuje prístroj,
totiž podľa Šrámka v rozumných odborných zdrojoch neexistujú. Zdanlivo odborné články napísané v cudzom jazyku ale bežný spotrebiteľ
nie je schopný posúdiť a nemá tak možnosť odhaliť zavádzanie. Rovnako bezbranný je zákazník aj prípade certifikátu, ktorý druhá spoločnosť na rozdiel od tej prvej uvádza.
Taký certifikát síce vzbudzuje dôveru v liečebný účinok, ale nie je to
tak. „Certifikát na stránkach spoločnosti potvrdzuje elektrickú bezpečnosť používania podľa medzinárodných noriem pre lekárske prístroje
(takže si ho možno bezpečne strčiť do nosa), ale nie medicínsku účinnosť“ vysvetľuje profesor Mornstein.

Výhodný biznis

Žiadna zo spoločností na svojich stránkach síce neuvádza cenu prístroja, jedna ale uvádza počet predaných kusov. Pri cene, ktorú za prístroj zaplatila pani Emília, by tak spoločnosť utŕžila dokopy približne
17 miliónov eur. Pri cene niekoľko stoviek eur za jeden prístroj potom
nie je vôbec prekvapujúce, keď podomový predajca spomenie , že jeho
zdatnejšie kolegyne zinkasujú od zákazníkov aj 3 tisíc eur za mesiac.
Prístroj je totiž inzerovaný ako prístroj pre každého. Sľubuje vyliečenie širokej škály ochorení, ktoré majú absolútne odlišnú príčinu vzniku
a tiež odlišnú terapiu. Alzheimerova choroba je napríklad ochorenie
mozgu, pri ktorom sa v tkanive vytvára patologická bielkovina, ktorá
poškodzuje normálne tkanivo, cukrovka zase vzniká nedostatkom inzulínu, pričom platí, že rôzne typy majú odlišné príčiny vzniku. „Ak
teda niekto prezentuje výrobok, ktorý nemá nijaký vedľajší efekt a tvrdí, že lieči širokú škálu vôbec nesúvisiacich ochorení, ide o základný
princíp šarlatánstva. Takzvaná panacea, teda bezpečný liek na všetko,
prináša novú nádej pacientom, ktorí sú ochotní platiť veľa peňazí,“ vysvetľuje Oravský.
Rovnako ako pani Emília. Jej rozhodnutie, takisto ako rozhodnutie
ostatných dôverčivých zákazníkov nebolo založené na kvalitnej diagnostike a posúdení všetkých faktov. Zakladajú sa len na dôvere v autoritu lekárov, na neinformovanosti a na strachu z výsledkov diagnostiky.
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Neplaťte u lekára, keď nemusíte
SVETLUŠA SUROVÁ - redaktorka

U lekárov sa stále platí i za to, za čo sa nemá.
Ako sa od pacientov nezákonne vyberajú peniaze?
Ako sa voči nekalým praktikám brániť?
Vŕzgajú vchodové dvere. Zákazníčka vchádza do polikliniky súkromného poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti Poliklinika Procare v
Nitre. Tá si ešte stále vyberá poplatky za rezerváciu termínov. „Keby som chcela ísť k rehabilitačnému, keby som sa chcela objednať...“,
začala sa pýtať, ale recepčná ju v polovici vety
prerušila a pohotovo povedala: „Tak sa platí u
nás poplatok 10 eur v deň objednávania, ale
termíny sú tam až začiatkom júna.“ Neskôr sa
ešte raz zastavila na recepcii ujasniť si zistené veci. Na recepcii bola už iná pracovníčka.
„Keby som chcela ísť k rehabilitačnému, hovorili mi, že sú začiatkom júna alebo koncom
júna voľné termíny. Nepochopila som...“- overovala si zákazníčka. „Začiatkom júna sú prvé
voľné,“ odpovedala jej recepčná. „A tam sa platí
10 eur za...“, znovu sa začala pýtať, ale aj tentokrát jej recepčná skočila do reči a dopovedala:
„Za tú rezerváciu termínu.“ „A to musím tých
10 eur zaplatiť za rezerváciu? Lebo to som ešte
nikdy neplatila, tak preto mi je to také...,“ nedôverčivo spochybňovala odpoveď recepčnej
zákazníčka. „Nemusíte. Keď nechcete využiť tú
rezerváciu, tak si len sadnete hociktorý deň a
počkáte medzi objednanými. Dá sa aj tak. Nie
je to na časenku, musíte čakať. Čiže budete
medzi tými, ktorí majú hradený ten program,
vybavená.“ Podľa hovorcu siete polikliník ProCare Tomáša Kráľa, ak došlo k takejto situácii naozaj, tak pracovníčky recepcie nekonali
správne a mali pacientke vysvetliť, že služby
recepcie sú súčasťou nadštandardnej osobnej
starostlivosti a mali pacientku odporučiť na
poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. To sa
ale nestalo.

Stále sa platí, aj keď sa nemá

V minulom roku boli poplatky u lekára
jedným z najčastejších dôvodov, prečo sa pacienti obracali na odbory zdravotníctva v Košickom, Žilinskom, Bratislavskom, Trnavskom,
Trenčianskom a Nitrianskom kraji podľa nami
dostupných informácií. Vyberanie poplatkov
bolo tiež jednou z častých chýb, ktorej sa posky-

tovatelia zdravotnej starostlivosti dopúšťali v
týchto krajoch. Zákon, ktorý ustanovuje, za čo
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti môžu
vyžadovať úhradu, a za čo nie, bol novelizovaný už pred tromi rokmi. Podľa tohto zákona,
lekári nesmú požadovať úhradu za objednanie
pacienta na vyšetrenie, vrátane objednania na
konkrétny čas, vypísanie receptu alebo lekárskeho poukazu, vypísanie návrhu na kúpeľnú
liečbu, výmenný lístok k špecialistovi či prednostné ošetrenie, uvádzajú vo svojich odpovediach Bratislavský a Košický samosprávny kraj
ako i Ministerstvo zdravotníctva SR. Preto sme
zisťovali v Bratislave, za akých podmienok sa
dá objednať k lekárom na niektorých súkromných poliklinikách a či lekári dodržiavajú tento
zákon.
Vo všetkých oslovených poliklinikách (ProBios, Poliklinika Mlynská dolina, Hippokrates s.r.o. Poliklinika Radlinského zo siete Falck Healthcare, Gynekologicko-pôrodnícka
nemocnica Koch) pýtali od nás buď poplatok za
objednanie na presný termín, vyšetrenie, alebo
niekde i za odbery. Inými slovami, pýtali od nás
poplatky za výkony, ktoré sú plne hradené zo
základnej zdravotnej starostlivosti a za ktoré sa
neplatí. Výška týchto nezákonných poplatkov
je rôzna a pohybuje sa od 10 eur až do 75 eur.
Niektoré internetové portály ako je topdoktor.
sk alebo terminulekara.sk poskytujú možnosť
online objednania za úhradu. Ceny za rezerváciu termínov na portáli topdoktor.sk sa líšia
v závislosti od zariadenia, mesta a konkrétnych doktorov. My sme za rezerváciu termínu u
alergiológa-imunológa v Poliklinike Vajnorská
cez tento portál sme zaplatili 10,90 euro. Portál
terminulekara.sk vyberá jednotný poplatok vo
výške 10 eur za použitie tejto stránky. Po zaplatení poplatkov na oboch portáloch sme nedostali daňový doklad o platbe, iba nám zaslali
emailové potvrdenie rezervácie.
Podľa platnej legislatívy objednanie na
konkrétny čas pacienta, ktorý má poistenie,
je súčasťou zdravotného výkonu, ako uvádza
Odbor informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja. Inými slovami,
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí
majú uzatvorenú zmluvu so zdravotnou poisťovňou, čiže sú zmluvnými poskytovateľmi, nes-
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mú vyberať žiadne poplatky za rezerváciu termínu, vysvetľujú v správe, ktorú nám poslali i
z Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja. Taktiež i zdravotné poisťovne
ako je Union a Dôvera podporujú objednávanie
pacientov na presný čas, lebo ako hovorí Matej Štepiansky z Dôvery „prináša to pacientom
vyšší komfort“. Dokonca Dôvera svojim poistencom spolu s lekárskym združením Zdravita,
ktoré združuje približne 1800 lekárov, garantuje objednávania na vyšetrenie, a taktiež má
bezplatný objednávkový systém v Nitrianskom,
Košickom i Prešovskom kraji, ktorý využíva
okolo 100 000 poistencov a plánujú i rozširovanie tejto služby do iných regiónov.
Ako je potom možné, že sa poplatky za
objednanie a vyšetrenia, ktoré sú hradené
z verejného zdravotného poistenia vyberajú
vo veľkom i dnes? Pacienti sa na to sťažujú,
odbory zdravotníctva to preverujú a pokutujú,
ale niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti alebo rôzne iné firmy na tom neustále

to isté ako rezervovanie termínu.

protizákonne profitujú.

Ako od pacientov nezákonne vyberajú peniaze

V mnohých súkromných zariadeniach v Bratislave objednanie
na konkrétny termín bol podmienený úhradou poplatku. Lenka,
inžinierka na materskej z Bratislavy hovorí, že platí 15 eur u svojej gynekologičke, ak sa chce objednať na konkrétny čas. Ani nevedela, že sa
tieto poplatky nesmú vyberať. Je to protizákonné, ale v praxi je veľmi
ťažké dokázať, že pacient bol nútený zaplatiť poplatok za objednanie
na konkrétny termín alebo za jednotlivé vyšetrenia. A presne toto niektorí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vo svojej nekalej činnosti
využívajú. Po telefóne alebo osobne na recepcii povedia pacientom, že
musia zaplatiť poplatok, inak sa k doktorovi nedostanú. Keď ich pacient žiada o informácie emailom, sú pritom obozretnejší a pýtajú si na
pacientov telefóne číslo, aby im mohli zavolať a všetko vysvetliť. Niektorí bez zaplatenia poplatkov pacientov k lekárom ani nepustia. Podľa
Úradu Košického samosprávneho kraja, odmietanie poskytovania zdravotnej starostlivosti zo strany poskytovateľov je novým fenoménom v
súčasnosti.

Na slovách záleží

Druhý bežne zaužívaný spôsob, ako sa vyberajú poplatky od pacientov za objednanie alebo vyšetrenia, ktoré sú plne hradené zo zdravotného poistenia je ten, že ich nazve iným menom. Monika, matka dvoch
detí na materskej zo Šenkovíc, platí lekárke 100 eur za „manažment
klienta“. Podľa Moniky, aspoň za túto službu dostane daňový doklad.
Zubárka, ku ktorej chodí posledných pätnásť rokov jej za platby nikdy žiaden doklad nedala. Oficiálne pacient platí za „balík osobnej starostlivosti“, „manažment klienta“, „konzultácie“ alebo „nadštandardné
služby,“ pod ktoré spadajú služby recepcie, call centra, sms notifikácie atď. Ide pritom len o slovné hračky. Celý „nadštandard“ alebo rôzne „balíčky“ zahŕňajú práve objednávanie a bez objednávania by ani
nemali zmysel. Ceny balíkov sú rôzne a pohybujú sa v stovkách euro
ročne. Najlacnejší balík osobnej starostlivosti v sieti ProCare je 89 euro
za 14 dní, pričom balík pre deti tu stojí 339 euro a pre dospelých minimálne 399 euro, pričom cena sa môže vyšplhať až na 659 euro ročne.
Podľa Tomáša Kráľa, hovorcu siete polikliník ProCare, ich spoločnosť
Procare, a.s. „nevyberá žiadne poplatky za objednanie k lekárovi,“ ale
pritom hovorí, že v rámci komplexného manažmentu zabezpečujú pre
svojich klientov vyhľadávanie lekárov a najbližších voľných termínov a
rezervovanie termínov v mene klienta. Podľa nich objednávanie nie je
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Kto vyberá poplatky

V praxi sa dosť často stáva, že rôzne poplatky za spomínané balíky
alebo rôzne programy nevyberá priamo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ale nejaký iný právny subjekt, ako je to i v prípade siete polikliník ProCare. Podľa odpovedí, ktoré sme získali z úradov rôznych
krajov, tretia strana alebo iný právny subjekt nemôže vyberať poplatky za objednávanie pacientov na konkrétny čas k lekárom, ak sú tieto
vyšetrenia hradené z verejného zdravotného poistenia, a tiež nemôže
vyberať poplatky za poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne
hradená z verejného zdravotného poistenia. Podľa Žilinského a Bratislavského samosprávneho kraja, ak by sa to dialo, tak samosprávny
kraj môže uložiť pokutu až do výške 16 596 osobe, ktorá nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a akýmkoľvek plnením podmieňuje
objedanie pacienta na vyšetrenie. Hovorca siete ProCare Tomáš Kráľ
tvrdí, že oni zakúpenie rôznych balíkov nepodmieňujú a že poskytujú
nadštandardné služby. V prípade zákazníčky v Poliklinike ProCare Nitra to tak nebolo. Podľa našich zistení, mnohé zariadenia v Bratislave
objednávanie pacientov podmieňujú poplatkami.
Poplatky sa tiež nezákonne vyberajú napríklad pri vyšetrení C-reaktívneho proteínu tzv. CRP test, ktorý je uhrádzaný vo všeobecných ambulanciách na základe verejného zdravotného poistenia pri zdravotnej
indikácii. Tiež za rôzne indikované vyšetrenia u špecialistoch sa platí,
aj keď by sa nemalo. Fígeľ je v tom, že lekári nevyberajú oficiálne poplatky za CRP alebo iné vyšetrenia, ale vyžadujú úhradu administratívnych poplatkov v rôznych výškach. Táto praktika je už za hranou zákona,
lebo daňový doklad musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti a
musí byť vystavený na to, za čo sa v skutočnosti platí a nie na niečo iné.

Musí pacient vždy ťahať za kratší koniec?

Nie, nemusí. Pacient sa môže veľmi jednoducho a dokonca efektívne brániť voči nezákonným vyberaním poplatkov v zdravotníctve. V
prvom rade je potrebné, aby zistil či lekár alebo zdravotné zariadenie
je zazmluvnené s jeho poisťovňou. Po druhé, musí platby odmietnuť a
žiadať vysvetlenie, na základe čoho od neho tieto úhrady vyžadujú. Je
potrebné, aby sa písomne sťažoval u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a ak tu nepochodí, má sa obrátiť na odbor zdravotníctva vo svojom
kraji. Tu každý podnet preveria, dokonca môžu prinútiť poskytovateľa,
aby vrátil pacientovi vybrané poplatky a môžu za nezákonné poplatky
ukladať i pokuty.
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ŽIVOT NA OKRAJI

RESOTY

ČLOVEK STRATENÝ
ČLOVEK SNÍVAJÚCI
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Špinaví. Zanedbaní. Nezodpovední. To sú prvé
prívlastky, ktoré väčšine z nás prídu na myseľ, keď
na ulici vidíme bezdomovca. Ale ako by to mohlo
byť inak? Ťažkosti, s ktorými títo ľudia v živote bojovali, ich odvaha či vytrvalosť, sú veci, ktoré za
pár sekúnd na ulici nezbadáme. Je však pár ľudí,
ktorí im v náročných momentoch poskytnú potrebnú
lásku, pomoc a podporu, aby sa vedeli vrátiť späť do
spoločnosti a aspoň sčasti žiť plnohodnotný život. A
jedným z takých bol Anton Srholec, ktorý pred dvadsiatimi štyrmi rokmi v Bratislave vybudoval RESOTY. Resocializačné zariadenie pre ľudí v núdzi a bez
domova.
Anton Srholec vo svojom živote čelil množstvu ťažkých a nepríjemných situáciám, ale ani
po desiatich rokoch vo väzení a vylúčení z cirkvi sa nevzdal toho, čo mu robilo radosť - práca
s biednymi a núdznymi. V Bratislave vybudoval
pre ľudí z okraja spoločnosti nie len nocľaháreň, ale poskytol im o dosť viac - novú rodinu
a domov. A práve pred svojou smrťou požiadal
svojich blízkych, aby v jeho diele pokračovali.
Dnes má RESOTY pod patronátom lekár a vedec Vladimír Krčméry a sociálnu starostlivosť
o bezdomovcov vykonáva profesor a sociálny
pracovník Michal Oláh. Za dvadsaťjeden rokov
pôsobenia prešlo cez tento stupeň resocializácie 1000 mužov. My sme mali možnosť vypočuť
si príbehy dvoch z nich. Ibhrahima, ktorý tu

strávil už 21 rokov a Romana, ktorý je najnovším obyvateľom zariadenia.
Sedeli za jedným stolom. Dvaja ľudia s úplne odlišným príbehom. Jeden Slovák, druhý
Maročan. Jeden chlap ako hora, druhý útly
chlapík. Niečo ich však spájalo. Ani s jedným z
nich sa život nemaznal.

Malý veľký Človek

„Naučil som sa čosi po arabsky a to vďaka
náboženstvu, z koránu. Francúzština bola bežná, ale nás Berberov po francúzsky neučili.
Kvôli nedostatočnému vzdelaniu a jazykovej
bariére som nemal možnosť uplatnenia sa v
Maroku. Pracoval som ako baník. Otec chodil do Francúzska ako murár, zarobil peniaze
a vrátil sa. Keď sa minuli, šiel znova. Teraz
už nechcú emigrovať, ale vtedy bola polovica
Maročanov vo Francúzsku. Po slovensky som
sa naučil popri kosení od robotníkov. Arabsky
som nezabudol, občas si s bratom píšeme. Keď
mám kartu na internet, rád si pozriem marocké správy.“

Práve tak by sa dal opísať Ibrahim, správca
RESOTOv, ktorý má jediný sen: znovu uvidieť
svoju marockú dcéru. Vraj sa vydala a má deti.
Sotva päťdesiatkilový chlapík s ťažkým zväzkom kľúčov v ruke rozpráva takmer nečujne.
Šibalský úsmev dokonale retušuje jeho skutočný vek. Stará sa o záhradu, hostí, pozametá,
Bez peňazí
keď treba vymaľuje či vykachličkuje. Vrodená
„Do Francúzska som prišiel legálne, letecky.
grácia a vydretá múdrosť môžu byť obuté aj v Za bratom. Mal som vybavené víza. Vydržal
šľapkách. Pútnik, ktorý prešiel dlhú cestu.
som 6 mesiacov. Brat mal kamaráta z Čiech,
ktorý sa chystal domov. Povedal som, že idem
s ním. Nevedel som, kam idem. Po mesiaci v
Bez vzdelania
„Mama mi zomrela, keď som mal 15 rokov. Prahe som v deväťdesiatom druhom prišiel na
Najmladší brat mal vtedy päť. Boli sme piati Slovensko. Brat mi občas posielal peniaze, zo
bratia a jedna sestra, ktorá bola najstaršia z nás. začiatku som býval v jednom starom hoteli. “
Žili sme v horách 30 kilometrov od Marakéša,
dnes tam už žijú len sestrine deti, všetci sa odBez strechy nad hlavou
sťahovali do miest. Vtedy sa vláda o Berberov
„Prvý rok bol najťažší. Spával som pri honezaujímala vôbec. Školy pre nás neboli.“
teli Danube. Odhrnul sneh, položil kartón.
Nebál som sa. Keď nerobíš zle, nemusíš sa báť
ničoho. Človek musí prežiť aj ťažké chvíle, to
Bez znalosti jazyka
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bez peňazí a začal som čoraz väčšmi holdovať
alkoholu. Hneval som sa. Keby mi mama aspoň
povedala, že umiera. Ale ona odišla z ničoho
nič. A keď som prišiel o byt a ešte aj frajerku,
upadol som do úplného zúfalstva.“

Vo väzení

Alkohol mení človeka. Bola to vec, čo ma
potopila. Keby som bol silnejší, mohlo to byť
inak. Raz sme sedeli s chlapmi v krčme a jeden
z nich sa začal obúvať do mojej mamy. Strhla sa
bitka. Viem, že som nemal, ale na mamu som
citlivý a v stave opitosti som vybuchol. A tak
som sa dostal do basy. Bol to veľmi zlý zážitok,
no uvedomil som si svoje chyby. Prestal som
piť a rozhodol som sa začať odznova. Keď ste
bývalý väzeň, je to veľmi ťažké, ale kamarát mi
podal pomocnú ruku a ukázal mi RESOTY, kde
ma prijali a pomohli mi.

Človek s veľkými snami

treba. Potom som býval u jedného Bulhara na
záhrade, v chatke. Až kým on nezomrel, býval som tam. Našťastie som sa dostal k záhradníkom. Tak som načierno brigádoval, sadil
stromy, kosil trávu na letisku. Absurdné, ja,
človek bez dokladov!“

Bez papierov

„Za 25 rokov na Slovensku som stretol len
jediného Maročana. Na polícii, pri vybavovaní papierov. Ohrial sa týždeň. Potom ušiel do
Nemecka. Utekajú aj 3 až 4 krát. Vyhostia ich,
zase sa vrátia. To som ja nechcel. Nemal som
doklady. Kvôli papierom som musel nedobrovoľne žiadať o návrat domov, zamietli ho. Pán
Srholec mi nakoniec pomohol vybaviť trvalý
pobyt. Bol som už aj raz voliť. Dnes som Slovák.
V spomienkach Maročan.“

Bez rodiny

„Keď sa cítim sám, spomínam na detstvo v
Maroku. To sa nedá zabudnúť. Prvý rok na Slovensku som bol úplne sám. Keď som odišiel,
dcérka mala 2 roky. Sestra zomrela pri autohavárii, zostali po nej dve deti. Dvaja mladší bratia zostali v Maroku, som na nich hrdý. Jeden je
poštár a druhý učiteľ. Žena sa vydala a dcérku
nechala u môjho mladšieho brata. Starší sa
oženil s Francúzskou a do Maroka sa nikdy viac
nevrátil. Žije v Paríži, ale neviem kde, pretože
zmenil adresu.“
Vzal do ruky obrovský zväzok správcovský-

„Frajerka, ktorú mám teraz ma motivuje.
Nechcem, aby chodila s bezdomovcom. Jej rodina ma nemá rada, ale dúfam, že sa to zmení. Za žiadnych okolností nechcem, aby s nimi
bola v konflikte len kvôli mne. Veľmi mi na nej
záleží. Mám novú prácu a postupne si šetrím
peniaze. Verím, že budem schopný bývať s
ňou, postarať sa o ňu a vrátiť sa do spoločnosti.
Alkoholu sa už nedotknem. Skoro ma to zničilo.“, práve týmito slovami opísal svoju minulosť
Roman.
To boli dvaja z tisícky mužov, ktorých život
na ich ceste zaviedol na ulicu a neskôr do RESOTOv. Dvaja z tých, ktorí sú odhodlaní ísť za
svojimi snami. Dúfame, že tak ako pre ostatných, aj pre nich je toto len jedna zo zastávok, aby
ch kľúčov a nečujne sa vytratil v prítmí dlhej sa mohli vrátiť späť do spoločnosti.
chodby. Človek, ktorý našiel v živote svoje
- Daniela Cínová, Monika Adameková
miesto.
Keď nám Ibrahim dorozprával svoj príbeh,
začal Roman sediaci vedľa neho. Mocný, vysoký chlapík, ktorý našiel cestu do RESOTOv
len nedávno.

Rozmaznané dieťa

Práve takto sa nám Roman predstavil.
„Mama sa vždy trhala aby som mal všetko. Čo
som si zmyslel, to som dostal. Síce som nemal
otca, ona ho vedela nahradiť. No veci sa zmenili, keď zomrela. Začal som holdovať alkoholu.
A tam to začalo.“

Oklamaný

„Niektorí ľudia vedia dokonale využiť situáciu. Keď som bol na tom najhoršie, dostal
som sa do rúk bytovej mafie. Vraj ho predajú za
dobrú cenu, aby sa mi polepšilo. Tvrdili, že je
pre jedného zbytočne veľký. Presviedčala ma aj
frajerka, že nám to pomôže k lepšiemu životu.
Ani som nevedel, akú mal byt hodnotu. Potom
prišlo na vydieranie a v stave zúfalstva som sa
nevedel brániť. Dostal som za byt smiešnych 30
tisíc.“

Zúfalý

„Frajerke som bol dobrý, len kým som mal
ešte peniaze. Keď sa však veci nevyvíjali podľa
jej predstáv, opustila ma. Ostal som bez bytu,
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ŽIVOT NA OKRAJI

OÁZA

BOH NÁS SKÚŠA
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Je to oáza, ale nie tá
s palmami, zelenou
trávou a vodou, ktorá
prináša osvieženie a
vydýchnutie karaváne
putujúcej vyprahnutou
púšťou. Iná. Taká,
ktorá dáva nádej,
strechu nad hlavou pre
tých, ktorí ju z rôznych
dôvodov stratili a ocitli
sa na okraji spoločnosti,
bez domova. Oáza
kňaza Petra Gombitu
na predmestí Košíc.
Prichádzame taxíkom po rozbitej ceste od
Bernátoviec k spaľovni. Pred budovou, za stolmi, ktoré boli, pravdepodobne, vyradené z nejakej fabriky, sedia tri ženy a šesť chlapov. Fajčia. Na každom stole sú dva popolníky. Ženy si
niečo pošuškávajú, muži mlčia a vytrvalý košický vietor kmáše korunami topoľov. Po tom, čo
vystúpime z auta, všetci upriamia svoj pohľad
na nás. Vchádzame dovnútra. Po ľavej strane
sa nachádza vrátnica, oproti nej nástenka, na
ktorej sú pripnuté odchody autobusu č. 24,
harmonogram dňa, poriadok útulku a sankcie
za jeho porušenie. Sociálny pracovník rovnako
ako službukonajúci majú právo použiť dreger.
Vrátnik už o nás vie. Uisťuje nás, že my sa dychovej skúške podrobiť nemusíme a volá pani
Monike. Tá nás po kovovom schodisku vedie do
druhého poschodia.

Nájsť každodenný rytmus

Ubytovanie v hlavnej budove, do ktorej sme
vstúpili stojí klientov Oázy tridsať eur mesačne. Býva tu aj pani Monika, útla žena s prešedivelými vlasmi, ktorá nás práve ubytovala. Po
celý čas sa o nás príkladne stará, aby sme mali
čo jesť, piť alebo do čoho si utrieť ruky. Pri mojej otázke, ako dlho v Oáze pracuje, sa výrazne pousmeje. „Ja tu nepracujem. Som jedným
z klientov. Na ulici som strávila dvadsaťjeden
rokov. Potom som sa dostala sem.“ Musím priznať, že som prekvapená. Pani Monika je síce
pochudnutá, ale do škatuľky ľudí, s ktorými
som sa doteraz v Oáze rozprávala, nezapadá.
V hlave to má usporiadané, jej slovná zásoba
je bohatá a má až neuveriteľný zmysel pre poriadok a čistotu. „Pochádzam z gazdovských
pomerov, vyrastala som v prostredí lekárov,
právnikov, učiteľov. Určité spôsoby sme mali
už v génoch. Boli sme páni. Ale nie nad inými.
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Nemali sme poddaných. Páni sami sebe. Potom
prišla totalita, tvrdý komunizmus. Ten nás žral.
Doslova.“ Rodina postupne prišla o majetok,
často bol predaný za minimálnu cenu. Mnohí z
Monikinej rodiny zomreli alebo skončili na ulici. O tom, ako sa na ňu dostala ona, rozprávať
nechce. Rešpektujem to. Napriek tomu z pani
Moniky cítiť neuveriteľnú túžbu byť vypočutá.
A tak rozpráva. O veciach, ktoré ma predtým
nikdy nenapadli. Že žiť na ulici nie je ľahké,
no vrátiť sa do normálneho prostredia je ešte
ťažšie. Dvadsaťjeden rokov je ako veľká čierna
diera. Problémy, ktoré musela riešiť predtým,
sú diametrálne odlišné od tých, ktoré prichádzajú v bežnom živote. Je ťažké nabehnúť na
každodenný rytmus, hlavne keď váš doterajší život nebol harmónia, ale skôr kakofónia.
„Učím sa všetko odznova. Ako zapnúť pračku,
žehličku alebo sporák. Ako sa vhodne správať
medzi ľuďmi. Stále však cítim, že komunikácia
už nikdy nebude na takej úrovni, ako by mala
byť,“ konštatuje zahanbene. „Chvíle strávené
na ulici mi veľa dali, ale i vzali. Iný pohľad na
ľudí, život aj iné hodnoty. Človek naozaj nepotrebuje veľa na to, aby mohol šťastne žiť.“

Svedectvo

K životu v Oáze patrí aj rozvoj duchovného
života. Svätá omša nie je povinná, ale kto chce,
môže sa jej zúčastniť. Koná sa raz za týždeň,
väčšinou v sobotu alebo v nedeľu. Nie je úplne tradičná. Jej súčasťou sú „svedectvá“, počas
ktorých otec Gombita vyzve náhodne niekoho
zo zúčastnených, aby vyrozprával svoj príbeh.
Je to ako terapia. Počas našej návštevy bola vyzvaná vyrozprávať svoje svedectvo Ingrid. Po pár
minútach jej rozprávanie ale prerušil plač. Na
druhý deň však pôsobí vyrovnane, a je ochotná
sa s nami podeliť o svoj príbeh.

Do Oázy prišla v marci, po tom, čo ju prepustili zo ženskej väznice v Nitre.„Bola som čierna ovca rodiny. Nechcelo sa mi robiť. Partie,
žúry, boli dni keď som sa nevrátila domov“. Ingrid otehotnela. Keď mal
jej syn rok, biologický otec ich opustil. S výchovou syna jej pomáhali
rodičia, kým nemal osem rokov. Vtedy vyšiel v košickom večerníku inzerát s ponukou práce chyžnej v Španielsku, na ktorý zareagovala. Keď
vycestovala do Španielska, zistila, že sa stala obeťou obchodu s bielym
mäsom. Predali ju za šesťtisíc mariek. „Nedá sa popísať ten pocit, keď
niekto vo vás niečo zlomí a vy to musíte urobiť.” Tam začal jej život s
drogami. „Niektoré baby vypili dve fľaše whisky, aby to zvládli. Ja som
dostala kokaín.” Všetky peniaze, ktoré svojim telom zarábali išli na
splatenie ich dlhu. Toto peklo znášala dva roky. K úteku jej pomohla
Mexičanka, ktorá sa v organizácii živila tancom a žila mimo dievčat. V
scéne ako z filmu pomohla Ingrid ujsť po zviazaných plachtách z tretieho poschodia. Autom ju odviezla do bezpečia. Ingrid si našla prácu
a španielskeho priateľa, s ktorým sa aj zosobášila. Bola by to idylka nebyť jednej veci. Závislosti na pervitíne. Prešla naň z kokaínu po svojom
úteku, keďže bol finančne dostupnejší. Zo „šňupania“ prešla k ihlám.
„V deň keď som povedala môjmu španielskemu manželovi svoje áno,
dostala som prvú facku. Bola som od neho psychicky a fyzicky týraná.
Mal schizofréniu. Vďaka mojim svokrovcom, ktorí mi kúpili letenku,
som sa vrátila na Slovensko. Hovorili, že on ma jedného dňa zabije.”
Na Slovensku s drogami neprestala. O syna sa zatiaľ starali starí rodičia. Ingrid sa striedavo zdržiavala u rodiny na východe a striedavo v
Prahe. Pretĺkala sa, kradla, aby mala na drogy. Raz jej do Prahy, do centra kde si chodila po čisté ihly, zavolal jej syn. Otec Ingrid umieral na
rakovinu. „Prišla som už na pohreb. Nevládal dlhšie čakať. Vrátila som
sa domov pod podmienkou rodiny, že absolvujem lekárske vyšetrenie
kvôli žltačke, AIDS alebo syfylisu. Starala som sa o mamku, zobrala
som brata z ústavu. Chcela som spraviť dobrý skutok.” Odvtedy prestala
s drogami a začala svoje pokánie. Na rakovinu jej umrela aj sestra. A po
šiestich rokoch umrela takisto na rakovinu aj jej matka. Syn sa s Ingrid

PIATOK

nestretával. Ona sa starala o svojho brata. Okrem poškodenia ciev mal
aj psychické poruchy. Počas jednej hádky zlomil Ingrid ruku. Tá ho v
afekte bodla nožom do chrbta. Prežil. Ingrid sa dostala do väzby. Hrozilo jej pätnásť rokov za vraždu v štádiu pokusu. Po zohľadnení viacerých
výpovedí a znaleckých posudkov, však dostala tri a pol roka za ublíženie na zdraví. Za vzorné správanie Ingrid po roku prepustili a plynie jej
dva a pol ročná podmienka.
A tak je tu. V Oáze. A pokúša sa o svoj ďalší nový začiatok „To všetko, čo som zažila, sa snažím hodiť za hlavu. Z času na čas, ale príde deň, keď sa vám to všetko vráti. Chcela som spáchať samovraždu.”
To čo Ingrid dodáva silu je viera v lepšiu budúcnosť a viera v Boha.
„Ja som nemala žiadny cieľ. Žiadnu iniciatívu, žiadny sen.” Vo väzení
začala chodiť do kaplnky. „Boh ti nikdy nedá viac ako unesieš. Má s
tebou plán a skúša ťa. Lebo nás silných potrebuje a tých slabých berie k
sebe,” vraví s odkazom na svojich zosnulých najbližších a verí, že teraz
im už je lepšie.

V jednom vreci

Najvyšší komfort, aký môžete v oáze dosiahnuť, čo sa ubytovania
týka, predstavuje rodinná unimobunka. Tomu zodpovedá aj cena, ktorá je vyššia, než v hlavnej budove. Činí stopäťdesiat eur za mesiac. Každá jednotka má spálňu, obývačku s kuchynskou linkou a jedálenským
stolom a nechýba ani malá kúpeľňa. Nás do tej svojej pozýva pani Milka
s pánom Dušanom. Úprimne, som prekvapený. Vo vnútri panuje príkladná čistota a priestorom sa vinie vôňa nedeľného obeda. „Sme tu už
viac ako rok. Predtým sme mali byt v centre mesta, ale museli sme sa
vysťahovať z dôvodu rekonštrukcie. Ponúkli nám bývanie na Luníku
IX. Odmietli sme. Tam by nás zabili!“ hovorí pani Milka. Z jej výrazu
tváre čítam úľavu a spokojnosť. „Veľmi nám tu je dobre. Pán farár je
náš anjelik,“ spomína otca Petra Gombitu. Bez jeho pomoci by vraj len
ťažko prežili, ak vôbec. Keď prišli do Oázy, pán Dušan začal pracovať
ako vodič a vypomáhal personálu so všetkým, čo bolo potrebné, preto
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nemuseli ubytovanie v unimobunke platiť, čo
však začalo vzbudzovať závisť. Tá spolu s intrigami a predsudkami spôsobila, že pán Dušan
už jedného dňa nemal koho ani kam zaviesť.
Na jeho miesto prišiel niekto iný. „Biely.“ Aj
napriek tomu, že teraz za poskytované ubytovanie musia platiť, túto možnosť si nevedia
vynachváliť. Nie sú ani odkázaní na komunitné jedlo, varia si sami. Neraz dajú najesť aj inými. Často však počujú rasistické výroky z úst
svojich spolubývajúcich, a dokonca aj samotných zamestnancov. Tie ich trápia a ťažko ich
znášajú. Vadí im fakt, že ich ako slušných ľudí,
ktorí sa snažia dostať z najhoršieho a žiť usporiadaný život, hádžu do jedného vreca s neprispôsobivými, a to len preto, že patria k jednému
etniku. Bez morálnej podpory otca Gombitu by
to len ťažko zvládli.

Feferónka s uhorkou

Neziskovú organizáciu Oáza - nádej pre nový
život, n.o založil katolícky kňaz Peter Gombita v
roku 2006. Pôvodne bol tento útulok umiestnený
v Košiciach na Alejovej ulici. Služby, ktoré
zariadenie v danom čase poskytovalo, napr.
prenocovanie, možnosť umyť sa, alebo jedlo v
podobe teplej polievky, zaobstarávali sestričky
Spoločnosti dcér kresťanskej lásky Vincenta
de Paul, ale i mnohí dobrovoľníci. Keďže počet
klientov stále narastal, bolo nutné nájsť nové
miesto. To v roku 2008 poskytol Magistrát
mesta Košice a oáza sa premiestnila do budovy
mestského podniku Záhrada Bernátovce.
Hlavnou ideou organizácie je poskytnúť čo
najväčšiemu počtu ľudí možnosť začleniť sa
do spoločnosti a žiť opäť dôstojný život. V
súčasnosti poskytuje organizácia strechu nad
hlavou pre viac ako dvestopäťdesiat ľudí.
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Predpokladom pre podanie pomocnej ruky
zo strany organizácie je „len“ skutočný záujem
zmeniť svoj život a odhodlanie pracovať na
sebe. A hoci som vždy považovala za kľúčový práve ten „skutočný záujem“, v oáze som
pochopila, že to je len začiatok cesty, ktorá je
asi všeličo, ale určite nie je jednoduchá. Ak
by ste vybrali ľubovoľnú skupinu ľudí z vášho
okolia, bude rozmanitá. V Oáze je navyše táto
skupina poskladaná z ľudí po výkone trestu,
chovancov z detských domovov a tých, ktorí strávili dlhé roky na ulici. Mnohí z nich sú
hendikepovaní, trpia duševnými poruchami,
bojujú so závislosťami alebo sú to onkologickí
pacienti. Cítia sa zranení, sú uzavretí do seba.
Ako mi pri rozhovore povedala pani Monika:
„Zloba je v nich zakonzervovaná ako feferónka
s kyslou uhorkou v zaváraninovom pohári.“
To sa, bohužiaľ, odzrkadľuje aj na sociálnych
vzťahoch vo vnútri tejto komunity. Preto majú
klienti k dispozícii celý tím sociálnych pracovníkov, právnikov i psychológov. Ich práca je
naozaj obdivuhodná, a slovo poslanie v tomto
prípade nie je prehnané. Sami nám popisovali
situácie, kedy počas jedného dňa zažili pokus
o samovraždu i vraždu. Sú nútení aktívne spolupracovať aj s políciou, pretože niektoré zločinecké skupiny zneužívajú zraniteľných ľudí v
núdzi, aby sa na ich nešťastí priživili. Vylákajú
hendikepovaných klientov mimo komunitné
centrum, odvezú ich do miest, kde ich nechajú
žobrať a vyzbierané peniaze od nich na konci
dňa prevezmú.
Počas poslednej zimy bolo v Oáze dvestoosemdesiat ľudí. Každý so svojim príbehom,
viac či menej bolestivým. Otec Gombita ale
v každom z nich pestuje nádej, že toto je len
dočasná zastávka na ceste k tomu, čo my spoza
plota Oázy voláme „normálny život”. Obyčajný,
nudný, normálny život. Je to málo? Pre Moniku, Ingrid, Dušana a Milku, životný sen.
- Denisa Koleničová, Marek Lipták, Marcel
Melicher, Ján Lipák
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Utekajme, už ide
MAREK LIPTÁK - redaktor

Utekanie. Bohumilá
aktivita, ktorá sa dá
pestovať v každom
veku. Obzvlášť
naliehavé nutkanie
s ňou začať však
prichádza po
tridsiatke. Uvedomíš
si, že už nevládzeš
tak ako kedysi.
Alebo, že percento
tvojho telesného tuku
už nenecháva veľa
priestoru pre iné
organické zlúčeniny.
Alebo, že musíš, lebo
to robia všetci naokolo.
Alebo všetky dôvody
naraz.

„Ideme na to štvrté poschodie peši?” zaznie. „Preboha, nie! Veď to je najmenej štyrikrát toľko schodov ako na prvé!” pomyslíš si.
Ale kolega vraví: „Čo si normálny? Na štvrté
výťahom?” No jasné. Týpek si dá raz za mesiac
kolečko okolo Kuchajdy a teraz sa tu hrá na
desaťbojára. Nechceš ale vyzerať ako leňochod
po mozgovej príhode a preto pristúpiš na túto
hru. Usilovne sa teda tváriš, aký je ten pohyb
štýlový a vozenie výťahom peklo. Ideš tak pol
kroka za desaťbojárom a dúfaš, že sa nič počaš
výstupu neopýta. Hovorené slovo pri tejto aktivite by sa rovnalo samovražde. Hoci sa zubatá
ľahúčko vznáša aj nad desaťbojárom, tebe sedí
rovno na pleciach a kosou sa drží zábradlia.
A ty sa modlíš, nech to už skončí. Predbiehajú ťa ženy, deti, aj ujo zo šiesteho na vozíku.
Máš chuť sadnúť si na medziposchodí, oprieť
sa o stenu, rozplakať sa a zavolať si záchranku.
Hlava zvesená, vo výhľade len tvoje brucho. Čo
keď má ten desaťbojár predsa len pravdu?

Čas na zmenu

Musíš niečo robiť. Prestať fajčiť by bol pre
telo priveľký šok, takže musíš skúsiť niečo iné.
Veď keď tento behá, nemôže to byť také tažké.
Ako prvú vec to ale určite chce výbavu. Veď
predsa na behanie nestačia iba topánky, tričko
a krátke gate. Ono si to žiada riadnu bežeckú
výzbroj z Decathlonu aspoň za kilo. Obyčajné
gate nestačia, chce to poriadne vypasované
legíny s vystuženým mango sektorom. Tričko
musí byť krikľavo žlté, aby bolo jasné, že nebežíš len na trolejbus. Držiak na mobil na rameno. Už len kvôli tomuto zázraku sa oplatí
začať behať. Zaevidovať si to na premakanej
aplikácii a pochváliť sa priateľom, ktorých to
nezaujíma. Ďalej bežecké okuliare. Pozor, nie
obyčajné, slnečné. Tieto sú bežecké. Následne
zistíš, že existujú bežecké slipy! Ako si mohol
bez nich žiť? Sem s nimi, berieš modré aj červené. Bežecké slipy. No a topánky. Keďže väčšinu
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rozpočtu si utratil za držiak na mobil, berieš
najlacnejšie. Veď to je hádam jedno. Všetky vyzerajú tak bežecky.
Nákup je doma. Je to super pocit. Technicky
vzaté, si už s behom začal. Síce nie tak úplne,
ale tento neprajný vnútorný hlas rýchlo umlčíš.
Máš predsa bežecké slipy. Pocit sa blíži tomu
po zabehnutí maratónu. Dnes je ale nejako pod
mrakom a hlásili dvojku rizikový stupeň. Začneš pre istotu o mesiac. Po šiestich týždňoch ťa
stretne desaťbojár na schodoch a pýta sa, ako
ide behanie. Vraj si všimol, že si sa zaregistroval na jeho bežeckej apke. Ty mu so smrtkou
zahryznutou v zadku cestou po schodoch vysvetľuješ, že si síce ešte nezačal, lebo si zakopol
malíčkom do kredenca, ale že bežecké slipy už
máš a v nedeľu sa chystáš prvýkrát. Keďže ti
predsedníctvo nechválilo tretí bod, do ktorého
by sa dal našiť scenár, v ktorom v nedeľu nepôjdeš, v nedeľu íst musíš.

Už len začať behať

Chcelo by to tornádo. Alebo inváziu Islamského štátu. Nič sa však nekoná. Bežecké
topánky nasadené, jednou rukou dolaďuješ
v apke meranie priebežného vnútroočného
tlaku, druhou si ťaháš bežecké slipy z riti. Poďme na to. Pravá, ľavá. Aha. Ide to. A hybaj ho.
On to nie je až také strašné! Je to vlastne super!
Ideš ako pierko. Stretávaš ďalších bežcov. Máš
chuť im zakričať: „Aha, aj ja bežím, pozrite!”
Niektorí ti zakývajú. Paráda! Oni majú svoj pozdrav! Som súčasťou ich gangu, to je pecka! Tie
baby po mne pokukovali. Sekundu, skontrolovať apku, vsetko bliká, všetko ide. Výborne.
Fuj. Ale si sa trocha zadýchal. Celkom dosť si
sa vlastne zadýchal. Troška zvoľníš tempo. Nikto sa ale nemôže hnevať, keď to pre dnešok aj
zabalíš. Veď mokrý si už ako dvere na maštali
tak či onak. Doma sprcha, telka, hemendex so
šunkou a vajíčkami. V apke zistíš, že sa dajú
odbehnuté kilometre zadať aj ručne. Dáš tam

začínaš s tréningovým plánom. Najprv pozvoľna. Pár minút denne. Zisťuješ, že tvoja výbava
síce vyzerá super, ale máš len jeden kus zo
všetkého. Keďže ju nestíhaš prať, smrdíš ako
prasa. Preto pri behu nezastavuješ, nech to
nie je na teba. Po tom, čo ti dali dole sadru z
chodidiel, si si zakúpil aj poriadnu bežeckú
obuv. Sval na píšťale sa asi vstrebal, teraz už
nebolí. Oprotiidúci bežci stále zdravia. Vieš, že
apka je super vec, aj ti parádne vypočíta, aký
si mal tep v každom metri tvojej trate. Prichádza však uvedomenie si smnutnej pravdy, že
žiadna apka za teba tých dvadsaťjeden kilometrov neodbehne. Kladieš ľavú pred pravú a
ideš. Dnes to už nebolí. Zvládneš aj dve kolečká
okolo paneláku. Prichádza aj prvá veľká méta
v sociálnom virtuálnom priestore. Dnes si prvýkrat neklamal o odbehnutých kilometroch!
Schody na štvorku už nie sú problém. Beh začína byť príjemný. Nikto okolo, len ty s vlastnými
myšlienkami, aspoň pár minút denne. Prehráš
si svoj deň, naplánuješ ten nový, alebo nemyslíš na nič. Alebo myslíš, na to, že ešte chvíľu, a
bude to viac ako včera.
Prichádza deň pretekov. Nikto ti neublíži,
Polmaratón
Google vraví, že sa to dá stihnúť natréno- keď to neodbehneš, nikto ťa nepripraví o živať. Hneď, čo ti skončí péenka po prvom behu, vobytie, tvoja dôstojnosť ostane zachovaná, no

päť. Aby to ešte stále vyzeralo uveriteľne, ale
nech to je viac ako tých skutočných deväťsto metrov okolo paneláku. Jedno chladené a
možeš ísť spinkať.
Ráno druhého dňa. Zubatá je späť a ty máš
pocit, že ťa začala žrať od nôh. Svalovica ako
prasa. Odkedy je na píšťale sval? Takých, o
ktorých si nevedel, zrazu vyskočí tucet. Dvíhaš
sa z postele. Bože, to je zrada. To nie sú len
nohy, ale celé telo. Stojíš už na dvoch. Evolúcia
v malom, stále vo fáze homo erectus. Bolia aj
chodidlá a achilovky. Žeby bežecké topánky za
osem eur?
Bliká aplikácia. Desaťbojár gratuluje k piatim kilometrom. Poďakuješ. „Aj máš nejaký
cieľ, či len tak?” opýta sa. „Len tak. Pre radosť.
Ale rád by som sa možno šiel otestovať na nejaký beh.” odpovieš. „O chvíľu je každorocný
beh mestom. Na polmaratón dovtedy natrénuješ.” pokračuje. Ty odpisuješ: „Jasné.” Počkať.
Čo si práve napísal? Že odbehneš dvadsaťjedna
kilometrov? Nezomrel náhodou ten chlap, čo
to odbehol celé prýkrat? Čo teraz?
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aj tak cítiš stres a nechceš zlyhať. Síce si počas
tréningu nikdy neodbehol celých dvadsaťjeden, ale tušíš, že by sa to mohlo podariť. Tisíce
ľudí na štarte, tisíce okolo trate. Povzbudzujú
ťa úplne cudzí ľudia a tešia sa s tebou. Priblblo
sa usmievaš a hľadáš v dave známych. Nájdeš.
Vtedy pridáš, vypneš hruď, robíš dlhé kroky a
necítiš sa, napriek tomu, ako debil. Prechádzaš
päť, desať aj pätnásť kilometrov. Vyzerá, že to
už dáš. Na devätnástom prichádza kríza. Z vrecka vytiahneš zázračný sacharidový gél. Chutí
ako voda so sirupom bez vody. Telo vie, že gél
nefunguje, ale mozog sa snažíš presvedčiť, že
áno. Nechýba veľa. Dobiehaš. Dokázal si to! Je
to pocit na nezaplatenie, keď vbiehaš do cieľa,
vešajú ti na krk účastnícku medailu, o dve čísla
väčšie tričko s logom sponzora, nealkoholické
pivo a jablko. Ale v cieli ťa nikto nečaká, lebo je
tam toľko ľudí, že keby aj chceli, tak sa k tebe
nedostanú.
Dokázal si veľkú vec a máš chuť dať si ju do
životopisu. Pripravoval si sa na niečo mesiace a
teraz to vyšlo. Prekonal si vlastné limity. Ráno
na chodbe to je na tebe vidieť. Žiariš ako po
prvom sexe. Desaťbojár sa ti vyhýba oblúkom.
Preto novému kolegovi s pupkom vravíš: „No
čo, ideme na tú štvorku po schodoch?”

LIFESTYLE

Čača v Rači
JÁN LIPÁK - redaktor

JEDZTE DOSÝTA, PITE
S ROZUMOM

Nie, nie je to článok o nadšených priaznivcoch latinskoamerických společenských tancov v bratislavskej mestskej časti. Je to omnoho, omnoho lepšie. Je to totiž o jedle. Vitajte v
Tbiliskom bistre Rača.
Ošarpaná budova a pivničný vchod nesľubujú dvakrát intenzívny gurmetský zážitok.
Opak je však pravdou. Rozprávka o troch orechoch práve začína. Na cestách človek vidí kde
čo, jesť však treba tam, kde chodia domáci.
Oblúková klenba pripomína naše vinárske pivničky z okolia Pezinka. Zopár drevených
stolov, na konci chodby pult s výčapom. Vačšina stolov je obsadených. Turisti a miestni.
Chutí tu každému. Ak nájdete voľné miesto, neváhajte. Keď si sadnete, jedna z dvoch tetušiek, čo postávajú pri pulte vám donesie jedálny lístok. Spinkou zopnuté štyri lajstrá. A
hoci je to v angličtine, ak nie ste odborník na gruzínsku gastronómiu, pri výbere sa zapotíte.
Je to samé chačapuri, čakapuli, chinkali a adžapsandali. Aby ste nabrali odvahu, objednajte
si rovno z voleja čapované pivko Kazbegi, alebo domáce červené vínko. Donesú vám hneď
pol litra. Najlepšie gruzínske pochádza z presláveného regiónu Kacheti a je skvelé. Gruzínci sami seba považujú za národ, ktorý tento opojný mok priniesol ľudstvu. Najstaršie
dochované známky gruzínského vinohradníctva sú osemtisíc rokov staré. Mali skrátka na
to fakt veľa času, aby sa to naučili robiť skutočne majstrovsky.
Tetuška, čo vám donesie vívo, vám oznámi, že jedlo sa objednáva za pultom a ukáže na
sklenený box plný chladených dobrôt, za ktorým teta báryšňa čapuje pivko. Finalisti triednych kôl Puškinovho pamätníka majú výhodu, ostatní použijú prstoklad. Ukazovákom na
cenník.
Ak začnete baklažánovým šalátom nepokazíte nič. Volá sa nagcviani badridžani a sú to
zrolované plátky fritovaného bahlažánu, v ktorých je zavinutá orechová pasta. Orechy sú
celkovo základom gruzínskej kuchyne. Na vrchu je to celé posypané zrniečkami granátového jablka.
Na vytvorenie základu dobre padne charčo, polievka z hovädzieho mäsa a ryže. Dochutené koriandrom, slivkovou omáčkou tkemali a, čuduj sa svete, orechami. Ale skôr, než sa
stačíte vysporiadať s prinesenými chuťovkami, na stole vám pristanú ďalšie vrcholy kulinárskej tvorby v duchane Rača. Ostri je hovädzie mäso dusené v paradajkovej šťave, mierne
pikantné a ochutené koriandrom. Niečo ako náš guláš, povedala moja manželka. Tety pri
pulte síce rozoberajú posledné diely nejakej tureckej telenovely, ale netrvá dlho a prinesú
vám kovovú panvicu s fritovanými zemiačkami a bravčovými mletými guľkami. Odžachuri,
domáce rodinné jedlo vkusne dochutené jemne osmaženou cibuľkou.
Aj klasický šalát z uhoriek, paradajok a cibule chutí vynikajúco, nie sú to žiadne hydroponicky vypestované mrciny z hypermarketu. Ako príloha dokonalé. Ponúkajú aj verziu s
orechovo-jogurtovou zálievkou.
Samozrejme, čo by to bolo za gruzínsku hostinu, ak by ste neochutnali chinkali. Taštičky
z cesta plnené zväčša mletým mäsom alebo hríbami, niečo ako naše pirohy, líšia sa však nezameniteľným tvarom. Konce štvorčekov cesta, do ktorého sa vkladá plnka sú totiž spojené
do kopy a skrútené, takže vyzerajú ako maličké mešteky s prekvapením. A prekvapeniu sa
veru nevyhnú ani vaše chuťové bunky, keď do toho národného pokladu zahryznete. Treba k
tomu pristupovať opatrne. Mezi prstami uchopiť stočenú stopku, jemne nahrýznúť a vysať
z mešteka šťavu, ktorú pustila mäsová náplň. Až potom zjesť plnku a zvyšok chinkali. Perfektne sa k tomu hodí kalíšťok čače, miestnej hroznovej pálenky.
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Po stopách neobyčajnej vášne
MONIKA ADAMEKOVÁ - redaktorka

Kultivovaný mladý muž, ktorého city prezrádza
nezmývateľná čerň na rukách. Martin Binder.
Prečo mladý človek vo svojich tridsiatich
troch rokoch ako vy investuje väčšinu času,
peňazí a energie do starého šrotu? Je to vášeň,
umenie alebo láska k histórii?
To je diagnóza. (Smiech). Je to láska na celý
život. Žasnem nad prácou starých majstrov. V
neposlednom rade je to dobrá investícia, ako
každá umelecká zbierka, obrazy, sochy a podobne.
Ako ste tejto vášni podľahli?
Prvé auto som dostal darom s podmienkou,
že ho nesmiem nikdy predať. Už v puberte som
chcel byť automechanikom. Vyštudoval som
strojnícku priemyslovku, dva roky konštrukcie
a technológiu, dva roky technický manažment.
Rodičia vlastnia reštauráciu, kde bývali často
svadby, tak sme s otcom chceli rozšíriť ponuku
služieb, že budeme voziť svadobčanov na štýlových autách. Zhodou náhod sme si obaja kúpili
rovnaké modely, Tatry T 75. Jednu sme doviezli z Nemecka, druhú z Čiech.
Koľko času Vám zaberie renovácia jedného
vozidla?
Približne 4 až 5 rokov. Ak by som na tom pracoval 8 alebo 10 hodín denne, tak to dám aj za
2,5 roka. Človek musí ovládať 14 či 15 remesiel:
byť sústružníkom, klampiarom, čalúnnikom,
lakovníkom. Sám si doma vyrábam repliky
podľa pôvodných kúskov. Zlomím skrutku z
tridsiatych rokov, tak si ju musím vysústružiť.
To bola všetko poctivá ručná práca. Teraz som
robil blatníky. Ľavý mal 15 centimetrov, pravý
16,5. Veľa času trávim štúdiom historických
podkladov a dobových fotografií, keďže sa špecializujem na 20 – 30 roky minulého storočia.
Po čom Vám ešte srdce piští?
Chcel by som mať kompletnú zbierku Tatroviek T 75, tri už mám, tri mi ešte chýbajú.
Vlastne ja ich už mám v debničkách.
Vy vycestujete do Nemecka alebo do Čiech
kúpiť si auto a oni Vám dajú debničky?
Áno, ja si to „harampádí“ doveziem v do-

dávke domov, vyložím, a potom pomaličky
pracujem. Niektoré historické vozidlá šikovní
domáci majstri prerobili na poľnohospodárske
traktory, iné boli najmä počas okupácie zamurované v dvojitých stenách, aby im ich nezhabali a neodviezli do Nemecka. Každé auto
má svoj príbeh. Prvé auto, ktoré som si kúpil,
som našiel zastrčené v stodole, kravičky sa tam
pásli na lazoch v nemecko - česko - rakúskom
pohraničí.

sa dorába spodná časť karosérie. Takéto autá
parkujú často vonku a sneh či vlhkosť sa na
dreve vždy podpíšu.

Prečo ste si obľúbili práve model auta T 75?
V tridsiatych rokoch to bolo luxusné auto,
kupovali si ho doktori, štátnici, ministerstvá.
Boli to spoľahlivé autá, nie rýchle, ale stavané
na veľa kilometrov a konštrukčne premakané.
Už v tej dobe mali napríklad jednookruhové
kvapalinové brzdy, aké sa používajú aj dnes,
V koľkých debničkách je zvyčajne rozlože- dvojpákovú prevodovku s rýchlobehom. Bolo
né jedno auto?
to ohromne šikovné technické riešenie, auto
Okolo dvadsaťpäť plus náprava.
tak malo až 8 prevodových stupňov, čo mu dávalo svižnosť trebárs pri jazde do kopca.
Pri preberaní predmetu kúpy si tie debničky aj pozeráte alebo je medzi veteránmi
Povedali ste, že T 75 nie je rýchle auto.
taká dôvera?
Akou rýchlosťou ste na takom drevenom, ručS tým sa počíta, že keď bude niečo chýbať, ne vyrobenom aute najviac išli?
buď sa to zháňa, alebo dá vyrobiť. Dobrí majs115 km/h, ale optimálna rýchlosť je 50 - 70.
tri vedia vyrobiť čokoľvek. Poznám okruh starých majstrov v Čechách a v Kopřivnici. Zvyčajne
Nevyrušuje Vás, keď idete dnes po ceste a
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všetci Vás obiehajú?
Nie, mnohí majú rešpekt, ale sú aj takí, čo predbiehajú, obzerajú
moje auto a ja vidím, že im idú autá v protismere a som si vedomý
obmedzení môjho 80 – 90 ročného deduška. Vtedy je to dosť adrenalín!
Je ťažké riadiť veteránske auto?
Aj keď je vozidlo v tip-top stave, treba mať pri šoférovaní vždy
rešpekt. Má svoj vek. Všetko je to tvrdá, hrubá mechanika. Veľmi opatrne treba radiť rýchlosti, preraďovať s medziplynom, prevodovky sú
nesynchronizované a iné je aj brzdenie.
Kľúč od auta by ste teda dali len človeku so skúsenosťami, áno?
Mám dobrého priateľa – milovníka historických vozidiel, má už 80
rokov. Dorobil som auto a chcel som mu ho predviesť, pochváliť sa.
Dohodli sme si stretnutie na nedeľné popoludnie v Hodoníne. On to
mal 60 kilometrov, ja 80. On prišiel na svojom veteráne, ja na svojom,
spolu sme sa kúsok cesty previezli a povedal mi: „Martin, pekne si to
auto urobil, dobre ho šoféruješ.“ Na miesto šoféra nepustím nikoho, nie
je to potrebné.
Príležitostne vozíte svadby, chodíte na natáčanie filmov alebo
zrazy, kde je množstvo laickej verejnosti. Ak nedovolíte priateľovi a
zároveň odborníkovi, aby sa previezol, čo potom robíte na verejných
akciách? Striehnete ako jastrab?
Som vždy pri aute a ak sa vzdialim, tak iba toľko, aby som ho mal
stále na dohľad. Raz na jednej svadbe chcela pani nastúpiť, mykala
kľučkou a hovorím jej: „Pani, aj vy mi dáte kľúč od svojho domu a pustíte ma do svojej obývačky, aby som si tam mohol sadnúť?“.

Každé medzivojnové auto má svoj príbeh, potvrdenie originality a
možnosť zistenia pôvodného majiteľa. Máte aj vy auto po nejakej historicky významnej osobe?
Mám jedno auto z Ministerstva národnej obrany Praha-hrad a T 613
som kúpil od detí osobného šoféra Eleny Litvajovej. Bola to predsedníčka Slovenského zväzu žien, poslankyňa Slovenskej národnej rady a
členka predsedníctva ÚV KSS. Udržala sa v rôznych vysokých funkciách
až do roku 1989. Čím známejší bol majiteľ auta, tým je dnes jeho cena
vyššia. Veľmi draho sa teraz predáva auto, v ktorom sa vozil Hitler. Ale
inak veteránisti o finančných prostriedkoch spojených s kúpou auta a
jeho renováciou zásadne nehovoria.
Na zrazoch veteránov bývajú majitelia v dobovom oblečení. Kde sa
dá také zohnať?
Sú špecializované módne salóny, napríklad v Brne, kde vedia ušiť
oblek na mieru z presne určeného historického obdobia. Na niektorých
akciách to organizátori vyžadujú, na iných nie. Zrazy, či spoločné jazdy
veteránoch sú najmä o priateľstve. V Čechách, ale i na Slovensku, robia
krásne akcie, spojené s návštevou pivovaru, či leteckým dňom a organizujú aj vedomostné súťaže. Za sezónu vyskúšame 1 až 2 nové akcie,
ale inak sa vraciame tam, kde sa nám páčilo. Priatelia nás pozvú, potom
my pozveme ich posádky k nám. Pravdou je, že okruh mojich kamarátov tvoria starší páni, okolo šesťdesiatky a viac. O to väčšie uznanie mi
ako mladému človeku prejavia, keď dám svojpomocne dokopy vozidlo.
Hodiny denne preležím pod autom, hrdza mi padá do tváre, ale je to
láska, z ktorej sa nikdy nevyliečim.
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K U LT Ú R A

Úcta a slušnosť pomôžu dosiahnuť cieľ
MARCEL MELICHER - redaktor

Ilustrátor Adrián Macho
foto: Kristína Botlová

V živote mnohých z nás
sa vyskytne obdobie,
kedy sa cítime stratení
a nevieme nájsť pevnú
pôdu pod nohami. Svet
sa nám zdá vzdialený
a nezrozumiteľný.
Nevieme sa chopiť
pevného bodu, ktorý by
nás viedol a smeroval.
V takýchto ťažkých
chvíľach hľadáme
oporu u našich
najbližších, rodiny a
priateľov. A práve o
dôležitosti budovania
vzťahov je aj príbeh
veľryby Gerdy, od
ilustrátora Adriána
Macha.
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Príbeh veľryby stelesnený v detskej knihe a vo vankúši
foto: Albatros Media
O slovenskom ilustrátorovi Adriánovi Machovi ste asi ešte nepočuli, no s jeho kresbami ste sa už určite stretli. V niekoľkých detských knihách, ale i v tých pre dospelých. Je
tiež pravidelným prispievateľom do časopisu
milovníkov kávy a jedna jeho ilustrácia sa už
objavila aj v týždenníku .týždeň. Talentovaný
tridsiatnik, s výzorom hipstera, má svojský
štýl, ktorý je ľahko rozpoznateľný. V ilustráciách vyjadruje emócie a nálady hlavne použitím
farieb, ktoré dokonale kombinuje a vytvára
tak palety, ktoré zaujmú a navodia želaný pocit. Mnohokrát nie je potrebné ani slovo a jeho
obrázok povie všetko. Inokedy zasa dokonale
navodí atmosféru, alebo zvizualizuje dej odohrávajúci sa v texte. Vytvárať ilustráciou nálady
a emócie nie je vôbec jednoduché. Možno si
dokonca myslíte, že je na to potrebné vyštudovať umeleckú vysokú školu. Adrián ale na
žiadnej neštudoval. Počas svojho štúdia sa venoval hline a jej tvarovaniu. To určite rozvinulo niektoré jeho výtvarné techniky, ale to čo
dnes vie, dosiahol samoštúdiom a trpezlivým
skúšaním, učením sa a inšpiráciou od ostatných. Jeho talent sa naplno prejavil, keď chytil
do ruky stylus a grafický tablet. Tie mu otvorili
svet obrovských možností. Komunikačné prostriedky a sociálne siete mu zase dali potrebnú
spätnú väzbu verejnosti už v čase, kedy ešte
nikde nič nepublikoval. Vďaka tomu, mohol
svoj štýl ešte vyšperkovať. Netrvalo dlho a prišli prvé ponuky na spoluprácu, ilustrácie do

časopisov a prvé detské knihy. Všetky mali na pokračuje. Pri putovaní a hľadaní rodiny streslovenské pomery úspech, a to ho priviedlo k táva mnoho tvorov, rovnako ako i my v našom
myšlienke zhmotniť vlastný príbeh.
živote spoznávame mnoho ľudí. Niektorí v ňom
zostanú dlhšie, niektorí len na okamih, každý z
Situácie, s ktorými sa stretá- nich však zanechá v nás istú stopu a niečo nám
odovzdá. Práve držanie sa vlastných hodnôt a
vame bežne
Vznikla Gerda, veľryba, ktorá má meniny v skúsenosti, ktoré počas cesty nazbiera, ju doškandinávskych krajinách v deň Adriánových vedú až k šťastnému koncu.
narodenín. Bola to pre neho jasná voľba. Na
prvý pohľad sa možno zdá, že literárne spracoNefalšovaná detská radosť
vanie nie je ničím výnimočné, avšak kniha zauNapriek odporúčaniam vydavateľa, že
jme poučným príbehom a samozrejme, ilus- kniha je určená deťom od troch rokov, je skôr
tráciami. “S vytvorením príbehu a textom mi vhodná pre deti, ktoré si ju dokážu čítať samé
pomohli priatelia. Ja som priniesol myšlienku, a pochopiť tak spolu s obrázkami príbeh aj so
ktorú sme spoločne rozvinuli. Snažili sme sa situáciami, ktoré prináša. Tým menším deťom
do príbehu zakomponovať situácie, s ktorými ju môžu čítať rodičia. A možno si aj oni sposa človek bežne stretne, a ktoré ho formujú. menú na každodenné nástrahy dnešného upoChceli sme deťom prostredníctvom jednodu- náhľaného života, dôležitosť dobra, slušnosti a
chého príbehu sprostredkovať dôvody, prečo úcty vo vzťahoch všetkého druhu a dôležitosť
sa v živote deje to, alebo ono. Vedia tak spros- rodinného zázemia. “Moja dcéra našla knihu o
tredkovane cez príbeh Gerdy pochopiť, že v Gerde na internete a sama prišla s tým, že by ju
živote nás čakajú aj zložité momenty, ktorým chcela. Prekvapilo ma, že ju zaujala kniha a s
je potrebné sa postaviť a že slušným správaním obavou, že skončí tak, ako väčšina kníh nepoa s úctou môžeme dosiahnuť svoj cieľ,” hovorí všimnutá v poličke som jej ju kúpila k sviatku.
Adrián.
Keď som videla, že sa na niekoľko hodín zatvorila v izbe a že ju celú za jeden deň prečítala,
Nová cesta do diaľavy zve ťa veľmi som sa tešila. Vidieť moju deväťročnú
Gerda sa spolu so svojou mamou, otcom dcéru čítať knihu a vášnivo rozprávať jej pría bratom Larsom bezstarostne plaví voda- beh, namiesto pozerania a ťukania do mobilu
mi oceánov, až kým sa jedného dňa neocitne bolo pre mňa úžasné,” rozpráva Ingrid, “Videla
sama, stratená, bez blízkych. Nevie čo ďalej som na nej nefalšovanú detskú radosť.”
a tak s nádejou, že raz ich znova stretne,
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„ Na tmavom nebi jasné hviezdy svietia
a nová cesta do diaľavy zve ťa,
spoznávaš mnohé taje v svete morskom,
pod nebom, ktoré bdie nad všetkým tvorstvom.
Nezačuješ vždy piesne svojej mamy,
zdá sa ti, že už nestretneš sa s nami.
No hoci pred každým je cesta ťažká,
raz naveky nás spojí večná láska.“
(Úryvok z knihy Adrián Macho: Gerda – príbeh veľryby, Albatros Media, 2018)
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Poučný príbeh veľryby Gerdy o vzťahoch, dobre a úcte
foto: Albatros Media
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K U LT Ú R A

Najzábavnejší nekorektný kasový trhák pokračuje
JÁN SAGAN - redaktor

Deadpool povedal, že dvojka je rodinný film. V jeho vesmíre a vesmíre Ryana Reynoldsa
pravdepodobne áno. Červenočierny nehrdina vníma realitu mierne inak ako bežný jedinec,
nemá dôvod na korektnosť a ide si veľmi, veľmi silno vlastným štýlom. S nevyčerpateľným
sarkazmom a neobmedzeným zásobníkom urážok je Deadpool rozhodne rodinný film. Kým
jednotka prekonala očakávania, dvojka napĺňa predstavy nažhaveného diváka. Prvý diel
zboril všetky štandardné predstavy o postavách v obtiahnutých oblekoch, a my chceme
viac drsnej akcie, nekorektných vtipov a nekonečných odkazov na celý svet kinematografie.
Deadpool 2 je dospelejší, tvrdší, priamejší, nie je to žiadny prikrášlený, romantický svet
hrdinov.
Výhodou jednotky je, že priniesla úplne nový štýl, superhrdinovské filmy sú veľmi epické, dokonca až pripomínajú stredoveké legendárne báje. Samé seba berú hrdinovky veľmi
vážne. Do toho príde Deadpool a pokojne si pauzne film a začne nám rozprávať o scenári,
hercoch a o sebe, Ryanovi Reynoldsovi. Mohli by sme si povedať, dobre, je to vtipná paródia, ale konzistentný, zmysluplný a navyše absolútne zábavný príbeh nás presvedčí že je
to seriózny kúsok a k tomu všetkému nekompromisne originálny. Z toho vychádza výzva
pre diel číslo dva, a samozrejme aj oprávnené obavy fanúšikov. Nastáva klasický problém
pokračovania po úspešnom úvode. Vždy je istý predpoklad recyklácie a absencie originálnosti. Ak sa na scéne ukáže nekonvenčný počin, ktorým Deadpool rozhodne je, všetci sú nadšení. Ale nadšenie môže byť vyvolané iba tým, že zrazu sa objavilo niečo nové a v skutočnosti dielo nie je až tak kvalitné, ako skôr ohromujúce a prekvapujúce. Ani po opakovaných
pozretiach neklesá nadšenie a divácky zážitok. A tak si povieme, kedy už bude dvojka?
Pôvodný režisér Tim Miller, po nezhodách s hercom v hlavnej úlohe Ryanom Reynoldsom, bol vystriedaný jedným z režisérov akčného úspechu filmu John Wick (2014), Davidom Leitchom. Sequel sa drží v nastavenej úrovni kvality. Tvorcovia si dali záležať, aby film
nebol postavený len na z reťaze utrhnutom hláškovaní, ale drží sa výborného príbehu. Na
začiatku je krvavá likvidácia zločincov, ako sa Deadpool snaží dokázať hrdinstvo bojom s
mafiou. Chce žiť ako normálny človek, so svojou priateľkou, založiť rodinu a živiť sa profesiou samozvaného policajta, sudcu aj kata. To ale nie je jeho osud, táto práca mu pokazí
jeho usporiadaný život, pomsta ruských mafiánov ho pripraví o jeho lásku. Deadpool padá
do temnoty, aby mohol pokračovať a vykúpiť sa, musí nájsť svoje srdce, musí pochopiť že
slovo rodina nie je nadávka. Zo sólistu sa stáva X-man. Nevydrží to veľmi dlho, on skrátka nie je štandardný hrdina, on zloduchov zabíja. Napriek svojej povahe chce byť dobrý
a dokázať to záchranou mladého mutanta ktorý sa vybral zlou cestou. Dej plný zvratov
predstavuje novú postavu, Cable je supervojak z budúcnosti, ktorý prišiel vykonať pomstu.
Cestovanie v čase je vo filmoch skôr na škodu, tu sa však tvorcovia nesnažia o prekomplikované sci-fi časopriestorové hry. Je očividné, že Cable je tu aby bol cool. Josh Brolin je v
roli chladnokrvneho, nezastavitelneho likvidátora vynikajúci. Upgradom druhého dielu sú
ďalšie charaktery. Za pozornosť stojí okrem Cablea aj šťastná Domino, ktorá oživuje akciu
aj humor. Zaujímavé je, že v Deadpool 2 nie je protagonista a antagonista ako je to v tomto
žánri zvykom. Na jednej strane bojuje Deadpool sám so sebou, potom je tu Cable a Firefist,
ale nikto nie je na jednoznačnej strane a spojenectvá sa neustále menia. Protagonistu tak
predstavuje vtip a antagonistom je serióznosť. Nie je to len povrchná akčná komédia, ale
rodinný film s poučením a posolstvom.
Je strašne ťažké zaujať kritický postoj v tomto prípade, pretože Deadpool je pre filmového a superhrdinovského fanúšika krajina zázrakov, ako jednotka tak aj dvojka. A navyše,
nie je to disneyovka so zameraním na detské publikum, ale je to drsná, vtipná záležitosť
pre dospelých s R-ratingom. Na záver, akcia, výbuchy, zbrane, rozbité mesto, vtip, hlášky,
nekorektnosť, gore, skvelé postavy, zamerania na filmových fanúšikov. Návod ako natočiť
perfektný film.
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CESTOVANIE

Prechádzka po pustatine
JURAJ ZAŤKO - redaktor
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Na začiatku bola náhoda
Podvečerné ticho v práci spojené s polohlasným rozhovorom nad
plánom cesty. Slovinsko? Možno. Pozriem sa do vyhľadávača a do očí
mi udrie Island. Spiatočná letenka za sto eur. Štvrtok až pondelok.
Odlet z Pardubíc a prílet do Prahy. Za desať dní. Ešte v ten večer sme
mali kúpené nielen letenky, ale aj zaplatené ubytovanie a rezervované
auto. Aké jednoduché.
Pre neskúsených cestovateľov je rozmer príručnej batožiny 20x20x35
– ktorá jediná je v cene letenky – ako neporušiteľný zákon. Až počas
cestovania sme pochopili, že je to prienik najmenších rozmerov troch
leteckých spoločností, a že naozaj nikto nepredpokladá, že by sme cestovali s batohom detských rozmerov.
Lietanie je vzrušujúce. Po prvý raz. Po druhý raz je to len otrava.
Naskladaní jeden vedľa druhého v priestore, v ktorom sa nízkonákladové spoločnosti snažia využiť každý decimeter. „Pane, batoh si dajte pod
nohy“, prihovára sa mi stevard v angličtine. Priestor nad hlavou sme si
nekúpili. Ten je za príplatok.

Prvá noc
Prílet na Island bol divoký: rozbúrené more, silná prietrž mračien a
runway plná vody. Zvládli sme to. Letisková hala prezradí hneď, že je
niečo inak. Do nosa mi udrie vôňa dreva. Namiesto sterilnej a chladnej
oceľovo-sklenenej búdy bez zápachu je Keflavík iný. Taký severskejší.
Ako vysoká škola, ktorá sa snaží navodiť príjemnú atmosféru.
Cestovanie po Islande bez auta s tromi dňami pred sebou je nereálne. To sme odhadli hneď. V požičovni sme dostali postaršiu Kiu – závan domova – a hor sa do hlavného mesta. Jazda v cudzom prostredí
pre nie príliš ostrieľaných šoférov je riadne stresujúca. Privyknúť si na
inak vyzerajúce značky. Zoznámiť sa s kruhovým objazdom. Veľkým
množstvom kruhových objazdov. Dokonca sa v našej trojčelnej expedícii uhniezdil pocit, že iné križovatky ani nejestvujú. A potom Reykjavík
s dvojprúdovými kruhovými objazdmi. Pre našinca úplná exotika.
Ubytovanie nás milo prekvapilo. Kód k zámku sme dostali dopredu
a kľúče nás čakali v schránke. Po chvíľkovom blúdení sme narazili na
dvere s odkazom v češtine. Nakoniec sa osadenstvo Čechov a Slovákov
zdalo majoritné. Niet sa čo diviť, keď sa jedná o jedno z najlacnejších ubytovaní na Islande. Slovák sa nezaprie. A tak sme sa dostali do
„modrej izby“, ktorá sa vyznačovala účelnosťou, modrými obliečkami
a dekami. Okrem dvoch postelí vysokých azda meter od zeme, jednej
poličky a kresla, ostali prázdne asi dva metre štvorcové.
Vybaliť, umyť zuby a spať. Znie to rozumne - po celodennom cestovaní a s hodinami, ktorých veľká ručička by už dávno padala dolu,
nebyť faktu, že boli digitálne – by žiaden súdny človek nič iné nechcel.
To nás, šoférov, ktorí mali v pláne naplno si vychutnať každú kvapku,
nemohlo zastaviť. Príjemný bol aj fakt, že v čase našej návštevy ostrova
skutočná tma nikdy nemala nastať a možnosť povoziť sa po meste v
„nočnej premávke“ bola jednoducho neodolateľná. Začali sme bezcieľne blúdiť mestom. Nádrž plná a na objavovanie je toho toľko. Starý prístav, potraviny, presklená kocka plná bežeckých pásov, knižnica, kraj
mesta a samozrejme kostol. Veľký. Najznámejší. Išiel z neho rešpekt.
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Hurá no more
Ranné vstávanie bolo jednoduché. Čakali nás veľryby, a tak sme museli vstať. Poháňalo nás vzrušenie z výletu a hneď sme sa zoznámili so
sprchou.. V prvej sekunde sa mi spojili znalosti zo základnej školy. Na
Islande využívajú geotermálnu energiu. No koho by už len napadlo, že
to znamená, že sprchovanie sa v teplej vode má príjemný sírový odor.
Raňajky boli formou mama hotelu. V chladničke dve poličky so syrom,
šunkou, maslom, uhorkou, mliekom a nevyhnutné boli jogurtové nápoje rôznych príchutí, ktoré boli skladované v škatuliach na mlieko.
Nechýbali toasty, cereálie ani výstraha: Prosím, jedlo určené k raňajkám jedzte iba na raňajky. Asi nás tu už poznajú.
Loď bola veľká. Výletná. Lacná. Dostali sme rybársky mundúr a plavili sa tri hodiny. Ako sme sa dostali na otvorené more, vlny začali byť
agresívnejšie a skúšali neborákov – suchozemské krysy – ako si s ním
poradia. Výsledkom bolo nula videných vodných cicavcov a takmer dve
desiatky suchozemských cicavcov prikladajúcich si k ústam vrecká.
Ostrieľaný vlk s úsmevom chodil medzi palubami a tie nenahraditeľ-
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né biele vrecká rozdával. Aj keď more neodkrylo faunu, po ktorej sme
dychtili, ukázalo nám, čo je to počasie. V priebehu dvadsiatich minút
sme zažili dážď, krúpy, nárazový vietor a príjemné slnečné dopoludnie.
Pri návrate do prístavu sme začali hľadať vietor. Otázka: „Čo je to vietor?“ nás sprevádzala vždy, keď sme vrávoravým prešľapávaním hľadali
balans.
Absencia batožiny nás uchránila pred paštétovou kultúrou. Miesto
nej sme skončili v potravinách, kde sme si nakúpili pečivo, šunku a syr.
Bol by v tom pes zakopaný, ak by sme šli do reštaurácie. Ceny na Islande pre našinca nie sú prívetivé a preto sú volské oká, párky a hranolky s
ukradnutým kečupom jasnou voľbou. Potraviny oproti našim pôsobili
chudobne. Taký diskont. Jedlo pre troch na tri dni za niečo viac sto eur
bolo pre nás prijateľné.
Dvojhodinové pečenie obedových hranoliek so sebou prinieslo
očakávanú ospalosť. Po pár hodinách spánku neznela predstava jazdy
stoviek kilometrov príliš lákavo. Nedali sme sa zlomiť a vyrazili sme na
zlatý okruh, turistické Eldorádo, najnavštevovanejšie miesta na Islande
na rozlohe, ktorú je možné prejsť autom za pol dňa.
Prvé nesmelé kilometre, obdivovanie krajiny bez stromov, zato s vysokými kopcami a holými pláňami. Nasávanie atmosféry krajiny šlo dobre aj preto, že najvyššia povolená rýchlosť medzi mestami je 80 Km/h.
Všade. Nejestvuje tam ani kilometer diaľnic. Keďže sme vyrazili pomerne neskoro, vyhýbali sme sa zástupom turistov. Navštívili sme letné
sídlo premiéra, ktoré sa rozprestieralo medzi pokojnými mokraďami.
Štyri domy a kostol. Ako sme neskôr odtušili, tak sa jedná o základný
ukazovateľ mesta.
Gejzír, vodopád, vyhasnutá sopka. Všetko pôsobilo veľkolepo, aj keď
v celkovom meradle šlo skôr o rozhádzané diamanty po nehostinnej a
pustej planine. Pri návrate domov sme naivne dúfali, že sa nám podarí
vybehnúť pár kilometrov na štít, ktorý ukrýval horúci prameň. Zastavili
sme sa pred strmým chodníkom a premýšľali, kedy budeme spať. Znamenalo by to dve hodiny a príchod na izbu okolo štvrtej ráno. Nakoniec
sme to vzdali, a inšpiratívneho turistu, ktorý vysvetľoval, že za posledné štyri dni naspal tak desať hodín, lebo na Islande to inak nejde, sme
bez milosti zaradili do kolónky blázon. V ten večer sme po prvý raz
stretli horu. Úsek cesty, ktorý sa tiahol hrebeňom. Zažili sme prietrž
mračien, ktorej sme mali problém uveriť. Stačilo na ňu len vyjsť.
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Dlhá cesta
Druhý expedičný deň sme začali šuchtavo. Nechcelo sa nám, boli
sme unavení a aj keď je kochanie sa krajinou fajn, tá krajina začne nudiť. Nepomohlo nám ani to, že sme museli vytlačiť letenky. Ale kde?
Nakoniec zafungoval zdravý rozum a navštívili sme národnú knižnicu,
ktorú sme prezieravo objavili hneď v prvý večer nášho príchodu. 30
korún za jednu vytlačenú stranu bolo dosť, ale keďže na Islande je tak
päť stromov, dáva zmysel, že papier bude drahý.
Južná cesta, ktorá čiastočne kopírovala pobrežie, nám odhalila
skutočnú tvár ostrova. Nekonečné oplotené planiny. A za plotmi ovce
aj kone polovičnej veľkosti. A raz za dvadsať kilometrov dom. Už nás
unavovalo pasívne prizeranie sa okoliu. Zatúžili sme po kontakte s ostrovom. V prístave sme vybehli na kraj vlnolamov. Osmeľovali sme sa
známym heslom „Čo je to vietor?“ a skákali medzi balvanmi veľkosti
menšieho auta. Najskôr všetko vyzeralo dobre, potom prišiel prvý
šmyk. Prvý posun poltonového monštra a medzery veľkosti človeka či
dvoch, hlboké niekoľko metrov. Adrenalín stúpal. Viac, než pri okrikovaní prílivu na pláži pokrytej ebenovým pieskom.
Návšteva vodopádov so sebou priniesla neúspešný test vodovzdornosti nášho oblečenia. Našťastie nám trochu pomohlo rozžeravené
kúrenie v aute. Ale preskákať potôčik, aby sme sa dostali do jaskyne,
ktorú svojím hrmotom celú vypĺňal vodopád, stálo za to.
Prvé samoobslužné tankovanie bolo mätúce. Vložím kartu, vyberiem si plnú nádrž a potom už len čerpám. Nezvyk. Ale pred dvojhodinovou cestou k ľadovcu, ktorý sa rozprestiera v strede ostrova, to bolo
nutné podstúpiť. Pri prechádzaní monotónnej krajiny je osemdesiatka
ako päťdesiatka. Netrvalo dlho a pochopil som, že stodesať je dobré
číslo. I keď všadeprítomný bočný vietor, ktorý sa s autom hral ako s
drevenou hračkou, nepôsobil upokojujúco, desiatky kilometrov ničoho
boli desivejšie.
Na ľadovec sme sa nedostali, pretože sme prišli neskoro. No aspoň
sme spoznali čiernu zem a pokúsili sa pokoriť stolovú horu, ako sme
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ju nazvali. Ohromný strmý masív, akých bolo všade veľa, nás uchvátil
na prvý pohľad svojou veľkoleposťou. A nebol oplotený. Pristavili sme
sa pri ňom, odhodlaní dostať sa čo najvyššie. Osud to chcel, tiekla pred
ním rieka. Nebola zrovna najširšia, ani najhlbšia, no nebolo v našich
silách ju zdolať. Jeden odvážlivec sa pokúsil o preskok, ale namočil si
nohu. Ja som zvolil inú stratégiu. Prebrodenie. A podarilo sa. Teplota
vody z roztopeného ľadovca však nedosahovala veľa stupňov a minútové brodenie sa mi zabodávalo hlboko do kostí. Prešli sme. Na naše
prekvapenie sme tesne pred stúpaním narazili na ďalšie rameno. Tentokrát sme našli šírku pár decimetrov a preskok bol hračkou. Ako sme
stúpali hore, vtáci na nás začali hrozivo pokrikovať. Vliezli sme im do
ich revíru a vôbec sa im to nepáčilo. My sme však boli na expedícii a
vtáci nevtáci, chceli sme dosiahnuť čo najviac výškových bodov. Ostrov
nám našu opovážlivosť vrátil a spustil nárazový vietor s krupobitím.
Pochopili sme to. Návrat s poriadnou výzbrojou je jasný. Islandská divočina priam chce, aby ju niekto pokoril.
Po nekonečnej ceste späť sme až lakonicky vnímali premenlivosť
počasia a silu nárazového vetra. Zvykli sme si. Únava nám lepila oči,
nastali aj vyostrené chvíľky, ale zdolali sme všetko. A potom prišla
hora. Tá pred Reykjavíkom. Tá, ktorú sme si ráno vychutnali v úplnej,
až majestátnej pokore a tešili sa z krásneho počasia. Večer nám to vrátila v podobe snehovej fujavice. S rešpektom sme obchádzali autá, kto-
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Návrat domov
ré si mysleli, že trochu snehu zvládnu. Šli sme krokom a nebolo nám
všetko jedno.
Ranný odlet bol bolestivý. Posledná sírová sprcha. Posledné
poobhliadnutie sa za hlavným mestom. Pred sebou päťdesiat kilometrov, za sebou dve hodiny spánku s občasným prerušením v podobe „tc
tc tc“ pokusov o ukončenie chrapotu. Pomohla len zúfalá veta: „Matej,
prosím, otoč sa!“ V aute sme pokorili stopäťdesiatku. S realitou sme sa
zžili rýchlo.
V lietadle sme len mlčky sedeli a ponárali sa do polospánku. Prílet
do Prahy prebehol hladko. Bez kontroly. Len nás vypustili a hurá na
MHD a na vlak. Energie bolo málo. Každý si ju šetril k spánku. Prechod
z neosídleného, bezvegetačného ostrova do preľudnenej Prahy bol šok.
Akosi to nezapadalo do toho, čo sme sa tak dlho snažili načerpať. 450
€. Určite sa vrátime.
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VEDA

Čo dokáže kvapka dúhy?
DENISA KOLENIČOVÁ - redaktorka

Okrem farieb dúhy si
LSD spájame najmä
s hnutím hippies a
búrlivými šesťdesiatymi
rokmi. Látka
zamýšľaná ako liek,
sa po rokoch zákazu
vracia do vedeckých
laboratórií. Aký je jej
príbeh? V čom tkvie
liečebný potenciál tejto
a mnohých ďalších
halucinogénnych látok?

Od kvapky ku dňu bicyklov

Nie len ľudia ale aj látky majú svoje príbehy.
Príbeh LSD odštartoval švajčiarsky chemik Albert Hofman a jeho dejovú líniu prepletal celým svojim životom. S látkou experimentoval
už od roku 1938, s cieľom vyvinúť liek na povzbudenie životne dôležitých funkcií, najmä
krvného obehu a dýchania. Zápletka príbehu
LSD sa začala v momente, keď mu látka nedopatrením kvapla na kožu a on vyskúšal jej
účinky – nuž, doslova na vlastnej koži.
Až toto povestné kvapnutie, ku ktorému
došlo presne 16. Apríla 1943 odhalilo, že LSD
môže spôsobiť prevratné zmeny psychiky. Prvá
kvapka bola pre Hofmanna takým intenzívnym
zážitkom, že sa ho už o tri dni rozhodol experimentálne zopakovať. Ohľadne tejto udalosti
sa traduje niekoľko príbehov. Vedec vraj skonzumoval až 250 mikrogramov tejto látky. Dnes
sa za prahovú dávku považuje už 20 mikrogramov. Opäť sa dostavili účinky z kategórie psychedelických a Hofmann vraj po požití LSD za
asistencie svojho kolegu bicykloval z laboratória v Bazileji až domov, na základe čoho sa 19.
apríl medzinárodne oslavuje ako „Bicykle day“.

Od kvapky cez lúku až do
lesa

Látku, ktorú chemici poznajú pod názvom
dietylamid kyseliny lysergovej, neskôr sám jej
objaviteľ označil ako „Moje problémové dieťa“.
Paradoxne, Hofmannove označenie vystihuje
túto látku omnoho viac, ako odborný názov.
„Problémovosť“ LSD vychádza z viacerých jeho
vlastností. Jednou z nich je, že už pri požití
malého množstva, môže byť dosiahnutý veľký
účinok. Na to, aby ste zaregistrovali účinok
LSD, vám stačí požiť niekoľko mikrogramov. U
iných bežných drog sa dávky vážia v miligramoch. Ďalšou zaujímavou vlastnosťou LSD je,
že iba približne 0,01% látky sa dostane do mo-
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zgu, a aj toto malé množstvo je rýchlo zmetabolizované. Následný výlet do krajiny zázrakov
trvá približne 8-12 hodín.
Hlavnými príznakmi požitia LSD sú stavy
zmeneného vedomia, narušenie myslenia, a
zintenzívnenie pocitov. Akýchkoľvek. Nemusia
sa dostaviť iba pocity šťastia a často popisovaná
„farebnosť“ okolitého sveta. Je možné a vôbec
nie ojedinelé, že sa objavia aj úzkostné alebo
depresívne stavy.
Všetko je ale regulovateľné. Intenzita zážitku sa zvyšuje s množstvom podanej látky, a
ako ma poučil Čestmír Vejmola, z Národného
ústavu duševného zdravia v Prahe, je ovplyvniteľné či pôjdete po rozkvitnutej lúke alebo
absolvujete prechádzku hrôzostrašným lesom.
„Je dôležité si uvedomiť, že samotná látka, iba
navodzuje stav rozšíreného vedomia. To čo
prežívame je závislé na dvoch veciach, a to na
„sete“ a „settingu“. Set predstavuje to, čo si v
sebe nesie každý z nás - štruktúru osobnosti,
momentálnu náladu, očakávania a skúsenosti.
Setting zahŕňa prostredie, to ako poznáme okolie, aké je práve počasie, denná doba, ale aj to,
koľko osôb je v našom okolí a aký je náš vzťah
k nim.“

Od kvapky k samovražde

„Je samozrejmosťou, že látka s takýmito fantastickými účinkami, čo sa týka duševného vnímania a prežitkov vnútorného i
vonkajšieho sveta, môže vyvolať záujem aj v
nevedeckých kruhoch, ale nemohol som predpokladať, že LSD so svojou nepredvídateľnou
zlovestnosťou, hlbokými účinkami a s takými
rozdielnymi vlastnosťami v porovnaní s ostatnými rekreačnými drogami, môže niekedy nájsť svetovo rozšírenú podporu zneužívania ako
omamnej látky.“ Táto veta je jedným z najznámejších výrokov Alberta Hofmanna.

Obrovské množstvo publikácií a kníh o bizarných zážitkoch po požití LSD, vzbudzovalo
vo verejnosti stále väčší záujem. S narastajúcim záujmom neodbornej verejnosti, sa začal
zvyšovať aj počet negatívnych skúseností. Pretože ak v strašidelnom lese zájdete príliš hlboko, nemusíte nájť cestu späť. Veľké množstvo
intoxikácií a hororových zážitkov, ktoré končili samovraždami, viedlo v roku 1967 k zákazu
LSD a príbuzných drog.

Od kvapky k zdraviu?

Niekoľko desaťročí boli výskumy s psychedelickými látkami prísne zakázané. Dnes ale
dochádza k zmene, a tieto látky sa postupne
stávajú základom pre rôzne štúdie. A nie len
to! Za posledných 10 rokov mnoho laboratórií
hlási zaujímavé výsledky. Terapie za pomoci
psychedelických látok sa ukázali mimoriadne
úspešné pri liečbe širokej škály psychických
porúch.
Pri návaloch bolesti hlavy, známych ako
„cluster headaches“, bolo preukázané, že napomáhajú znížiť bolesť ale i predĺžiť, prípadne
prerušiť cyklus, v ktorom sa vracajú. Úspešné
sa ukázali aj pri liečení neurotických porúch,
závislostí na alkohole a fajčení, či obsedantno-kompulzívnej poruche. Avšak vyzerá to tak,
že ich najväčšie využite bude v liečbe depresií.
Ako antidepresíva a anxiolytiká sa osvedčili u
pacientov v terminálnych štádiách rakoviny.
Bolo preukázané, že pacienti sa omnoho ľahšie
vyrovnávajú so svojou životnou situáciou a dochádza u nich k zníženiu strachu zo smrti.
Je teda možné, že po desaťročiach sa predsa len dočkáme, a LSD, rovnako ako aj ďalšie
obdobné látky, budú využívané tak, ako bolo
pôvodne zamýšľané. Ako liek, v lekársky kontrolovanom prostredí.
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ŠPORT

Škola slovenského hokeja
MAREK HRÍB - redaktor

Po medailových
úspechoch Slovenskej
hokejovej reprezentácie
sa dlhé roky neurobilo
nič pre to, aby sa
úspechy mohli
opakovať. Koncom
roka 2017 však
vznikol projekt Škola
slovenského hokeja,
ktorý má pomôcť k
reštartu hokeja na
Slovensku. Adam
Truhlář, ktorý je
športovým psychológom
so zameraním na
vrcholový šport,
pracuje v projekte na
psychike a mentálnej
pripravenosti
samotných hráčov.

Slovenský hokej zažívalo najväčší úspech v
rokoch 2000 – 2003 kedy získalo na svetových
šampionátoch všetky 3 medaile. Bol strojcom
nášho vtedajšieho úspechu najmä nastavený
systém herného štýlu alebo sa o tieto úspechy
postarali samotný hráči s ich talentom ?
„Ja si osobne myslím, že môžete mať
akýkoľvek talent avšak vždy potrebuje ideálne
podmienky na to, aby tento talent plne rozvinul. V 70. – 90. rokoch mali deti absolútne
iné možnosti na šport. Voľnými hrami trávili
na ulici celé dni. Je možné, že práve táto kvantita, 2-3 hodiny denne rôznej športovej aktivity,
umožnila naplno rozvíjať potenciál generácie
zlatých chlapcov ako boli Šatan, Pállfy, Demitra a podobne. V súčasnej dobe táto voľná
spontánna hra z ihrísk už takmer vymizla a
množstvo hodín, ktoré trávili naši šampióni
vonku, nie je možné v súčasných podmienkach dosiahnuteľné. Myslím si, že to bolo najmä
systémom, ktorý bol nastavený a umožnil ukázať talent v plnej miere. S takými hráčmi už je
potom radosť pracovať.“
Fanúšikovia slovenského hokeja si po týchto úspechoch mysleli, že slovenský hokej
bude napredovať. Paradoxne sa slovenský
hokej dostával z roka na rok na čo raz nižšie
priečky v ratingu IIHF. Čo bolo príčinou, že sa
nenadviazalo na úspechy v rokoch 2000 – 2003
?
„Áno je to tak. S odstupom času si uvedomujeme, že práve vtedy keď sme žali úspech sa
mali začať budovať štadióny a rozbiehať nové
projekty. Boli sme zrejme ešte opantaný aktuálnymi emóciami a čakali sme že tento trend majstrov bude pokračovať sám. No z roka na rok
sa menil takým spôsobom životný štýl mladých
ľudí až sme to prespali. O to náročnejšie bolo
zachrániť hokej na Slovensku, keď vieme ako
je na tom naša krajina s financiami.“
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Pracujete ako športový psychológ. Máte
skúsenosti aj s našimi hokejovými reprezentantmi?
„Áno mám. Pracujem s reprezentantmi v
juniorskej kategórii. Najmä s mladými hráčmi,
ktorí majú ambíciu ísť do kanadských či škandinávskych líg. Aktuálne som pomáhal Mariánovi Studeničovi, ktorý pred pár týždňami
vyhral v OHL Stanley cup s teamom Hamilton
Buldogs a je draftovaný do New Jersey.“
Zhruba od septembra 2017 vznikol na Slovensku projekt Škola slovenského hokeja. Aký
je jej cieľ a kto tvorí základ tohto projektu ?
„Škola slovenského hokeja je možno najdôležitejší športový projekt v histórii Slovenska a
to bez srandy. Sú povolaný celosvetovo uznávaní ľudia, ktorí sú obrovskými kapacitami v svojich oboroch a majú úprimnú ambíciu zlepšiť
systém rozvoja hokejistov na Slovensku. Máme
tu profíka z Fínska Jukku Tiikkaju a z Kanady,
Dušana Benického, ktorí sú hlavnými ťahúňmi
školy. V projekte ide o zlepšenie systému od
organizačnej, technickej, taktickej po psychologickú stránku rozvoja. Zhromažďujú a selektujú sa najnovšie poznatky z oblasti športových
vied, ktoré pomôžu hokejistom, trénerom, rodičom či samotnému vedeniu. Mojou úlohou
je zabezpečiť vzdelávanie trénerov, hráčov a
rodičov v oblasti športovej psychológie. Spolu s
Jukkom, pánom Benickým a ďalšími 7 psychológmi z rôznych častí Slovenska dávame dohromady materiály, ktoré môžu efektívne zlepšiť
ich prácu. Či už v oblasti vedenia hráčov, komunikácie, motivácie, zvládania záťaže, psychickej pohody, atď. Toto sfére poznatkov na
Slovensku nesmierne chýba a práve v tomto
projekte tvorí veľmi silný aspekt.”
Aká je úloha Jukka Tiikkaja v projekte ?
V čom videl najväčší problém slovenského
hokeja ?

však bude ťažký turnaj po psychickej stránke,
nemyslíte ?
„Telo akosi samo intuitívne vycíti, že sa
chystá nejaká väčšia akcia ak sa hrá doma a
reaguje na to nie vždy ideálne. Vplyv publika
môže byť veľmi povzbudzujúci, ale aj naopak.
Odborne sa tento vplyv nazýva sociálna facilitácia, kedy samotná prítomnosť ľudí mení
výkon. Záleží aj akému súperovi budeme čeliť.
Ak budeme favoriti a bude sa prehrávať, je to
pochopiteľne väčší tlak. Na túto situáciu treba
chlapcov pripraviť. O tom je mentálna príprava. Pripraviť sa na vše0tko čo môže prísť. Hlava bude potom lepšie reagovať ako keď ostanú
zaskočení. Ak budeme čeliť lepšiemu teamu a
podarí sa nám viesť, diváci môžu znásobiť sústredenosť a výkony hráčov. Hráči by mali byť
pripravení a na zápase sa už sústrediť len na
prítomný okamih a nevnímať nič iné len hru.“

„Jeho úlohou je vytvoriť systém rozvoja
21. storočia. Dať dohromady team najlepších
ľudí na Slovensku a spoločne hľadať riešenia
ako zlepšiť momentálny stav. Manažovať ľudí
a dohliadať na chod. Strategicky plánovať a
pomáhať s jeho odbornými skúsenosťami. V
čom vidí Jukka najväčší problém presne neviem, nakoľko ja sním komunikujem na tému
psychológie. On osobne túto stránku veľmi
favorizuje a hovorí, že bez správneho vedenia
hráčov a psychickej pohody trénerov je veľmi
ťažké vytvoriť dobrých hráčov. Ide mu o systémovú zmenu. Aby deti radi spontánne športovali a okolie im k tomu vytváralo podmienky.
Dostať medzi deti viac slobody, samostatnosti
a zodpovednosti.
K čomu treba určitý prístup zo strany rodičov i trénerov. Toto je možné dosiahnuť cez
vzdelávanie.“

problém stým, že keď je napádaný pod tlakom
mu tuhnú ruky, stráca prehľad a nevie presne
nahrať, pracujeme s touto emóciou v zápasoch
a nastavujeme mu hlavu tak, ako by to malo
ideálne vyzerať. Prechádzame v hlave túto situáciu, meníme pohľad a emočné prežívanie.
Vkladáme to do rôznych kontextov až hráč tejto
predstave tak uverí, že to začne fungovať. Keď
to v zápase vyjde utvrdí sa, že to funguje a začne reagovať na túto zmenu intuitívne. Toto bol
jeden príklad z mnohých.“

Na čom konkrétnom sa momentálne pracuje v škole slovenského hokeja? Je cítiť zlepšenie v rôznych odvetviach ľadového hokeja
na Slovensku?
„Dávajú sa dohromady teamy ľudí z rôznych regiónov Slovenska, ktoré budú ďalej šíriť
materiály pripravované expertnou skupinou.
Prebiehajú technicko-taktické školenia, hromadné stretnutia športových psychológov a
pripravujú sa materiály na spustenie. Spravil
sa veľký kus práce a ja verím že sa dotiahne
do konca. Ak sa to podarí Slovensko má na to
vytvoriť tak prepracovaný systém, ktorý budú
obdivovať aj v zahraničí. Pretože my sme tak
hokejová krajina, športovo nastavená, so šikovnými ľuďmi, že výsledok môže stáť za to.“

V roku 2011 sa konali majstrovstvá sveta v
ľadovom hokeji na Slovensku a slovenská reprezentácia bola nabitá hviezdami. Fanúšikovia a hokejový odborníci odhadovali, že naša
reprezentácia sa s určitosťou dostane do semifinále. Nestalo sa tak a skončili sme na 10.
mieste. Mohla byť príčinou neúspechu psychická nepripravenosť hráčov? Ako sa dá predísť
pocitu takéhoto tlaku a ako pripravujú psychológovia našich hráčov ?
„Áno je možné, že určitá časť vonkajšieho
vplyvu zapôsobila na celkový výkon. Je pravda,
že na takto našliapanú generáciu chlapcov boli
kladené veľké očakávania. A práve to nevyšlo.
Čím človek viac chce tým to viac nejde. Myslím, že tak skúsení hráči akí boli v našej zostave si dobre uvedomovali tento vplyv a mali to v
hlave správne zrovnané. Ťažko sa mi vyhodnocuje či leží hlavná príčina vo vonkajšom tlaku
alebo to jednoducho chalanom nevyšlo. Netvrdil by som s istotou, že to bolo len tým, že sme
hrali doma, ale áno aj to malo istý vplyv. Predísť tomu treba držaním chlapcov čo najviac
Čím sú odlišný po psychickej stránke ju- v prítomnosti. Nesledovať vonkajšie správy,
niori od seniorov ? V čom si viac veria juniori médiá. Sústrediť sa od zápasu po zápas. Držať
myšlienky v prítomnom okamihu a nezamýšľať
od seniorov a opačne ?
„Juniori sú draví, ambiciózni a idú tvrdo za sa do budúcna čo bude keď.“
svojim čo je v poriadku. Avšak občas chýba roMôžu média ovplyvňovať výkony športovzvaha a kľud. Seniori mi prídu viac rozvážni.
Lepšie plánujú a vedia sa lepšie rozhodovať cov ?
„Médiá sú prísne a občas vytvárajú obraz o
nakoľko majú viac skúseností. Tým, že zažili
viac situácií vedia lepšie reagovať. Mladí potre- neschopnosti hráčov. Profesionál ale vie, že od
bujú naplniť skúsenostnú databázu a zvládnuť médií a vonkajšieho sveta sa treba držať počas
rôzne ťažké stavy. Sebavedomie je kolísavé či šampionátu mimo. Berie to pozornosť, energiu
ste junior alebo senior. Vidíme, že aj bývala a tvorí chaos v hlave. Treba si udržať uvoľnenú
svetová jednotka Novak Djokovič padne zo se- a sústredenú myseľ. Kritické správy o vašich
bavedomého poloboha na priemerného hráča. výkonoch môžu podnecovať rôzne pochybnosSkúsenejší senior vníma tieto výkyvy ako niečo ti, kalkulácie alebo prispieť k narušeniu seba
prirodzené, niečo, čo patrí do kariéry. Mladí obrazu pred verejnosťou.“
majú veľkú tendenciu rýchlo stým niečo robiť
a začnú veci siliť čím sa často ich výkon ešte
zhorší. V záťažových situáciách si vedia seniori
udržať chladnú hlavu. Vedia čomu majú venovať pozornosť a čomu nie. Mladí to musia zistiť
buď rokmi skúseností alebo im pomôže dobrý
športový psychológ. Čím si podstatne skrátia
čas.“

Viete povedať aké sú časté slabiny našich
hokejistov a opačne ?
„Každý je iný s inou históriou. Jednu vec
však predsa nachádzam naprieč spektrom
hráčov. Kreativita v dôležitých momentoch.
Nato aby ste boli kreatívny v dôležitý moment
musíte mať k dispozícii vhodné podmienky a
túto vlastnosť rozvíjať. Potrebujete urobiť 20
krát chybu a na 21. krát vám to vyjde. Ak tréneri nebudú tieto chyby akceptovať a budú za
ne trestať hráči automaticky zvolia jednoduchšiu variantu namiesto kreatívnej. Tréneri
by mali vedieť ako správne reagovať na chyby
a zlyhania. Je to nesmierne dôležitá časť spätnej väzby, ktorá môže rozhodnúť ako kreatívny
a odvážny hráč bude. Musíme medzi trénerov
dostať to, že práve chyby sú často krát najlepším učiteľom.“

Minulí rok si naši reprezentanti do 18
rokov pochvaľovali mentálnych koučov a psychológov, ktorí im pomáhali počas domáceho
šampionátu. Ak by vtedy neboli v našom reprezentačnom tíme mentálny tréneri malo
by to veľký dopad na psychiku a zároveň na
výkon našich reprezentantov ?
„Je prirodzené, že ak človek čelí výzve v
domácom prostredí objavujú sa intenzívnejšie emócie. Mentálny tréneri vedia byť v týchto situáciách veľmi nápomocní najmä ak sú
pri mladom juniorskom teame. Hráči zväčša
premýšľajú viac ako by mali a ich myseľ častejšie uniká do budúcnosti. Robia si rôzne obavy,
čo ak by náhodou nevyhrali a pociťujú určitý
záväzok. Tento tlak mení nastavenia. Kouč vie
hráčov správne nasmerovať. Vie ako im udržať
pozornosť v prítomnom okamihu. Niekedy
stačí len presmerovať pozornosť a správne si
interpretovať situáciu v ktorej hráči sú. Situácia často krát nie je tak vážna ako si hráči vo
vlastnej hlave myslia. Musia si uvedomiť, že tak
ako sa nastavia, tak budú situáciu vnímať. V týchto momentoch je dôležité ostať v prítomnosti a venovať sa bežným veciam. Je iné ak máte
v hlave jasno a ste pokojný než keď ste neistý
a neviete čo vás čaká. Myslím si, že kouči by
mali byť prirodzenou súčasťou takýchto akcií
a v žiadnom prípade by sa nemal podceňovať
ich vplyv.“

Ako prebieha psychická a mentálna príprava hokejistov ?
„Vždy je to individuálne. Niektorí hráči cítia
tlak pretože nemajú angažmán, čakajú a sú v
strese. Nevedia sa rozhodnúť a plánovať. Niektorí majú stres z toho, že prestali zbierať body
a čím viac sa na to sústredia tým viac im nejde.
Iní zasa majú strach keď sa vracajú na ľad po
zranení. Je toho veľmi veľa. Vždy je potrebné
dôkladne pochopiť hráčov a nájsť cestu ako z
problému von. Veľmi veľa krát nájdu odpovede
na otázky hráči sami. Stačí ich k tomu len kouPrednedávnom bolo od IIHF potvrdené, že
čingovo naviesť. Inokedy stačí vložiť určitý prvok uvedomenia sa, kedy sa hráči skoncentrujú budúci rok sa uskutoční svetový šampionát
a upokoja svoju myseľ. Ak má napríklad hráč na Slovensku. Pre našich reprezentantov to
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Hokejbalový národ
MAREK HRÍB - redaktor

Medzi najpopulárnejšie kolektívne športy na Slovensku s
určitosťou môžeme zaradiť ľadový hokej. Tento šport je
však finančne náročný, a preto vznikol na uliciach hokejbal, ktorý je akýmsi kompromisom ľadového hokeja.
Hokejbal už nie je iba pouličným športom, ale postupom
času sa rozvinul do podoby vysoko strategickej hry s oficiálnymi pravidlami.

Organizovaný hokejbal sa na Slovensku objavil okolo roku 1982, keď chlapci prešli z ulíc
na asfaltové plochy s mantinelmi a tenisové
loptičky vymenili za tie hokejbalové. Neskôr
začali na Slovensku vznikať prvé hokejbalové
ligy. Našou aktuálne najkvalitnejšou ligou je
hokejbalová extraliga, ktorá vznikla v roku 1990
spoločne so Slovenskou hokejbalovou úniou.
Legenda slovenského hokeja Jozef Stümpel sa
stal v roku 2012 prezidentom Slovenskej hokejbalovej únie. Na podporu a rozvoj tohto stále
populárnejšieho športu sa v júni 1993 Kanada,
USA, Slovensko a Česká republika rozhodli založiť Medzinárodnú hokejbalovú federáciu –
ISBHF. V roku 1996 k nim pribudli Nemecko,
Švajčiarsko, Rakúsko a momentálne do tejto
hokejbalovej federácie už patrí viac ako 30 národných registrovaných federácií.
Prvým medzinárodným šampionátom boli
majstrovstvá Európy v hokejbale. Odohrali sa
v roku 1995 v bratislavskej Petržalke na
hokejbalovom ihrisku nazývanom Gaštany.
Slovensko vtedy vyhralo vo finále nad Českom
a získalo titul majstra Európy v hokejbale.
Naše víťazstvo bolo považované za prvý úspech v histórií kolektívneho športu po rozdelení
ČSR na medzinárodnom podujatí. Legendárne
ihrisko Gaštany bolo postavené medzi panelákmi a patrilo medzi prvé oficiálne hokejbalové
ihriská na Slovensku. Obyvateľom Osuského
ulice stačilo vtedy iba otvoriť okno a mohli
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naživo sledovať najlepšie európske výbery hokejbalistov priamo z
pohodlia domova. Ihrisko Gaštany však neostalo zachované
a v dnešnej dobe je už na tomto mieste postavené parkovisko.
Slovenské hokejbalové ligy každoročne vychovávajú množstvo
talentovaných hráčov, ktorí reprezentujú Slovensko na majstrovstvách sveta i Európy. Výhodou tohto športu je, že na to, aby ste sa
dostali do reprezentácie alebo do hokejbalovej extraligy nepotrebujete platiť klubom a kupovať si drahú hokejovú výstroj. Stačí, ak ste
dostatočne talentovaný a neostanete bez povšimnutia klubov alebo
reprezentácie. Tento rozdiel môže byť jeden z dôvodov prečo je slovenský hokejbal vo svete taký úspešný oproti slovenskému ľadovému hokeju. Naši hokejbaloví reprezentanti nie sú platení klubmi
tak ako v ľadovom hokeji. Hokejbal ich neživí a prevažná väčšina
z nich si okrem dresu poprípade hokejok musia kupovať všetku
ostatnú výstroj z vlastných financií. Sú to všetko ľudia, ktorí majú
svoje zamestnania. Napriek tomu dokážu urobiť zo Slovenska najúspešnejšiu krajinu v počte získaných medailí na medzinárodných šampionátoch. Hlavným dôvodom ich úspechu je, že ich tento
šport baví hrať doslova zadarmo.
Na minuloročných majstrovstvách sveta v hokejbale, ktoré sa
uskutočnili v Pardubiciach, získali slovenskí hokejbalisti po tretí
krát zlatú medailu. Vo finále porazili výber Kanady 6:4. Hokejbal
je obľúbený aj medzi profesionálnymi hokejistami, ktorí sa často
objavujú v našich hokejbalových reprezentáciách. V roku 1999 sa
majstrovstvá v hokejbale uskutočnili
vo Zvolene na zimnom štadióne, na ktorom sa špeciálne upravila herná plocha. Slovensko vtedy zvíťazilo vo finále nad Kanadou
3:2 po samostatných nájazdoch, pričom pri zisku majstrovského titulu boli aj naše legendy ľadového hokeja ako Jozef Stümpel, Pavol
Demitra, Richard Zedník a Rastislav Pavlikovský. Naši hokejisti po-
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vedali, že si pri hokejbale zaspomínali na časy, keď ako malí chlapci
hrávali hokejbal pred ich domami na sídliskách
s tenisovými loptičkami. Majstrovstvá sveta v hokejbale sa konajú od roku 1996 každé dva roky v mesiaci júl. Niekedy využijú
pozvánku do hokejbalovej reprezentácie aj niektorí známi hokejisti, pretože je to pre nich výborná letná príprava na ďalšiu sezónu.
V roku 2011 sa MS
v hokejbale odohrali opäť na Slovensku, konkrétne na zimnom
štadióne Ondreja Nepelu
v Bratislave. Slovenská hokejbalová reprezentácia vtedy vyhrala
v súboji o 3. miesto vysoko nad USA 7:2. Práve tieto majstrovstvá
boli považované za najväčšie hokejbalové podujatie v počte zúčastnených národných družstiev. Treba však povedať, že hokejbal je
stále považovaný za amatérsky šport. A to aj napriek tomu, aký je
populárny, neexistuje nikde na svete žiadna profesionálna hokejbalová liga.
Na Slovensku je aktuálne najzávažnejším problémom výstavba
hokejbalových ihrísk, ktoré by spĺňali podmienky pre medzinárodné šampionáty. Budúci rok sa majú na Slovensku uskutočniť nie
len majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, ale aj majstrovstvá sveta
v hokejbale.
S určitosťou môžeme povedať, že sa odohrajú na niektorých
zo zimných štadiónoch, kde sa špeciálne upraví herná plocha na
hokejbal. Je to z dôvodu, že na Slovensku absentuje akýkoľvek krytí
hokejbaloví štadión, ktorý by spĺňal podmienky pre zorganizovanie
majstrovstiev sveta v hokejbale.
Naši hokejbalsti sú zázrační. Nemajú vlastný reprezentačný štadión, nie sú platení klubmi, často krát riskujú zranenie, sú stále
považovaní iba za amatérov a aj napriek tomu dokážu byť najlepšími vo svete.
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