
 

 

vecí no v konečnom dôsledku som tu choval kra-

vičku a postupne kultivoval pôdu aby sa dalo niečo 

Cena 0,33 € (10 Sk). Pri pouličnej distribúcii         je časopis zdarma, ale budeme radi, keď jeho vydáva-

nie podporíte sumou 0,33 € . Tým umoţníte nielen vydanie ďalšieho čísla, ale podporíte aj budovanie 

verejných kempov na Slovensku pre ľudí v núdzi. 
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Ako si získal svoje poznanie a kde 

si pred tým pracoval? 
 

Robil som na druţstve pri kravách, 

pásol jalovice a kadečo iné. Všetko čo 

som získal, som získal vlastným pozo-

rovaním, meditáciou, dlhými úvaha-

mi o zmysle ţivota. Musel som sa na-

učiť všetko, aby som akosi preţil. 

Bol, aj som svojská povaha a ťaţko je 

vysve tľovať moje  počínanie 

v uplynulom ţivote. Snaţil som sa 

vţdy vyţiť z mála a skromne, lebo aj 

malá práca s láskou môţe byť veľmi 

osoţná. 
 

Ako si sa ocitol na konci dediny, keď 

ţiješ ako pustovník? 
 

Rozviedol som sa so ţenou, ţene som 

nechal dom a ja som sa, zámenou za 

pôdu v druţstve, rozhodol ţiť vo vrbi-

nách pri potoku na konci dediny. 

Predchádzalo tomu ešte mnoho iných 

          ... pred chatkou 

Volá sa Ján, je  to zvláštny „ţivočích“, ktorý celý ţivot skúmal tajomstvo 

svojej duše a vnímanie z tej druhej strany. Mnohé sa mu podarilo 

a dosiahol veľkú ţivotnú múdrosť a toto spojil  s prírodným spôsobom ţivota. Ţije za dedinou v malom dreve-

nom domčeku bez elektriny, s pár zvieratami. Pestuje zeleninu pre vlastnú potrebu, ţije skromne, podporu 

v nezamestnanosti nepoberá, vraj sa to nemá, lebo kaţdý sa môţe o seba postarať. 

Ako vznikla prasacia chrípka 

Prasacia chrípka je vírus typu A (H1N1), 

ktorý spôsobuje ochorenie podobné oby-

čajnej chrípke a prejavuje sa horúčkou, 

malátnosťou, nechutenstvom a kašľom. 

Napriek intenzívnemu priebehu choroby 

však úmrtnosť (podľa nenafúknutých šta-

tistík) neprekračuje úmrtnosť beţnej 

chrípky. Prasacia chrípka je „kríţenec“ 

prasacej, vtáčej a ľudskej chrípky. Takéto 

niečo však nemohlo vzniknúť prirodzene, 

ale iba v laboratóriách. 

     Súčasne s týmto tvrdením je dôleţité 

uviesť, ţe firma Baxter si rok pred vypuk-

nutím prasacej chrípky dala patentovať 

vakcínu proti prasacej chrípke (dňa 28. 8. 

2008, číslo patentu US 2009/0060950A1). 

Ako mohla vedieť, ţe choroba vypukne? 

Podieľala sa na vývoji vírusu? 

Výrobca vakcín alebo zbraní? 

     Jeden z výrobcov vakcín je práve firma 

Baxter, známa aj distribuovaním vakcín 

proti vtáčej chrípke (vírus H5N1).  Ešte     

v decembri 2008 distribuovala do 18 krajín 

sveta vakcíny, ktoré boli infikované víru-

som vtáčej chrípky. Našťastie v Českej 

republike vakcíny otestovali najskôr na 

fretkách. Všetky uhynuli. Vakcína mala 

zrejme pod zámienkou boja proti vtáčej 

chrípke slúţiť na rozšírenie epidémie         

a umoţniť tak ďalší predaj vakcín. Lebo 

omyl ohrozujúci ţivoty obyvateľov osem-

nástich štátov je vylúčený. 
… pokračovanie na strane 5 

Svetová zdravotnícka organi-

zácia (WHO) pred pár mesiac-

mi vyhlásila stav pandémie, načo začali mnohé štáty vrátane Slovenska horúčkovito 

nakupovať vakcíny (a niektoré sa ich vzápätí snaţili predať). Je skutočne prasacia 

chrípka takým váţnym nebezpečenstvom, aby sme boli nútení siahnuť hlboko do 

vrecka štátnych rozpočtov a plytvať peniazmi daňových poplatníkov? Veď na iné 

choroby umiera tisícnásobne viac ľudí a nerieši sa to... 

Podivín z okraja dediny 

Fotografie zo ţivota vo  

VEREJNOM KEMPE  
nájdete na našej webstránke.  

www.priestorprezivot.sk 
Je lepšie raz vidieť na vlastné 

oči, ako trikrát počuť... 
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výrobky z neho. Pred tým som si musel 

postaviť maštaľ, senník a nakoniec 

pred zimou aj malú chatku. Mám tu 

svoju studničku a prítomnosť lesa 

dáva moţnosť dreva na kúrenie. 
 

Hovoríš, ţe kaţdý človek by mal byť 

schopný postarať sa o bývanie a ţiť 

z plodov vlastnej práce, myslíš, ţe sú 

toho schopní všetci? 
 

Na malom kúsku pôdy sme schopní 

dopestovať dostatok potravín pre vlast-

nú potrebu. Stačí vyuţívať moţnosti 

prírody. Ja sadím zemiaky do takých 

hroblí, vlastne miesto zemiakov zasa-

dím len šupky a tie prinesú bohatú 

úrodu. Stačí len hnojiť a pritom vyu-

ţiť vlastnú produkciu hnojiva, lebo 

príroda je veľmi vďačná, ak všetko 

robíme  s láskou ...         
… pokračovanie na strane 2 

vypestovať. Chodil som kosiť, sušiť, zváţať seno 

z okolia, aby som uţivil kravičku, ktorá mi priná-

šala mnohonásobný úţitok. Vyrábal som syr aj 

 Vakcinácia - snáď naposledy 



 

 

... pokračovanie zo strany 1     Podivín z okraja dediny 
... pestujem aj  zeleninu, mrkvy, kaleráby 

topinambury a kadečo iné. Nemám zá-

hradku moc upravenú, lebo vyuţívam 

miesta, o ktorých si myslím, ţe by mohli 

byť vhodné na pestovanie tej ktorej zeleni-

ny. Čo sa týka bývania si myslím, ţe vtáci 

si stavajú svoje hniezda a človek by to ne-

vedel ? Vtákom ľudia často nebránia sta-

vať  svoje hniezda, no človeku je to právo 

často zobrané zákonom, predpisom, či 

nariadením. Človek k ţivotu nepotrebuje 

veľa, ja som mal šťastie, ţe som si tie 

búdky na kraji dediny postavil, mnohí 

nemajú tú moţnosť. I keď mi bráni 

v zveľaďovaní tohto skromného  obydlia 

akási beznádej, spôsobená tým, ţe obec 

predala pozemky na výstavbu obytnej zó-

ny, ktorá tam moţno bude za dvadsať ro-

kov. Je mnoho pôdy leţiacej ľadom, ktorá 

by dala mnohým ľuďom nádej ţiť či exis-

tovať, aspoň takú, akú majú spomenutí 

vtáci. Je tieţ škoda, ţe mnohí ľudia stratili 

kontakt s pôdou, ktorá nás dokáţe okrem 

ţivenia aj liečiť, stačí chodiť bosými no-

hami po vlhkej pôde a mnohé choroby 

z nás zem vytiahne a vyuţije ich na ďalší 

ţivot. 

Ţiaľ vrátiť ľuďom túţbu obrábať pôdu, 

bude asi ťaţké. Snáď len predpovedané 

ťaţké časy to dokáţu zmeniť, ak sa ľud-

stvo nepoučí dobrou radou. 

Pochodil si aj svet, stretol si mnohých ľudí, 

čo ti to dalo ? 

 

Ţil som nejakú dobu v komunite v juţnom 

Španielsku, poznal som ľudí, ktorí hľada-

li zmysel ţivota. Aj na týchto osudoch sa 

človek učí a získava. No najviac mi dala 

meditácia pod holým nebom. Ţivot ma 

naučil vyuţívať prírodnú medicínu, mno-

ho ľuďom som pomohol, často krát som 

videl budúce udalosti, deje a ľudí. Mnoho 

som čítal a porovnával so svojimi skúse-

nosťami, mnoho mi dala joga a sám ţivot, 

ten najlepší učiteľ. 

 

Celý ţivot vnímaš prírodu, zbieraš skúse-

nosti, učíš sa od nej. Čo odkáţeš čitateľom 

v súvislosti s ňou ? 

 

Príroda je tolerantná voči človeku, Boh  

nám ju dal, aby sme ju vyuţívali 

a aby nám slúţila. 

Dokáţe sa často vyrovnať aj s chémiou, 

ktorá ju zamoruje a spätne sa dostáva do 

potravín. 

Trápi ma aj ďalší extrém, keď medzi 

chránené druhy často  nepatrí človek, 

ktorý by si tieţ zasluhoval ochranu, aspoň 

na úrovni rastlín a ţivočíchov. Mnoho 

ľudí trpí viac ako mnohé zvieratá spoloč-

ným nepochopením, ktoré je vštepované 

na úrovni výchovy v rodinách aj školách. 

Táto nevedomosť je ţivnou pôdou, ktorá 

prináša trvalé nešťastie vo vzťahoch, eko-

nomikách aj národoch. 

 

Myslíš, ţe úroveň školstva by vyriešilo bie-

du a nešťastie ľudí ? 

 

Keby deťom boli vštepované ozajstné hod-

noty ţivota, tak by tento svet vypadal inak. 

Vidím to na sebe, ako ma vychovávali ro-

dičia, učitelia. Oni tieţ učia len to, čo ich 

naučili a to sa stále opakuje, lebo slepí 

vedú slepých a všetci padajú do jamy. 

Zmena školského a výchovného systému 

vyţaduje návrat k sebe samému, ku sku-

točným hodnotám súcitu a lásky. Lebo nič 

nie je hodnotnejšie ako láska. Zasadiť pár 

šupiek zemiakov s láskou nie je beţné, 

a učiteľov tohto druhu lásky je ešte menej. 

Na  školách a rodinách je veľa ilúzií 

o skutočnom bohatstve a táto ilúzia je naj-

väčším nepriateľom ľudí samotných. 

 

Myslíš ţe návratom k prírode ľudia zmúd-

rejú? 

 

Myslím, ţe návratom k sebe samému ľu-

dia dozrievajú a uvedomujú si spojenie 

s Všemohúcim. Toto spojenie otvára ne-

uveriteľné moţnosti pre ľudského tvora, 

zvaného človek. Ľudia sa svojim otvore-

ním môţu ocitnúť v novej dobe, kde sa 

otvoria obrovské moţnosti vyuţitia nových 

poznatkov vedy, ktorá nebude len na báze 

rozumu, ale na báze citu. Cit je schopný 

nahradiť zloţité komunikačné  systémy 

vyuţitím telepatie, vedomým rozkmitaním 

hmoty vyuţiť levitáciu a antigravitáciu 

a mnohé iné moţnosti, ktoré sa ľuďom 

ani nesnívajú. 

Verím citátu z Biblie, “keby ste mali vieru 

veľkú ako horčičné semienko, poviete 

tomuto vrchu:“ Zval sa do mora!“, tak sa 

tak stane.“ Mnohokrát som sa presvedčil, 

čoho je schopná viera človeka. Stačí sa 

pýtať a bude vám povedané, stačí prosiť 

a bude vám dané, stačí klopať a bude vám 

otvorené. Sú to veci známe, no málo si 

uvedomujeme ich význam, silu a zmysel. 
 

       Zhováral sa Daniel Diškanec 

Ján si svieti prepáleným olejom z reštaurácií, 

do ktorého namočí knôt a svetlo aj mierne 

vykúri malú chatku 

... pec je dôleţitá na varenie aj pečenie chleba 

     Milý/á priateľ/ka, 
 

S hlbokým smútkom v duši vám oznamujem 

úmrtie nášho drahého priateľa, ktorý sa nazý-

val ZDRAVÝ ROZUM…, preţil dlhé roky 

medzi nami. Nikto presne nevie, koľko mal 

rokov, lebo údaje v matrike, kde bol zaregis-

trovaný, boli dávno skartované. Ale my si na 

neho často spomíname, lebo nám dával dobré 

ţivotné rady ako: 
 

«  Kto ráno vstáva, toho Pán Boh poţehnáva » 

«  Nečakajte všetko len od druhých » alebo  

«  Za svoje chyby nesiem zodpovednosť » 
 

A mnoho ďalších… 

ZDRAVÝ ROZUM ţil vţdy jednoducho a 

prakticky, ako : 
 

« Nemíňaj viac ako máš  » 
 

A podľa jasných výchovných pravidiel, ako :  
 

« Nakoniec rozhodujú rodičia» 
 

Ţiaľ, ZDRAVÝ ROZUM začal strácať pôdu 

pod nohami, keď rodičia začali napádať a 

osočovať profesorov, ktorí verili, ţe odvádzajú 

dobrú prácu, ak sa pokúšali naučiť deti rešpek-

tu a dobrým mravom. Keď sa dozvedel, ţe 

dokonca prepustili istého učiteľa, ktorý si do-

volil napomenúť neposlušného ţiaka, jeho 

zdravotný stav sa ešte zhoršil. Stav sa mu ďa-

lej zhoršoval, keď školy potrebovali súhlas od 

rodičov, aby mohli ošetriť boľačku dieťaťa, 

avšak nesmeli informovať rodičov o oveľa 

horších nebezpečenstvách, ktoré v škole vy-

viedli ich ratolesti.  
 

Nakoniec ZDRAVÝ ROZUM stratil chuť do 

ţivota. Keď skonštatoval, ţe o zlodejov, ma-

fiánov a kriminálnikov je lepšie postarané ako 

o ich obete. Ďalšie morálne aj fyzické rany 

dostal, keď „spravodliví úradníci“ rozhodli, ţe 

je trestuhodné brániť sa proti zlodejovi vo 

vlastnom dome, keďţe zlodej môţe podať 

sťaţnosť za fyzické napadnutie.  
 

ZDRAVÝ ROZUM nadobro stratil akúkoľ-

vek chuť do ţivota, keď sa dozvedel, ţe ţena, 

ktorá si neuvedomuje, ţe šálka horúcej kávy  

môţe páliť a ktorá si nešikovne vyliala niekoľ-

ko kvapiek na nohu, poţiadala o miliónové 

odškodné od výrobcu kávovaru.   
 

Smrť ZDRAVÉHO ROZUMU predchádzala 

smrť: 
  

- jeho rodičov Pravdy a Dôvery 

- jeho manţelky Diskrétnosti  

- jeho dcéry Zodpovednosti a syna Slušnosti  
 

Avšak zanecháva troch následníkov: 
 

- « Poznám svoje práva» 

- « To je chyba iných» 

- « Som obeťou spoločnosti» 
 

Na jeho pohrebe sa nezúčastnili davy, lebo 

uţ neexistuje veľa ľudí, ktorí ho skutočne 

poznali  a málokto si všimol jeho odchod. 

Rozlúčka 
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Listáreň 
Úvodom môjho 

e - mailu vám 

chcem vzdať  

poklonu za to, 

čo robíte. Som 

matka troch synov, po roz-

vode som ostala na ulici, s deťmi mi nemal 

kto pomôcť. Bola som zúfalá, tri dni sme 

prespali pod holým nebom. Boli to 

pre nás ťaţké chvíle. Mesto, kde sme býva-

li, nám vôbec nešlo v ústrety. Prosila som 

ich o pomoc, aţ nakoniec som objavila 

neziskovú organizáciu, ktorá mi pomohla 

sa dostať do krízového centra Slniečko. 

Boli sme tam mesiac a potom nás dali do 

domova pre osamelých rodičov, kde sme 

boli pol roka. Šla som s deťmi do podná-

jmu, kde som platila 7 tisíc rodine 

a sociálku som poberala 3600 Sk. Snaţila 

som sa pracovať brigádne ako sa dalo. Ne-

bolo na stravu a oblečenie, pomáhali nám 

mníšky, ktorým veľmi ďakujem za ich dob-

re srdiečka. Potom som prestriedala ďal-

ších osem podnájmov, tak som zavolala TV 

Markízu, reláciu Reflex, tak nám pomohli 

manţelia, ktorí majú stavebnú firmu. Nakú-

pili nám oblečenie, pomohli mi finančne, 

ale moje deti prestali chodiť do škôlky, 

viete, do roka menili aj tri krát školu, mali 

ťaţkosti psychické, nemali to chúdence 

ľahké, tak nám tí manţelia ponúkli, aby 

sme šli bývať do ich mesta, bolo to ďaleko. 

Zobrali nám dvoj izbový byt do prenájmu, 

mne ponúkli prácu ako upratovačka v ich 

firme. Uţ vyše roka mi platia 11.500 Sk 

nájom, týmto ľuďom skláňam poklonu, to 

čo pre nás robia je neuveriteľné, pretoţe 

moja rodina sa nám obrátila chrbtom, deti 

sú stále problémové, ale snaţím sa s nimi 

veľa rozprávať. Deti sú niekedy voči mne 

agresívne, ale nechápem prečo, lebo majú 

všetko čo chcú, snaţím sa ako môţem, 

mám ešte mimo ďalšiu prácu, som dosť 

chorá, koľko krát nevládzem, ale bojujem. 

Viete toho písania by bolo viac, ale to by 

som mohla napísať knihu. Som v Ţiline a 

kupujem si pravidelne vaše noviny, 

sú tam príbehy, pri ktorých si vţdy popla-

čem. Chcela by som vás poprosiť, či by ste 

mi nemohli posielať noviny do schránky na 

moju adresu. Nie som na tom finančne aţ 

tak dobre, ale pomôţem ako môţem. Keby 

som mohla darovať aj nejaké oblečenie po 

deťoch ak by ste mali záujem, tak sa mi 

ozvite. Ďakujem a prajem veľa úspechov. 
 

  Zabáková Janette 

  B.S. Timravy 12, 01008  Ţilina  
 

Odpoveď našej redakcie: 
 

Milá pani Janette, 
 

úprimne ďakujeme za Váš list, ktorý je 

vyjadrením človeka, ktorý niečo preţil 

a tým pádom aj mnohé veci ďaleko hlbšie 

chápe. Zostať na ulici s malými deťmi je 

situácia, na ktorú sa nezabúda, no na-

priek počiatočnej nepriazni sa predsa na-

šli ľudia so srdcom, ktorí Vám pomohli. 

Pomohli vtedy, keď ste to potrebovali 

a nepochybne pomohli aj preto, ţe ste sa 

nebáli svoj problém zverejniť. Mnoho 

ľudí sa bojí svoje problémy zverejňovať 

a tým pádom sa ochudobnia o moţné rie-

šenie, ktoré poskytnú často neznámi ľudia 

s veľkým srdcom. 

Veríme, ţe terajšia situácia sa uţ neobráti 

vo Váš neprospech, nakoľko ste si uţ dosť 

vytrpeli. Vaše deti tieţ zrejme všetko zná-

šali  s veľkým stresom a to sa odzrkadľuje 

v ich správaní, čo veríme, ţe je len pre-

chodný jav, ktorý časom pominie a po 

čase nastane zmena, ktorá zmení správa-

nie sa detí. Buďte aj naďalej statočná, 

lebo problémy, ktoré máte aj s výchovou 

detí Vás posúvajú stále ďalej k hlbšiemu 

pochopeniu. Vďaka  za Vašu obetavosť aj 

ochotu pomôcť ľuďom v núdzi, lebo, kto 

lepšie pochopí ako ten, čo sám preţil? 

Časopis  Vám pochopiteľne pošleme na 

vašu adresu a budeme radi, keď Vám ho 

budeme posielať bezplatne. Za oblečenie 

ďakujeme, nakoľko nám ľudia nosia 

hodne oblečenia tu z okolia a určite aj 

v meste kde bývate,  môţe niekomu po-

môcť. 
     S pozdravom a poďakovaním redakcia PPŢ 
 

Dobrý deň, pán šéfredaktor p. Diškanec,  

dovoľujem si Vám poslať jeden môj a je-

den detský príspevok do vašich novín Prie-

stor pre ţivot. Som vychovávateľkou na ZŠ 

a Vaše noviny čítam dosť pravidelne. V 

minulosti som Vám uţ pár príspevkov po-

slala a po dlhšej odmlke sa to snaţím na-

praviť. Verím, ţe príspevky uverejníte a 

moţno maličkou troškou prispejeme aj my 

k vydaniu ďalšieho čísla Vašich novín. 

Dnešné deti by sa mali o problematike bez-

domovcov, ako spoločenskému problému, 

venovať aj na školách. Ja sa o to snaţím vo 

svojej práci. Verím, ţe moţno sa nám po-

darí nadviazať s Vami maličkú spoluprácu. 

Myslím na to, ţe by sme si mohli s vašimi 

detičkami dopisovať a radi by sme im ob-

čas poslali aj nejaké vlastnoručne vyrobené 

darčeky. Prajem Vám veľa, veľa optimiz-

mu do Vašej práce, nie do práce, ale posla-

nia, ktorému ste sa odovzdali a všetkým 

dobrým ľuďom prajeme šťastie a hlavne, 

aby obyvatelia kempu našli v sebe silu a 

vôľu nepoddať sa svojmu osudu, ale aby 

dokázali kráčať ďalej a nájsť svoje miesto a 

vlastné uplatnenie, aby mohli opäť ţiť pod-

ľa vlastných predstáv. Ďakujeme Vám a 

pozdravujeme.  
 p. vychovávateľka Monika Kubalová  

 a deti zo ZŠ Dončova 4 v Ruţomberku. 
 

Odpoveď našej redakcie: 
 

Milá pani Kubalová,  
 

Úprimne ďakujeme za Váš list, Vami za-

slané príspevky sú krásne a radi ich uve-

rejníme v našom časopise. Čo sa týka spo-

lupráce, budeme radi, len niektoré deti 

v kempe navštevujú špeciálnu školu a 

s písaním majú trochu problém. No sú o 

to spontánnejšie ako mnohí ich rovesníci, 

čo vyváţi ich handicap, no môţu niečo 

nakresliť a tak vyjadriť svoje pocity a 

tieto obrázky Vám poslať.   

Sme radi, ţe vediete deti k súcitu a pocho-

peniu, veď tieto hodnoty sú v dnešnej do-

be k nezaplateniu. Kieţ by všetci učitelia a 

vychovávatelia brali v zreteľ tieto hodnoty, 

ktoré môţu v budúcnosti poskytnúť ne-

uveriteľné moţnosti vývoja ľudského spo-

ločenstva. 

Veľký mysliteľ dvadsiateho storočia Gán-

dhí to vyjadril slovami: Duch pravdy je 

daný len ľuďom, ktorí majú súcit, lebo 

bez súcitu nieto poznania. Duch pravdy 

odhaľuje ľuďom moţnosti technické, 

umelecké, vedecké a všetky hodnotné sme-

ry na všetkých úrovniach ţivota. 

Lebo človek bez súcitu, je len technokra-

tom bez srdca, ktorý funguje len na polo-

vičnej úrovni svojho rozumu, no človek 

v plnej úrovni je vyjadrený duchom. 

Kieţ by si to uvedomovali všetci pedagógo-

via, všetci politici, všetci ľudia, ako si to 

uvedomujete Vy, pani Monika. 

 My Vám tieţ  prajeme  silu v plávaní proti 

prúdu, lebo mnohé hodnoty ľudia nepova-

ţujú za hodnoty pravé. 
  

  S pozdravom Daniel Diškanec  

      a kolektív časopisu ppţ 

Pomaly sa vnárame do tajov atmosféry 

keď všetci sú si akosi priblíţení, spojení 

myšlienkami, túţbami, časom tajomstiev. 

A niekde medzi tým všetkým je kaţdý 

vo svojom maličkom mikrosvete 

vlastných očakávaní, myšlienok, 

seba samého. 

Pohár je odrazu plný bublinkových otázok 

s horkastou príchuťou ţivotnej reality. 

Pijeme aţ do dna zo svojho pohára, 

kde sa striedajú sladké chute čokolády 

a kyslej citrónovej úzkosti. 

Chvíľkami nás zalieva teplo 

vzájomnej prítomnosti a zrazu sme 

samotármi vo vlastnom blúdení. 

Ţivot sú váhy v našich vlastných rukách 

a na ich miskách je úplne všetko - z nás. 

Tak váţme hodnotu lásky a trpkosť samoty, 

blahobyt navôkol a vnútornú chudobu, 

prekypujúce zdravie a zničujúcu chorobu, 

úprimné priateľstvá a zradných nepriateľov. 

Poloţme na misku váh 

pravdu a klamstvá, 

všetko to, čo nás zalieva šťastím 

a všetko to boľavé, čo nás zraňuje. 

Váhy sa kolíšu, hojdajú ako loďka 

v rozbúrenom oceáne. 

Zastavme búrku, vietor a morské prúdy, 

všetko to dobré čo je v nás 

poloţme na jednu misku váh. 

Nech aspoň dnes a zajtra 

preváţime bolesť, úzkosť, strach. 

Poobzerajme sa navôkol 

a zistíme koľko je okolo nás lásky, 

kto je našim skutočným priateľom, 

kto nás má naozaj rád. 

Aj my sa hojdáme na váhach iných, 

ktorí cítia, ţe sme pre nich dôleţití. 

Cítiš to aj ty? 
 

  Monika Kubalová 

Váhy 
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Príbehy z ulice 

Ladislav, bývalý strojár, dnes sa potuluje 

medzi stánkami autobusového nástupišťa 

jedného mesta. Príbeh ako mnoho iných, o 

ľuďoch z ulice. Kým je teplo, predrieme 

hodne času na lavičkách, v chladnejšom 

období v priľahlej krčmičke, kde ho uţ 

poznajú a nechajú ho v teple posedieť pri 

nedopitom pive. Občas spáva na ubytovni, 

no má obdobia, keď viac popíja a na uby-

tovňu nechce isť, lebo tam platí pravidlo 

byť triezvy. 
 

Po rozvode býval u rodičov, no rodičia 

zomreli, byt súrodenci predali a on sa ocitol 

na ulici. Na ulici je uţ štyri roky. Z peňazí, 

čo ho súrodenci vyplatili, nebolo na kúpu 

nového bytu, no keď uţ je človek na ulici, 

uţ sa to s ním len vezie. Uţ nemá ani chuť 

byť človek s bytom, proste všetko sa za 

vami zatvára, minulosť je preč 

a prítomnosť nepozerá na zadné vrátka. 
 

Na pohľad vyzerá celkom slušne 

a kultivovane, lebo konzumentov jablkové-

ho vína poznáme na prvý pohľad, podľa 

obitých nosov či lícnych kostí, no Ladislav 

vraví, ţe nepije jablkové, len obyčajné lac-

nejšie víno. Neopíja sa do nemoty, len tak 

do nálady, čo je tieţ zriedkavý jav u ľudí 

z ulice. Vraj keď si dá pár deci, akosi lepšie 

znáša prítomnosť, ktorá je po úplnom vy-

triezvení trochu šokujúca. Rád sa naje, čo 

ho drţí v dobrej kondícii, ľudia zo stánkov 

mu dajú často bagetu, párky, koláčiky, kto-

ré sa nepredali, no najradšej má štrúdľu. 

Ľudia  ho tu majú radi, nie je otravný ako 

mnoho iných. S rodinou nemá kontakt, 

vedia o ňom ako ţije, bývalá ţena, ktorej 

nechal byt oň prišla, lebo neplatila nájomné 

a skončila tieţ na ulici. Nemá perspektívu 

niečo zmeniť, moţno po pár rokoch sa to 

ani nedá, človek si zvykne na  ţivot na uli-

ci, vlastne akoby zapadol do všetkých tých 

štruktúr počnúc ľuďmi, ktorí ho pravidelne 

podporujú či uţ jedlom, cigaretou, moţno 

aj úsmevom či pochopením. Ľudia si zvyk-

nú na svojich podivínov z ulice, moţno ich 

aj oni potrebujú. 

Na ulici má všetko čo potrebuje k ţivotu 

a vrátiť sa nie je kam. V dobe, keď sme 

písali tento príbeh, bol uţ 8 dní na ulici 

a boli aj mrazy hlboko pod nulou. 

Niekedy ho napadajú myšlienky, 

ktoré uţ mnohokrát prebral s podobnými 

ľuďmi z ulice, ţe stačí ostať na lavičke 

sedieť, trochu sa poodhaliť, no pred tým sa 

potúţiť alkoholom, tak sa nechať podchla-

diť a skončiť so ţivotom. Mnohokrát na to 

myslel, lebo vie, ţe to nebolí keď sa vám 

podchladia končatiny, hlava a smrť nastáva 

bezbolestne.  

Vo svojom ţivote sa cíti slobodný, lebo 

slobodne si vziať ţivot je tieţ slobodou. No 

často ho v týchto myšlienkach akoby preru-

ší dobrý človek, ktorý mu dá pár drobných, 

či ponúkne cigaretou, kúpi bagetu, či nedo-

fajčenú cigaretu. Tieto malé skutky, akoby 

mu brali odhodlanie či slobodnú vôľu skon-

čiť so ţivotom, stále ho udrţujú vo svojom 

rajóne, ktorý je moţno iba malou arénou 

dobrých skutkov, ktorými je obdarovaný 

a darcom je tieţ nepochybne aj on sám. 
 

Príbeh druhý: 

Jozef, je obyvateľom jedného mestského 

útulku. Uţ si ani nepamätá koľko rokov je 

na ulici. Kedysi robil v bani, no bane za-

tvorili a jeho prepustili. Robil aj na tech-

nických sluţbách, čo si veľmi chválil, no 

o robotu je dnes veľká núdza. On je uţ 

dôchodcom a kadečo preskákal. 

Je Róm a zváţnie, keď povie: „Neoplatí sa 

klamať, veru trvalo mi dlho, kým som na 

to prišiel. Mam 70 rokov a byť mladý 

a vedieť to, tak dnes som inde... Boh to 

vidí a nemá to rád „. 

Príbeh tretí: 

Laco, je svetobeţník, bol v Írsku, Anglicku, 

vie dobre po anglicky. Priznáva, ţe v ţivote 

narobil kopec hlúpostí, za ktoré musel tvr-

do platiť. Mnoho času strávi v mestskej 

kniţnici, kde je internet, ktorý ho spája 

s celým svetom. Býva v mestskej ubytovni, 

ktorú otvárajú večer a ráno zatvárajú. Takto 

trávi čas a vzdeláva sa na rôznych strán-

kach. 

Príbeh štvrtý: 

Helena je Rómka, býva v záhradnej chatke 

na periférii mesta. Pochovala muţa, ktorý 

sa utopil, našla si iného druha. Kaţdý deň 

prejde mestské kontajnery, kde nájde mno-

ho uţitočných vecí. Večer sa spolu 

s druhom vracajú pár kilometrov do zá-

hradkárskej osady, kde ich uţ poznajú 

a zvykli si na ich prítomnosť. Je trochu 

chorľavá, vraj v chatke je dosť zima. 

Hovorí, ţe nemá si z čoho vybrať, lebo 

rodinu uţ nemá. 

Príbeh Piaty: 

Šimon je mladý Oravčan z Oravskej Polho-

ry. Je muzikant telom aj dušou. Vie hrať na 

gajdy, píšťalu, fujaru a prešiel s týmito ná-

strojmi kus sveta. Pri potulkách svetom 

stretol aj svoju druţku, Talianku, ktorá hrá-

va na gitaru a pekne spieva. Doviedol ju na 

Slovensko a chcú si prenajať ovce a zaloţiť 

salaš. Zarábajú si ako potulní muzikanti, no 

salašníctvo je jeho veľkým koníčkom. 
 

 

Príbeh šiesty: 

Bývalý učiteľ, ktorému sa rozpadla rodi-

na, odišiel pre pár rokmi do Anglicka na 

pracovnú brigádu. Robil v potravinárskom 

priemysle ako balič mäsa, kým neochorel 

a s veľkými bolesťami ho priviezli do jed-

nej z anglických nemocníc. Zistili, ţe má 

problémy s prostatou a lekári mu zaviedli 

vývod moču. 
        … pokračovanie na strane 5 

Poznáme ich z našich miest, túlajú sa po námestiach, autobusových a vlakových nástupištiach. Niektorí vzbudzujú 
pohoršenie, niektorí sú nám ľahostajní. Často ich vidíme s fľašou jablkového vína, no sú aj výnimky, ktorí nepijú. 
Bývajú často v pohybe, keď vyberajú z kontajnerov medené káble alebo potraviny. Sú akoby nutnou súčasťou náš-
ho ţivota, často na očiach nás všetkých.  

Ilustračné foto 

Ilustračné foto 
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... pokračovanie zo strany 1 

     Rovnako je známe, ţe firma Baxter v minulosti 

spôsobila úmrtie tisícov pacientov chorých na ţltač-

ku, lebo jej krvné produkty boli kontaminované víru-

som HIV. Mnohí pacienti dokonca nakazili vírusom 

i svojich rodinných príslušníkov. A určite tieţ nešlo 

o omyl, lebo existujú záznamy FDA (vládna agentú-

ra pre správu potravín a liečiv), ktoré po početných 

úmrtiach tieto produkty zakázalo v USA predávať, 

ale súčasne povolilo predaj v zahraničí, kde sa celá 

situácia s úmrtiami opakovala. 

     Dôleţitejšie ako kto vakcínu vyrába je si uvedo-

miť, ţe takéto farmaceutické spoločnosti neboli ni-

kdy za spáchané zločiny odsúdené a beztrestne zará-

bajú na laboratórne vyvinutých biologických zbra-

niach a následne na vakcínach. Kto stojí za týmito 

spoločnosťami, ţe dokáţe ovplyvňovať Svetovú 

zdravotnícku organizáciu, vládnych predstaviteľov     

i médiá na šírenie falošnej propagandy vakcinácie? 

Zloţenie vakcín 

     Všeobecne vakcíny obsahujú oslabený ţivý vírus, 

jeho časť alebo látku, ktorá vie navodiť reakciu imu-

nitného systému. Po vstreknutí do tela sa očakáva, ţe 

takto oslabené vírusy ľudské telo zvládne zničiť        

a popritom si vyrobí protilátky, ktoré by mu mali 

pomôcť zdolať v priebehu nasledujúceho niekoľko-

ročného obdobia i neoslabený vírus. Ono to však tak 

nefunguje, lebo imunitný systém je oveľa komplex-

nejší a cudzorodé látky v tele neraz spustia i samo-

deštruktívne procesy, ktoré napáchajú viac škody 

ako úţitku a dlhodobo poškodzujú zdravie. Súčasťou 

vakcín sú aj iné „pomocné“ vysoko jedovaté látky 

ako ortuť, hliník, formaldehyd...  

Pri výrobnom procese vakcín sa pouţívajú rôzne 

tkanivá ţivočíšneho pôvodu ako obličky, zvieracie 

ale i ľudské embryá (pochádzajúce z potratov).          

V nich sú často mikroorganizmy a všetky moţné 

druhy kontaminácií, ktoré sa čiastočne dostávajú i do 

vakcín a následne priamo do krvného obehu človeka 

bez toho, aby prešli ochrannými procesmi imunitné-

ho systému. Vakcíny proti obrne boli kontamino-

vané vírusom SV40 spôsobujúcim nádory, 

v iných vakcínach sa našli leukotické vírusy, pes-

tivírusy, acanthamoeby ("mozog-poţierajúce" 

améby), cytomegalovírusy, vírusy vtáčej rakovi-

ny, inhibítory enzýmov... 
 

Úspechy vakcinácie 
     Všeobecne sú rozširované informácie o úspeš-

nosti vakcinácie a ako dôkaz sa poukazuje na 

mnohé choroby, ktoré boli vďaka vakcínam 

úspešne odstránené. Je to však pravda?  

Pozrime sa napríklad na štatistiky úmrtí na čierny 

kašeľ. Podľa nich je nepochybné, ţe po vakcinácii 

v roku 1949 sa skutočne v priebehu nasledujúce-

ho desaťročia výrazne zníţil počet úmrtí na čierny 

kašeľ. Ak si však pozriete aj štatistiky za obdobie 

predchádzajúcich desaťročí, uvidíte, ţe počet 

úmrtí na čierny kašeľ v období pred vakcináciou 

z roka na rok klesal a ţe vakcinácia bola spustená 

aţ v dobe, keď úmrtnosť dosahovala úroveň iba 

10%. Ústup epidémie čierneho kašľa teda nemal 

nič spoločné s vakcináciou a táto choroba by do-

znela sama i bez očkovania. Naopak, je moţné 

tvrdiť, ţe bez vakcinácie by sa choroba vytratila 

ešte skôr, lebo imunita ľudí by nebola zníţená 

jedmi, ktoré vakcíny obsahujú. U detskej obrny 

sa začalo s vakcináciou takisto aţ keď bola cho-

roba na ústupe, a aj napriek tomu, ţe počet para-

lyzovaných ľudí po očkovaní vzrástol, vakcinácia 

bola pred verejnosťou prezentovaná ako účinná    

a detská obrna ako úspešne porazená. Vzniknuté 

ochorenia (najčastejšie spôsobené priamo 

„oslabenými“ vírmi vo vakcíne) boli vykazované 

ako iné choroby a detská obrna nakoniec ustala 

sama, v dôsledku všeobecného zvýšenia hygieny, 

lepšieho uskladňovania potravín,  čistej vode, 

modernej kanalizácii, dostatku stravy... Jednodu-

cho v dôsledku zlepšenia ţivotných podmienok, 

ktoré umoţnili správne fungovanie imunitného 

systému ľudí. 

                       ... pokračovanie na strane 6 

... pokračovanie zo strany 4            Príbehy z ulice 
 

 

Mala nasledovať ďalšia operácia, no on 

sa rozhodol, ţe sa vráti na Slovensko 

a druhú operáciu mu vykonajú na Sloven-

sku. Vrátil sa, no s kamarátmi oslávil ná-

vrat v jednej krčme, kde ho okradli 

o všetky peniaze. Ostal na stanici, bez zdra-

votnej karty, preţívajúc kaţdý deň len tak, 

kto čo dá. Ťaţko sa mu odraziť a začať 

znovu, ani sa sťaţovať, lebo sám si spôso-

bil problém. Na ţelezničnej stanici mu kaţ-

dé ráno akási dobrá pani donesie lúpačky 

a mlieko, len tak, ako chodí z vlaku do 

práce v meste. Moţno to je jediná istota 

ktorú má, okrem sáčku, ktorý dostal a nosí 

ho na svojom stehne. Nevie, či sa dostane 

na operáciu, ktorú nutne potrebuje. Čo 

bude ďalej  je pre neho veľký otáznik. 

Príbeh siedmy: 

Jano, na ulici je dávno, uţ ani nepamätá od 

kedy. Ţije aj pod mostom v malom prístreš-

ku a policajti, ako aj mestskí páni ho necha-

jú na pokoji, dokonca na Vianoce ho boli aj 

pozrieť a pogratulovať. Keď nie je veľká 

zima, potuluje sa spolu s kamarátmi po 

uliciach, ktoré vţdy poskytujú príleţitosť 

preţiť. 
 

Príbeh ôsmy: 

Dušan, na ulici je nováčikom, brat si od-

kúpil byt a on ostal na ulici. Bol aj 

v Čechách na brigáde, no dobre sa mu 

nevodilo, tak sa vrátil do rodného mesta. 

S kamarátmi na ulici sa mu lepšie prečká 

deň. 

Ilustračné foto 

5 

Vakcinácia - snáď naposledy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Podobne sa tak dialo aj pri 

iných chorobách, ako napríklad 

pri osýpkach, záškrte, čiernom 

kašli..., pri ktorých vakcinácia 

začala aţ v období, keď choro-

by takmer úplne vymizli. To, 

ţe choroby ustali zlepšením 

ţivotných podmienok a nie 

vakcináciou, je vidieť jasne 

pri šarlachu a týfuse, pri kto-

rých sa masová vakcinácia 

vôbec neprevádzala. 

Sú vakcíny bezpečné? 

     Všetci lekári, ktorí proble-

matiku poznajú, vedia, ţe všet-

ky vakcíny sú vysoko toxické        

a pripúšťajú, ţe následné účin-

ky sú nepredvídateľné. Stav 

zdravia a funkčnosti imunitné-

ho systému je totiţ u kaţdého 

jedinca iná. Preto je vopred 

nemoţné určiť reakciu, akú 

vakcína spôsobí. Napriek uiste-

niam o bezpečnosti vakcíny ide 

vţdy o smrteľne nebezpečnú 

hru, lebo vakcína môţe násled-

ne spôsobiť paralýzu, ochore-

nie obličiek, poškodenie peče-

ne či dokonca smrť, alebo         

s väčším časovým odstupom 

rakovinu, srdcové problémy či 

nejakú inú chronickú chorobu. 

Negatívne dôsledky však jedy 

vstreknuté do tela spôsobia       

v kaţdom prípade. 

Povinné očkovanie 

     Podľa aktuálneho očkova-

cieho kalendára musia deti na 

Slovensku absolvovať povinne 

počas svojich prvých 15 mesia-

cov ţivota aţ 25 očkovaní! To 

predstavuje pre ich krehké roz-

víjajúce sa telíčka enormnú 

záťaţ! 

4. deň ţivota: tuberkulóza 

3.-4. mesiac: záškrt, tetanus, 

čierny kašeľ, detská obrna, 

ţltačka typu B, hemofilová 

infekcia, pneumokok 

5.-6. mesiac: opakuje sa znova 

7 očkovaní 

11.-12. mesiac: opakuje sa 

znova všetkých 7 očkovaní 

15. mesiac: osýpky, mumps, 

rubeola 

6. rok ţivota: záškrt, tetanus, 

čierny kašeľ, detská obrna 

11. rok ţivota: tuberkulóza, 

osýpky, mumps, rubeola 

13. rok ţivota: záškrt, tetanus, 

detská obrna 

Dospelí: záškrt, tetanus: pre-

očkovanie kaţdých 15 rokov  

     V niektorých krajinách, ako 

napr. Rakúsko, Nemecko, Špa-

nielsko, sa proti tuberkulóze 

neočkuje vôbec, u nás uţ vo 4. 

deň ţivota! V iných krajinách 

je toto očkovanie dobrovoľné 

(Anglicko, Taliansko, Švéd-

sko) - a s touto chorobou na-

priek tomu nemajú problémy. 

     Nie všade sa tak „starajú“   

o nové generácie, alebo lepšie 

povedané, nie všade sú poplat-

ní farmaceutickým spoločnos-

tiam, ktoré evidentne štedro 

uplácajú svojich sluţobníkov.  

     Je podozrivé, ak majú deti 

povinne dostať vakcínu proti 

hepatitíde B a súčasne pripúš-

ťať, ţe človek sa touto choro-

bou môţe nakaziť iba pouţitou 

infikovanou injekčnou ihlou 

alebo pohlavným stykom! Po-

dobne diskutabilné je očkova-

nie proti chorobám, ktoré sa uţ 

dlhé roky vôbec nevyskytujú... 

Dáte sa očkovať? 

     Väčšina doktorov nie a ne-

dajú očkovať ani svoje deti. 

Mnohí vedia, ţe vakcíny ško-

dia a človek sa dokáţe vyliečiť 

i bez nich – a to bez nebezpeč-

ných vedľajších účinkov.  

Ako je teda moţné, ţe podvod 

s masovou vakcináciou ešte 

stále funguje? Moţno sú to 

peniaze, strach o zamestnanie, 

snaha získať prestíţ, pomýlený 

idealizmus, neinformovanosť, 

... pokračovanie zo strany 5          Vakcinácia - snáď naposledy 
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(... dokončenie článku, uverejnené-

ho v predchádzajúcom PPŢ) 
 

Postupne otupíme nezmyselnú 

orientáciu na tzv. výhodné pro-

filujúce povolania, i za cenu 

osobného zlyhania aţ stroskota-

nia. Načrtnuté kritérium 

nám búra naše súčasné 

kritéria uţitočnosti v zrkadle 

ješitnosti, vyvolávajú smiech 

a pobúrenie oceniť 60 bodmi 

maximálny výkon zametača 

ulíc, finančníka, športovca. 

A čo súčasné deformácie medzi 

prácami uţitočno vytvárajúcimi 

napr. lekármi, finančníkmi, 

športovcami, robotníkmi? Ne-

prijatím, resp. ani neuvaţova-

ním o moţnej zmene merania 

a hodnotenia uţitočna, popiera-

me jednu z podmienok aktivít 

mysle – poznania vývoja na 

Z e m i ,  j e h o  c i e l e n e j 

a dosahovanej skutočnosti. Ak 

sa bojíme, ţe sa nebudú rozví-

jať súčasné kladne vytvárajúce 

uţitočné povolania, tak potom 

popierame skutočnú účasť 

v riadení Konateľa č. 1 
          … pokračovanie na strane 7 6 

neschopnosť alebo lenivosť 

pouţívať vlastný rozum, dôver-

čivosť, alebo podobné dôvody 

na strane podporovateľov vakci-

nácie. Nie však zo strany výrob-

cov vakcín! Na najvyšších úrov-

niach medicínskeho kartelu sú 

vakcíny najvyššou prioritou, 

pretoţe vakcíny oslabujú imu-

nitný systém ľudí a tým umoţ-

ňujú vznik ochorení a výnosný 

obchod s chorobami. A ten bude 

prekvitať iba dovtedy, dokiaľ sa 

nájde dosť naivných a dôverči-

vých ľudí, ktorí na to naletia... 

Prasacia chrípka 1976 

    Viete o tom, ţe v roku 1976 

bola v Amerike vyhlásená epi-

démia prasacej chrípky? A to 

bez toho, aby existoval čo len 

jediný prípad tejto choroby! 

    I keď bola celá kampaň 

podporovaná Svetovou zdra-

votníckou organizáciou (WHO) 

a prezidentom Fordom, kto-

rým sa podarilo nalákať na 

vakcináciu asi 50 miliónov 

obyvateľov, vakcinácia bola 

predčasne zrušená a nazvaná 

podvodom. 

Detská obrna 1955 

       Štatistiky ukázali, ţe na 

detskú obrnu zomrelo alebo ju 

dostalo oveľa viac zaočkova-

ných ako nezaočkovaných. 

To, ţe bola vakcína infikova-

ná SV40 vírusom, sa zistilo aţ 

po rokoch... 

Španielska chrípka 1918 

     Prvá svetová vojna trvala 

krátko, a pretoţe neexistovala 

ţiadna epidémia, ktorá by 

umoţnila výrobcom predať 

vakcíny verejnosti, pouţili na 

propagandu vakcín tvrdenie, 

ţe vojaci sa vracajú domov so 

všemoţnými chorobami, a ţe 

všetci musia byť očkovaní 

všetkými dostupnými vakcí-

nami na trhu. Ľudia dostali  

12 i viac injekcií – a epidémia 

začala. Ten, kto sa nedal oč-

kovať, neochorel... 

... viac (i o histórii očkovania) 

sa dočítate na: 

www.priestorprezivot.sk 

alebo www.poznanie.sk  

História vakcinácie 



 

 

POKUSY  V  HĽADANÍ  NOVÉHO  SYSTÉMU   

A SPÓSOBU  VÝCHOVY, MOTIVÁCIE V PROCESE  DOZRIEVANIA  ĽUDSKOSTI  PRE  CELOSPOLOČENSKÉ  DOBRO 

... pokračovanie zo strany 6 
 

Zároveň popierame rukolapnú sku-

točnosť výberu náročných povolaní 

pri objavení v sebe danosti a lásky 

ku ţivotu ako hlavnej orientácie 

pri výbere povolaní. 
 

Prvé kritérium ocenenia sme teda 

uzavreli zatiaľ návrhom uznania 

ocenenia kladnej uţitočnej práce 

pre ostatných  a  prevzatej 

a ocenenej ostatnými /zúčtovacie 

stredisko fabriky, štátu, svetadielu/. 

          1 hod.   =    60  bodov 

Pričom výsledok môţe  byť  celé 

rozpätie   od  60  bodov  po  75 

bodov. 
 

Druhé kritérium spočíva v ocenení 

riadiacej práce  kolektívov  vytvá-

rajúcich  materiálne  a duchovné  

bohatstvo fabriky, štátu. To zname-

ná nerozlišovať úrovňový stupeň 

riadiacej práce, nakoľko vieme, ţe 

stupne  zákonite na seba nadväzu-

jú a preto vzájomne rovnocenné. 
 

Výsledným efektom – ocenenia 

takéhoto riadiaceho pracovníka, by 

bol násobok 1 a súčtom bodov 

kolektívu., ktorý by na základe 

zpätnej väzby od  riadených pra-

covníkov mohol byť upravený  + 

alebo – do 50 % jeho súčinu, 

v závislosti na úrovni spolupráce 

a sociálnej starostlivosti. Podobný 

model výpočtu by platil i úkolovej 

práci, kde by ale súčet bodov ria-

diaceho pracovníka mohol byť 

rôzny v nadväznosti na produktivi-

tu práce. Pouţiteľnosť násobku 1 

s vyprodukovaným súčtom uţitoč-

ných bodov celej účtovnej jednot-

ky /ÚJ/, alebo firmy /fi/, kde vôľa 

zobrať riziko na seba je faktor opti-

malizujúci ocenenie majiteľov fi. 

Ustanovilo by sa nepísané merít-

ko maximálneho primeraného 

zisku do výšky 25 %.  
 

Vysvetlím svoju úvahu, prečo po-

vaţujem maximálnu 25 % - nú 

mi e r u  z i s ku  z a  mo r á l n u 

z nasledujúcej účtovníckej rovnice: 
 

Suma Aktív /A/  =  Sume Pasív /P/,   

pričom  v  P sú zloţky: 

¾ od Stvoriteľa, t.j.  rozum, talenty, 

zdravie = DAR   ŢIVOTA  

¼, t. j. osobný vklad – napĺňaný 

slobodnou vôľou orientácie 
 

Narodením otvárame kaţdý rozmer 

– prvok uţitočnosti, t.j. stranu A a 

napĺňame  ju našimi skutkami.. 

A to uţ od prípravy na profesiu 

a sumárny výkon. 
 

Samostatnou skupinou v rámci 

ocenenia uţitočnosti, by poli nosi-

telia /vybraní profesionáli jednotli-

vých odborných profesií, ktorí by 

určovali zdravé kritéria dobrých 

ţivotných podmienok pre jednotliv-

cov, pre kaţdú vekovú kategóriu 

v spolupráci s duchovnými predsta-

viteľmi, ktorí by zohľadňovali túto 

poţiadavku duchovných potrieb. 
 

Títo odborníci, vyberaní konsen-

zom odborníkov, daných oblasti, by 

mali všetky potreby primeraných 

potrieb bezplatne, za túto špecific-

kú a odbornú prácu.. 

 

Obsluţné činnosti budú na výrobnú 

cenu nabaľovať svoju pridanú hod-

notu, v objeme svojho oceniteľného 

úţitku.. 

Aby sme eliminovali neuţitočný 

rozmach čo do objemu obsluţných 

činností, netvoriacich priamo prida-

nú úţitkovú hodnotu, obmedzí sa 

ich činnosť paušálom, napr.: 

% rozpätia - pre obchod do 10   % 

zúčtovacie stredisko do    2,5% 
 

Budú ocenené i nevýrobné činnosti 

a podľa bohatstva, toho ktorého 

štátu , bude skupina odborníkov  

rozhodovať, ktoré a v akej výške sa 

budú jednotlivé sluţby poskytovať 

bezplatne. 
 

V mojom návrhu uvaţujem ďalej, 

konkrétne merať zdroj budúcich 

pracovných schopnosti uţ od naro-

denia dieťaťa. Kaţdé narodené 

dieťa by sa zaraďovalo podľa svo-

jich schopnosti a zručnosti do troch 

kategórii: 

Samozrejme by boli aj kategórie 

pre invalidné deti iného členenia 

a obsahu, detto i invalidných pracu-

júcich 
 

1 kategória   dieťa do 6 rokov 

s dennou dávkou po   2  -  3 hod. na 

deň po 60 bodov, 

2 kategória od 7  do 11 rokov     

4  -  5 hod, body v rozpätí  60 – 75 

na hod. 

3 kategória  učeň    do rozpätia od 

12  do 15  rokov, kaţdá krajina si 

môţe určiť svoje 

4 kategória  tovariš 15 do  18  rok. 

5 kategória  tovariš  praktik                      

18  do  23 rokov  

6 kategória  samostatný zamestna-

nec od  20 rokov 
 

Znova model oceňovania  1  hod. 

prípravy  60  bodov,  maximálne 75 

bodov  

P ouţ i t i e  bodo v  v  rod in e 

v kategóriách  1  a 2   maximum 

pouţitia napr.  50 % bodov, zvyšné 

potrebné body od rodičov, resp. 

osvojovateľov. 

V tretej kategórií pouţiteľnosť aţ 

do   60 bodov 

V  štvrtej kategórií  pouţiteľnosť 

do 70  bodov. 

V piatej do 75 bodov súčtu 

V šiestej do 80 % súčtu bodov, 
 

Uvedené pouţitie by bolo vedené 

a kontrolované zúčtovacím stredi-

skom. 
 

Zostávajúce body aktíva, by boli 

šetrené na dôchodkový vek. 
 

V rámci závislosti na dĺţke pracov-

ných činností, by sa mohli body 

čerpania prehodnocovať napr. 

v kaţdom desaťročí ţivota. 6 kate-

górie. 
 

Podobne by modelom bodov mohol 

byť ocenený i strojový majetok 

s jeho úţitkom, konkrétne, po-

dielom odpisu mesačného a počtom 

bodov na konkrétnom výrobku 

sluţbe ocenenej minútami v rov-

nosti bodov. 
 

Svoju úvahu som zaloţil na pozna-

ní zákonitosti zachovania hmoty , 

hmotnej podstaty, ktorý som apli-

koval i pre duchovnú podstatu, t.j. 

dušu a vedomie. 
 

Pokračujem poznatkom, ţe môţe 

jednotlivec len to odovzdať, čo 

bolo do neho vloţené, t.j. darované. 

Akokoľvek sa bude snaţiť , môţu 

byť výsledky u jednotlivcov len 

v týchto kategóriách výsledkov: 

- plnenie  vyuţitia zdroja pod 70  % 

- neuspokojivé, t.j. krátenie bodov 

  za hod zo 60 na  50 

- plnenie  vyuţitia zdroja  do 80 %  

-  dobrý výsledok, 55 

- plnenie na 90 %  - výborný  výsle-

dok,  plný počet 

- plnenie do 100% - výnimočné 

geniálne. Zvýšenie na 75             
 

Tento predpoklad, nám síce rúca 

našu jedinečnosť a následne dáva 

tichý súhlas k dnes pouţívanému 

neprimeranému rozlišovania ocene-

nia práce . 

Upustiť od tohto návyku, bude a je 

to najťaţšie, čo pri akýkoľvek po-

kusoch nových modelov, nás bude 

ohraničovať,  
 

Ale či je to opodstatnené hodnote-

nie a podporovanie a pestovanie 

egoizmu, je otázka a problém na 

zamyslenie.    
 

Ak sa začne premýšľať o nových 

meradlách ocenenia uţitočnosti, 

následne sa dajú dohodnúť pravidlá 

súčasného precenenia majetku 

a časový postup zavádzania nových 

kritérií. 
 

Nenavrhujem anarchiu, nechcem 

meniť, to čo je dobré a osvedčené, 

ale snaţím sa dať priestor pre nové 

prvky, ktoré by eliminovali súčasné 

nedostatky a postupne odstraňovali 

neriešiteľné problémy – ţiť 

z podstaty minulosti, nepričiniť 

 

 sa v súčasnosti na vytváraní no-

vých hodnôt uţitočnosti. 
 

Svojím námetom sa snaţím vytvo-

riť zdravú podnikateľskú atmosfé-

ru, odstrániť nezamestnanosť. Eli-

minovať dehonestáciu práce – ako 

základnej podmienky ŢIVOTA 

v rozpore s PREŢITÍM.  
 

Eliminovať kriminalitu, nekalú 

ekonomiku, zdieranie námedznej 

práce detí, ich obmedzenie na vzde-

laniu. Vrátiť rodine jej pravé miesto 

pri výchove ľudsky obetavých  

občanov.. 
 

Mamka doma s j dieťaťom , plný 

počet bodov  dieťaťa, proporcionál-

ne nárasty počtu detí. Plus prepočet 

bodov na domácnosť, jednotlivé 

krajiny by si stanovili svoje pravid-

lá , podľa kultúry a tradície 

a obsahu práce ţien. 
 

Istotne nejde o ucelený systém a uţ 

nie vonkoncom nejaký časový rá-

mec aplikácie. 

Ponúkam len jeden z novo moţ-

ných a technikov umoţňujúcich 

prehodnotený systém motivácie 

a odmeňovania. 
 

V prípade oslovenia a zaujatia, 

najlepšie v širokej diskusií sa dá 

p r ob l e ma t i ka  s kv a l i t ň o va ť 

o vzájomné podnety, postrehy, 

spoločenskými krokmi postupov. 
 

Stanoviť modely odborníkmi na 

ţivotné potreby, nie je cieľom 

o doslovnú uniformitu, ale 

o vymedzenie základných zdravých 

potrieb, ktoré sa v súčasnosti mno-

hému počtu detí nedostáva. 

Príčin je veľa, ale ţiaľ nevieme sa 

s nimi vyrovnávať. 
 

Pýtať sa práve dnes na dobro 

a spravodlivosť v odmeňovaní za 

prácu je darom demokracie , ale 

aj stále dosť veľké osobné riziko, 

, ktoré si uvedomujem. 

Zároveň pre moţné pohnutie 

ľadov v hľadaní moţných riešení, 

rád podstupujem. 
 

Veď len napríklad eliminovať neu-

ţitočné činnosti, ktorých je v reále 

veľmi veľa, naopak ktoré aj priamo 

či nepriamo ohrozujú jednotlivcov, 

krajiny, štáty a svetadiely, by bolo 

zdrojom nového rozvoja spoločen-

stva sveta.  
 

Vôbec by  ţivot na Zemi bez hazar-

du, drog, nebol menej radostný  

a teda zdravší. 
 

František Kulich 

externý redaktor  PPŢ 
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Boli to práve dva týţdne pred Vianocami. Peťko a Maťko 

nevedeli, čo majú dať svojim rodičom pod stromček. Peťko 

povedal, ţe dá ockovi pod stromček knihu, lebo rád číta. 

Maťko porozmýšľal a vymyslel, ţe dá mamičke pod strom-

ček nové tričko, lebo sa rada pekne oblieka. 

A tak sa Peťko a Maťko vybrali na nákup. 

Zobrali si svoje našporené peniaţky a šli. 

Peťko šiel do kníhkupectva a Maťko zas do 

obchodu, kde predávajú oblečenie. Peťko 

vyšiel von s kniţkou a Maťko s novým trič-

kom. Spokojní sa vracali domov. Tam ich 

uţ čakali rodičia. Keď ich zbadali povedali, 

ţe boli len tak von, aby neprezradili svoje 

tajomstvo. Mamička im len s úsmevom pove-

dala:,, umyť ruky chlapci a čo to máte za chrbtom?“ Chlap-

ci nepovedali nič, len sa na seba podozrivo pozreli. Ocko 

mamičke povedal: „ Nechaj ich , ktovie čo plánujú, radšej 

by sme im mali ísť kúpiť darčeky.“ „Máš pravdu ocko.“ 

Povedala mamička. A prišiel Štedrý večer. Celá rodinka si 

posadala ku stolu. Keď sa výborne najedli, šli pozrieť pod 

stromček  darčeky. Mamička sa začudovane spýtala . „Od 

koho to mám? Ďakujem.“ Odo mňa povedal Maťko. Na tú 

istú začudovanú otázku odpovedal ockovi Peť-

ko. Keď si chlapci začali otvárať darčeky, 

Peťko sa veľmi potešil autu na ovládanie 

a Maťko legu. Potom ale zbadali vzadu veľ-

ký darček a skričali: „Aha!“ Začali ho netr-

pezlivo otvárať. „Veď to je počítač, ktorí 

sme si veľmi priali, ďakujeme mami, oci.“ 

Všetci boli šťastní, lebo nikto na nikoho ne-

zabudol a boli všetci pekne spolu. Neradovali 

sa len z toho, ţe boli obdarovaní, ale hlavne 

z toho, ţe sami spôsobili radosť. A tak by to malo byť celý 

rok a nie len na Vianoce. Láska sa však v ţiadnom obchode 

nedá kúpiť, tú nosí kaţdý z nás vo svojom srdci. 
 

   Stanislava Penciaková, ZŠ Dončova, Ruţomberok 

Vianočný príbeh 

Chlapi pri rúbaní dreva 

Objednávky: objednat@priestorprezivot.sk,   

alebo OZ Proces 3, Kratinova 11,  

036 08 Martin.  

http://www.priestorprezivot.sk/

