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ko zistíme, Že v spoločnostíalebo v kľajine nastávajú nové časya zmena?
viditelhe sa to preiavuje tak, Že sa v spolďnosti
a stupňuje nespokojnosť. Samozreime
dobních časoch. ale
ľudia sú niekedy nespokojnĺ a; v
nespokojnosť buble, zvyšuje sa, prejavuje sa.blbou_ nála_

ýh

dou, čo ie iasné znamenie,
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Že môŽeme očakár'ať Zmen}'.

ľokova nemá
súrislosťlen s pandémiou. oá sa teda povedať, že aj nás

Tú -btbú- náladu na slovensku cítiťniekol'ko
ča}ľá norá

éľa?

LľČitea_-_.. hoci korona nebola jediný dôvod, fungovala
skor ako i:.:ier. \a Slovensku už vyše tridsať rokov zaŽívame r'el:::: .''iaŠtnu situáciu, Že po kaŽdých voľbách krajina
zaČínaoc::or'a. Na začiatku má veľkénádeje, očakávania,

v Sladkej blaženosti, že 1e to ďaleko, že sa nás to

net1í'ka.

A pfitom Vojna, ktorá sa pľed vyše dvadsíatimi ľokmi začala

v

b1ývalej

Juhoslávii, doslova páľ sto kilometrov od našich
hľaníc,ukázala, že stať sa môže čokol'vek a nikto nemá niČ ĺsré.Že aj
keď dnes mám istý prĺjem a slušný
spôsob života' zajtra to platiť nemusí. Preto tIeba Zostať V stľehu.

Ale nikto si predsa nemôŽe stavať
bunkľe ani robiť zásoby jedla na
horšie časy, tak čo pod tou pľípľavou máme ľozumieť?

Vo svojej ľudskej povahe máme
zakoľenenúmyšlienku, že máme
nárok na všetko, čo sme dosiahli.
Nárokujeme si, aby sme mohli ísť
KTO.IE STLVTA

PORUBANOVA?
Vyštudovala sociológiu
na Filozofickej fakulte
UniVerzjĺy Komenskeho
v Bratislave, už v začiatkoch
kariéry ju zaujímala
probIematika rodinných
noriem a hodnôt, téma žien
či staršĺch ]'udÍ.
Vo výskumoch sa
venuje problematike
rovnakých príleŽitostí
a antidsikriminácie.

AngaŽuje sa v iniciatívach,
ktoĺe ženy podporujú
v spoločenskej a politicke'i
účasti,dlhé roky pracovala
V lnštitúte pre výskum
práce a rodiny' Aktuálne
je výkonnou riaditel'kou
Slovenského národného
strediska pre l'udské práva.

do kaviarní, Stľetávať sa s priateľmi,
chodiť na nákupy. Lenže nič z toho
nĺe je nárokovaťeľne aní samozrej-

mé. Skôľ chcem upozorniť, že si
tľeba budovať obozretnosť, vlastný plán B a naučiťsa prispôsobiť
zmenám, aby nás neprevalcovali.
Na situáciu, ktoľá nastala minulý
rok, nikto nebol pľipravený a veľa
závisí od našej sily, vnĺmania, charakteĺu, ako ju zvládneme. I(aŽdý sa
môže zachľániÍtým, že bude k sebe
úprlmný.
čo to pľesne znamená?

Niekomu pomáha, keď kváskuje,
ďalšiemu, ak sa hrabe v záhrade,
mne cez lockdown pomáhali knihy, ktoľé som čítalado rána, bola to
moja sieť záchrany. Tĺeba si nájsť tú

svoju. Zbytočne sa kaviarenský typ
bude nútiťdo prechádzok v lese, ak
pĺi tom nevypne' V časoch takejto krízyje dôlrežiý zdraý
kúsok egoizmu, uvedomiť si sám seba. Problém je, že sa medzi sebou poľovnávame a sledujeme, čo ľobia tí ostatní. Je
fajn inšpirovať sa, ale treba si jasne odpovedať na otázku, čo
pomáha mne. Aj pĺeto sa mnohí vrátili k veciam,

Už sme v situác1i, že nastavenie spoločnosti a systému ne_
pustí, aby sa všetko vrátilo do staĺých koLají. Pľed koľonou
sociológovia robili qiskum, že u nás stále vládol spomienkor4i optimizmus, lebo ľudia spomínali na istoty, ktoré ke_
dysi boli v ponuke' Že dostali síce malý byt aj malý plat, ale
kaŽdý mal zabezpečenúpĺácu. Nikto nebol na dne, nikto
nebol hladný ale zase sme nemohli cestovať. Pri spomienkovom optimizme však všetci chápali, že ľeálne sa to nedá

zvrátiť. Ani táto nová zmena sa už nedá zastaviť. Aj pľeto sa

treba pľipraviť na to, že sa musĺme spoliehať len na svoje
schopnosti, na osobný potenciál. Iná šanca nie je.

Každá zmena však so sebou pľináša riziká, najmä pre
slabšie skupiny' vy ich vidíte?
Riziká sa objavilĺ už minulú jaľ a ýkali sa najmä žien. My si

neuvedomujeme, že pľáva, ktoľédnes ako ženy máme, ešte
pred rokmi neboli samozrejmé a niekto ich pľe nás musel
vybojovať, napríklad volebné právo v ľoku ĺ9r8. Tie rtziká
sa obiavuĺúnenápadne, plazivo a často majú podobu tľebárs opatľeníako ĺodičovskébonusy a ĺôzne pĺíspevky pri
stafostlivosti o deti, ktoľé môžu spôsobiť návrat k tomu, čo
by ženy nechceli.
Prečo? Veď bonusy a ľôzne pandemické ošetrovné uľčené
ženám aj ľodinám pomáhaj ú' nie?
Nie je náhoda, že keď minulú jar vypukla kľíza,oSN na
ňu hneď reagovala a geneľálny tajomník vydal strategickú spľávu, ktorá sa týkala práve situác1e Žien. Veď kto bol
v naiväčšejneýhode? Ženy, lebo museli zostať doma s deťmi, ktoré nechodili do škôlky či do školy, a mali na pleciach
základ všetkých povinnostĺ aj staľostí.Dokonca poznám lekárky, ktoré v časoch pandén-rie mali byť v pĺvej línii, aj tak
museli zostať doma. Neviem, či aj chceli alebo skÔr museli
a nie vŽdy

mali na ýber.

Ale moŽno to bolo aj na niečo dobré, muŽov to hádam pľinútilo zapojiť saviac do domácichprác.
Verím, že áno. A tí, ktorí dovtedy ani krížoms1amy nepľeIoŽIIi, zrazu na Vlastné oči videli, koľko pľáce aj času si
r,yžaduje pravidelný seľvis okolo detĺ a domácnosd. Ženy
sú tým zavalené oveľa viac a cesta Z tohto steľeotypu nie
je o tom, aby sme ich utvĺdzova|i, žeto tak má byť. Že sú

ochrankyne rodinného kozuba. Spľávnou cestou je, aby
si Žena uvedomila, že je šikovná, sebavedomá,
a ak bude chcieť' môže dosiahnuť čokoľvek'
ktoĺéneľobili celé roky, azačali pliesť, háčko_
N IESamozrejme, nie každá má chuť ísťdo
vať, venovať sa ĺučnýmpĺácam, z ktorých
KOiVU POpolitiky, v hľe je aj zastúpenie žien vo
sa nakoniec stal nor4i tľend. Existujú aj
KVASKED
]VAHA,
vedení bánk, firiem a vôbec to nie je
cyk1y noých tfendov' ktoľéodboľníci
otázka nejakých ambĺciĺ.Dôležité je
je
pochopiť,
základ
odpoľúčajú,ale
KUJE, ĎnrŠlrvU, AK SA
vedieť, že hlasy žien a ich potĺeby
čo konkrétne môže pomôcť mne,
HRABE V ZAHRADE, ]'4NE
budú rypočuté.A že ženský hlas
a potom sa toho drŽať.
CEZ LOCKDOWN POMAHALI
má rovnakú váhu ako ten mužský.

pľichádzazmena, nie všetci sú
na ňu pľipravení, pľetoŽe je vždy
ľahšieísťvo vyšliapaných koľajach.

Keď

Existuje moŽnosť, Že sa to celé stopne
alebo zastaví? lvĺyslím tým pľíchod novei éľy?
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KN|HY KTORE sov Čĺrnrn
Nechcem, aby ste sa hrali na SiDO RANA, BOLA TO T'4OJA
bylu, ale viete pľedpokladať, čo
SlEŤ ZACHRANY. TREBA
s nami tieto pľichádzajíce zmeĺy
uľobia?
Sl NAJSŤ TU
Stá1e nemáme vyhraté a bude dlho trvať,
SVOJU
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kýmsakrajinazotavĹzekonomiclich MlNULE Ml Honéštudovaťpľávočimanažmen!lebo
dôsledkov pandémie. Je to otázka
trh je presýteqý A samozrejmosťou
VoRlLA
PAN'
R'AD'TEĽ'
'^-::.
potroch až piatich rokov, ale uŽ
ie správnv vÝbeľ paľtneľa, ktoľý
1_ . ^.' ..
^::
'zenu
časnichzačnepľĺchádzatkzme-KA Z DoMoVA SENloRov
nuäe iooporovať a správať
nám. človeksa začnevracaťviac Žr vnj u QBRQVSKÝ Nnnnsr
sa k nej rovnocenne' nie robiť si
k sebe, k minimalistickejšie- 3PATR3VATEĽ3V' P9ČAS KoRoz nej slúžku
obľazne
11.b:1::
.
mu životnému šÚlu. uvedomi
oovedané. otlkať. Ešľe ie oľiNY llv PRlSLl VYPOMAHAT ĽUDIA, irc- ,ä- h;'*'ť, L.a
si, Že veci, r,"'e p.Éoú.Á"i
" zotaví, vyĺojí
"i.sa tu
a robil si na ne nárok, vlastne
sa kĺajina
KToRl BoLl ZA]'4ESTNANI Vo
aŽ tak nepotrebuje. A'
mnoho
kľeatÍvnych
SFERE GASTRA, BRAL; To AKo
:"ľ
.nápadov,
CHAR]TU,
:'j'T ľľ"*n':'iľľ:ilj
#ľ,Ťlxliľ;3iľ"'í1xľľľľä
^Ž,ZR^ZU,ZISTI|],
je
ZE TATO PRACA
MA VACSI
ľá väčšia,než si mysleli, len to
netušili, lebo nikdy neboli skúšanL
TowzeÍá nádeine' moŽno až optiZMYSEL AJ lCH

lŤ;

Pochopia, že sa nemôžu spoliehať na
štát ani na politikov. Začnúsi viac

;el

záchrannú sieť ľodiny, priatelbv

ká

vlastnú

stratégiu.

pestovať
a vytvoľia si
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€_

lľĺ
čo

Poľadte, ako nato. Kebyste teľaz mali čeľstqichosemnásť
alebo dvadsať ľokov' akú stratégiu by ste zvolilt vy?
Pre mladú ženu je základ dobré vzdeianie, abysi mohla plniť svoje sny a myslieť na to, že aj pľacovný tľh sa bude me-

né
na
icrol

pochopili v seveľských štátoch, kde sú ludia
dlhodobo šťastnía spokojní a kde uvažujú v šýle - vyber si
pľofesiu, ktorá ťa slušne uživía bude dôležÍtá aj o dvadsať
ľokov, ako naprĺklad ITtechnolÓgie či telekomunikácĺe, nielen typicky ženské povolania. Tam už nie je velmi modeľniť. Dávno to

LNA'

misticky...

Som ťyp, ktoľý ľadšejvidí poháľ poloplný
než polopľázdny. Hoci máme za sebou ťažké
obdobie a stále nie sme z najhoršieho vonku, lebo nastupuje tretia vlna, aj tak sme niečo získali' Silu, ponaučenĺe' Slováci sú síce pesimistický náľod, no aj to má svoje
ýhody. Vieme sa ľýchlo prispôsobit reagujeme efektívne.
V niektoľých krajinách možno pľoblémyvidia inak, so spevom, s ľukou hoľe, ale to nemusí byt spľávna cesta. Lebo aj
optimista, ktoý vidí svetlo na konci tunela, musí byt pľipravený. Zostať v pozore. Aby to wetlo v tuneli nebol len
prichádzajúci vlak.
Danka VlLHANOVÁ
Foto Desigual, archív
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K životnémupoisteniu či doplnkovému dôchodkovému sporeniu od NN móte vŽdy niečo novyše'

las
ľý.

Ako nopríklod trojicu lekórskych benefitov, ktoré vyuŽívojú bezplotne všetci noši klienti.
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Prednostné MRl vyšetrenie
Druhý lekórsky nózor no stonovenú diognózu

No vós zgleŽi

že sa niečo zmení k lepšiemu, lenže tie sa nesplnia a po nich
tľetieho sveta' aby sme pochopili, ako sa máme dobľe.
pľídeobľovské sklamanie. Po minuloľočných voľbách sa to
sklamanie dostavilo extľémne rýchlo, pľáve pľe pandémiu, Myslíte, že vďaka pandémii si to uvedomujeme viac?
a nastalo vytriezvenie. Aj keď všetky spoločenské pľoblémyI(eď dorazĺl vírus a ľudia sa ocitli v bezpľostľednom ohro_
sa zosobnili len do pár ltdí na čele krajiny, toto všetko sigzeníživota, keď sa svet akoby zastavil, zaworili sa obchody,
nalizuje, že sa niečo deje.Že nová éra pľichádza.
ľeštauľácie, školy, všetci sa vľátili k základu a začali ľiešiť

len najzákladnejšie veci potľebné na prežitie. či zostaneme

však otázka' či bude lepšia alebo hoľšia než to, čo sme zdravi, či sa nedostaneme do nemocnice, čĺbudeme mať
v kľajine mali doteľaz. eko to vidia odboľníci?
čo jesť. A verím, že väčšineľudíto došlo. Že nepotľebujú
Nie sme v bytostnom ohrození, stále nedošlo k masové- d'alšie topánky v poľadí,dvadsiate šary ktoré ani nenosia'
mu pľepúšťaniu.Nezamestnanosť ýľazne nestúpla, aj keď
Aj sami pľed sebou sme si priznali, že žijeme nad pomeľy.
gastľo
poľiadne
po_
mnohé sťéľyako
či turizmus následky
Samozľejme, na Slovensku máme hladové doliny aj rôzne
cĺtili, stále sa nedá hovoľiť o spoločenskej katastrofe
ostľovčekychudoby, kde toaŽtakneplatí, aleakospo|očnosťsme žili najiepšie, ako sa v tomto geoalebo kolapse. Našťastie. A zatiaľ je to Stále Skôr
Vo
priestore dá.
ťyzická pľíprava na to, čo nás ešte čaká.
Minulý rok a dlhé lockdowny boli sigSVOJEJ ĽUDevydľŽínámtouvedomenie?
nálom' Že môže pľísťešte'niečo sĺlSKEJ POVAHE MAME
Je

ľjli13Íľľiil'ä:i*:'"iff:?ä:"
. ZAKoRÉNENÚ MYŠLIEJ\KU, T:''ľí?T;lä:ffĺ'iL1ľff:
IvAIvE NAROK NA VSETKO, ľzmu. UŽ ajv okolí vidĺm, ako sa
ZE
predpovedali,
čo sa môže
áciu a
stať a čo sa stane' ale dnes si to
Čosvr DoSlAHLl. NARQKU]E- ltdia zbavujú vecí a pľehodno_
uŽ asi nedovolí nikto. Pandémia N,4E cl
cujú svoi život aj pracovné sme^BY SIVE MoHLl ĺsŤĎo
ukáza|a, že tľeba byť pľipľavený .':'': ::_i'
rovanie. Minule mi hovoľila pani
'
KAV|ARN|, STRETAVAT SA S PRIA- riaditelka z domova seniorov, Že
navšetko.
TEĽMl, CHODlŤ NA NAKUPY. majú obrovský nárast opatrovaMnohí politici, tľebárs aj fľantelbv. Počaskoľonyimpľišlivypol FNŽE NlČ Z ToHo NlE lF
_

ŇÁRäKčvirčľNiÄŇŕ_
'ľ:äi:ix1ix;,-ixll'',ť'"'-:1T:?,1l:
až zrazu zistili, že táto pľáca má väčší
SAMOZREJIVE.
zmysel aj ich napĺňa. R tak sĺ bývalí barmaUľčitenie. Ako môžeme poľovnávať vojnu

ffiľ''ľ'T*:ľlffi'T:ft"lijl.,
vojne,malipľavdu?

či živelnúkatastľofu so situáciou, keď

väčši-

na ludí sedela zatvoľená doma, mala plnú chladničku
a bola v relatívnom bezpečĹ?samozrejme, nezľahčujem
pociľy strachu ani tisícky ľudí, ktorí víľusu podľahli, lenže
nám nad hlavou nelietali ľakery nepadali z neba bomby
a v obchodoch bol dostatok potravín. Myslím, že tľošku pokory nezaškodĺ' Všetci by sme Si z tejto situácie mali vziať
ponaučenie'
aké pľesne?
Že nikdy nie je tak zIe, aby sme si nemysleli, Že to nemôže
byt ešte horšie' Možno sa to niekomu na Slovensku nezdá,
ale naša kľajina bola posledné desaťľočiadosiova rozmaznaná. Mali sme sa veľmi dobľe, žĺadne veľkékľízy sme nezažili, preto to bol pľe nás taký veľ{i šok.

kľízesa dá nájsť niečo pozitívne, v čom sa zmeníme ako spoločnosť aj ako ľudia? Čo od toho mÔŽeme
Na kaŽdei

:má

nás
vala

ĺva-

jina
nia,

očakĺĺvať?
Pľvépľejavy uŽ nastávajú. Ten stľach nás tľošku uzemnil,
pľe Slovákov špecĺálne je typické, že fľfleme, večne sa sťaŽujeme, stále sa porovnávame. Nehovoľila bysom o závisti,
skôľ o tom, že ľudia mali pocit, Že sa im niečoho nedostáva.
Že sizasltžiaviac. Pľípadne, že inde je to lepšie. Na začiatku
túžimemať dobľéauto. Potom pekný byt alebo dom. Neskôľ značkovéobiečenie. To všetko sa udialo aj sa to stále
deje, ale my sme niekde v podvedomí tušili a citili, Že Žijeme
šľahačkoqisvet. Na to je ideálny liek ísťsa pozľieť do kľajín

ni či čašnícizrazu rcbia opatrovatelské kuľzy

a chcú sa starať o starých a choľých. Jednou z

vel'{ich

zmien bude aj pľehodnotenie zamestnania, čoraz viac ľudí
sa začne presúvať do takýchto služieb. o to Viac, že senio_
rov bude len pribúdať. I(edysi, keď boli špičkovémanažérky
vyhorené z práce, snívali, Že si otvoria vlastnú kaviareň, ale
to už nie je také atľakívne.

Každákr1za, ai tá pandemická, má svoje za aj proti. čo je
podl'a vás na nej pozitívne?
Táto kriza je celosvetová, lebo každá nová infoľmácia pľebehne za pár sekúnd na opačný koniec zemegule a aj konzumný spôsob Života, ktoľý vedieme, je globálny. Stal sa
dostupným pre miliaľdy ludí. Aj pľeto odboľníci,ktoľísa
zaoberaju qŕskumom tľendov, uŽ dlhodobo upozorňovali,
Že sa niečo musí stať. Žetakéto fungovanie nie je dlhodobo
udľžateľné.Z enviľonmentálnych dôvodov pľe udľŽatelhosť
planéty, ale nielen pľeto. Musíme si čo najskÔr uvedomiť, že
pri spôsobe živote, ak kaŽdý z nás vlastní 5o Šiat,3o topánok, jedna rodína má dve autá, budeme natoľko zavalení tovarom' odpadom a sami sa zničíme.Našťastie, nĺekto zhoľa
alebo pľozľeteľnosĹnazvime to, ako chceme, zasiahol tak,
aby sme sa pľebľali' Nezariadil to Vojnou, ale šetrnejšie.
čižetúto situáciu máme bľaťako opatrné vaľovanie?
Presne tak' .q.ko také zakopnutie. Aby sme nespadli, len sa
poľiadne vystľeli a oworili oči' Lebo keď niekde vo Svete
vypukli vojny alebo prišlo ku katastľofám' my sme stále Žili
EMN/^
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