
Slovensko starne! 

     Priatelia! Chcel by som byť aktuálny. Ale písať o politike a spoločnosti sa mi prieči, tak som 

si vymyslel tému trvale aktuálnu, aspoň pre určitú skupinu ľudí, medzi ktorých zatiaľ patrím aj 

ja. Sú to dôchodcovia, teda ľudia vyššieho, stále častejšie aj vysokého veku, ktorých viac 

menej trápi staroba.  

     Čo je staroba? Starším a starým to netreba vysvetľovať. Pre ostatných len tak na okraj. Je 

to určitý stav tela a duchovna človeka, súvisiaci s vekom. A že ten stav, jeden aj druhý, býva 

obyčajne nepriaznivý, často skľučujúci, netreba širšie komentovať. Ale netreba to brať až tak 

tragicky. Pokiaľ si človek pri podvečernej prechádzke necvrkne do gatí či gatiek, alebo na 

verejnom WC pred malou potrebou nezabudne rozzipsovať razporok (aj tak obyčajne chodí 

so stále otvoreným), či trafiť z vychádzky domov, potom všetko je v najlepšom poriadku, lebo 

nejde o život, a keď nejde o život, ide o....!  

     Jeden môj český známy mi občas povie. „Jo hochu staroba je zlá.“  Nuž ako pre koho. 

Staroba je spojená s dôchodkom a zdravý dôchodca má remeslo na nezaplatenie. Pracuje na 

tom, čo ho baví, odpočíva, spí, kedy a dokedy sa mu chce. Nik ho nekomanduje, nenaháňa, 

skrátka je pánom svojho času. Ženatí majú „smolu“, ktorá má však iné výhody. Nášmu 

dôchodcovi sa občas vrchnosť verejne vysmeje, keď mu pridá na dôchodku euro deväťdesiat 

(niekedy nič je viac než málo). Ale čo všetko už slovenská duša pretrpela. Môj bývalý kolega 

takéto ťahy nazýval vytieraním zraku.  Je viac než urgentné, aby sa zrak nevytieral aj iným, 

mladším  generáciam,, hlavne pracujúcim mladým ľuďom s malými deťmi. Vzťahy, práva 

a nároky v spoločnosti je treba riešiť systémovo a nie balíčkami. Aj keď u systémového 

riešenia treba zatínať zuby. No napriek všetkému Slovensko starne. Týmto fenoménom sa 

musí vážne zaoberať aj naša vrchnosť, aby rôzni trollovia svojimi proroctvami nestrašili 

verejnosť.  

     A keď som už spomenul ten zrak. Už na základnej škole som si zvykol na zrakové čítanie. Je 

rýchle, pretože slová netreba artikulovať, ale len uvedomovať si ich význam. Lenže na staré 

kolená tá rýchlosť mi začína prekážať. Občas čítam úplné nezmysli. Nedávno som hodil zrak 

na tabuľu pred predajňou potravín a prečítal som, že majú „práškové víno.“ No to snáď nie! 

Veď to by mohla existovať aj prášková voda, či zmrznutá para. Pozrel som lepšie a ono to bolo 

nie práškové ale fľaškové víno. Niet sa čo diviť, veď práškami sa kŕmim každý deň. V spádovej 

nemocnici som sa chystal vyjsť po schodoch až na tretie poschodie, lebo očami som blysol po 

nápise nad dvermi výťahu: „Výťah vyradený .....“ Nebyť to až tretie poschodie, tak znova sa 

nepozriem na ten nápis, kde stálo: „Výťah vyhradený pre pacientov a personál.“ To mi 

odľahlo! Návštevy majú smolu. Ani som si neuvedomil, že pacienti ju majú ešte väčšiu. 

A podarilo sa mi už prečítať namiesto repa ropa. Asi preto, že je už dlhší čas lacná. 

     Vyznať sa v dnešnom svete je pre nás nad 75 ťažké. Veď koho by nezaskočili pri počúvaní 

rozhlasu skratky „píár, dýárdží, džípíes, víajpí „ ap. Pokiaľ neviete hláskovať písmená anglickej 

abecedy, máte smolu. A ďalšiu, pokiaľ nerozprávate anglicky, alebo nemáte nabifľované 



významy týchto skratiek. Ani netreba pripomínať oblasť „ajtý“ (IT), kde sa to skratkami len tak 

hemží. Aspoň táto skratka Slovákom niečo hovorí. Information technologies = informačné 

technológie. Dá sa však vyžiť aj bez skratiek, ak sa uspokojíme s faktom, že tým mladším 

generáciam občas prestávame rozumieť.  

     Pokiaľ nechováte zajace alebo sliepky, nepestujete zeleninu či hrozno (stromy sú už pre 

nás vysoké), tak sa hráte s počítačom surfovaním po internete a čítaním konšpiračných teórii 

v mejloch. Táto sedavá „práca“ je v náš neprospech, lebo škodí zdraviu. Obmedzuje pohyb, 

a bez pohybu telo chátra. A keby len to. Občas nad obsahom takéhoto konšpiračného mailu 

sa Vám dvíha krvný tlak od údivu nad naivitou jeho odosielateľa.  

    Napriek tomu všetkému ak sa dá, pospevujme si  áriu z Dvořákovej Predanej nevesty „Proč 

bychom se netěšili, když nám pán Búh zdraví dá.....“  Veľa zdravia priatelia! Ak som sa 

nedopatrením dotkol politiky, tak prepáčte. Trinásty dôchodok aj tak nebude. Len dúfam, že 

to vytieranie zraku sa nestane rutinou.  

15.5.2016                                                                                                    Ing. Jožo Jamriška.           

      

         

            

 


