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Tri mesiace a tri týždne po tom, čo nám do tla vyhorel dom, bývame znovu vo 

svojom vlastnoručne postavenom dome. Vyrástol na mieste a na základoch 

nášho pôvodného domčeka – vlastne je dieťaťom nášho prvého domu.

Za bezsenných nocí si často dávam otázku: Ako sa to mohlo stať? Prečo si pani

Náhoda vybrala spomedzi toľkých ľudí práve nás, aby nám zničila to, čo sme s 

toľkou láskou budovali?

Náš dom nebol prepychový. Bola to, ako povedala jedna pani suseda, 

zlátanina.

Začali sme si ho budovať pôvodne ako chatku. Na začiatku to bola len jedna 

Unimo bunka, ktorú sme si položili na čerstvo zdedený pozemok. Potom sme si 

k nej postavili ešte jednu miestnosť, aby sme mali viac priestoru. A keď sme sa 

rozhodli, že budeme natrvalo bývať v lone prírody, bolo potrebné riešiť hygienu 

– prirobili sme  kúpeľňu a neskôr, ako deti rástli a potrebovali svoje súkromie, v 

podkroví pribudli dve spálne a jedna malá pracovňa. 

Prešlo pár rokov a bolo nutné riešiť bývanie mojej mamy, ktorá sa takisto 

presťahovala z Bratislavy do Levíc. Chcela bývať s nami a tak sa k pôvodnej 

„chatke“ pristaval ešte ďalší byt – so samostatným vchodom, ale spoločnými 

stenami. Aj keď mama s nami nebývala dlho (odišla do paneláku, lebo sa bála 

bývať mimo mesta), do bytu po nej išla bývať naša už dospelá dcéra. Bolo to 

ideálne riešenie – mala svoju domácnosť, svoje súkromie a pritom bola blízko 

nás.

Takto sa časom z našej Unimo bunky stal dom, v ktorom si našli svoje pohodlie 

viacerí ľudia. Naši príbuzní aj priatelia k nám často chodili návštevy. Keď prišiel 

domov syn so svojou priateľkou mali pre seba celé horné podkrovie. Náš dom 

slúžil ako dedkova rukavička. Využívali sme jeho priestory naplno ako pre seba,

tak aj pre druhých.

Bola to stavba z dreva, keďže sme ju začali stavať ako záhradnú chatku. A aj 

keď vonkajší dizajn nestál za veľa, interiér bol prepychový. Milujem pracovať s 

drevom a milujem vymýšľať nové veci. Vďaka tejto kombinácii som si väčšinu 



nábytku vyrábala sama. A keďže k mojej ďalšej záľube patria aj látky a s nimi 

spojené šitie a čalúnenie, náš domov bol takmer na sto percent môj výtvor. 

V izbách sme mali krásne skrinky: knihovničky, barové skrinky, stolíky, postele; 

v kuchyni bolo moje najnovšie dielo – kuchynský stôl a stoličky z masívneho 

dreva. V našej spálni dominovala posteľ s baldachýnom a na podlahe sme mali 

originálny perzský koberec, ktorý patril medzi prvé veci, čo sme si po našej 

svadbe kúpili pred niekoľkými desaťročiami.

Ale najviac sa mi v našom dome páčila naša kúpeľňa. Bola obložená drevom, 

vyrobila som do nej drevené skrinky a útulné miesto na hygienu dotvoril veľký a 

nádherný kryštálový luster, ktorý pre zmenu vytvoril môj strýko.

Na stenách nášho domu viseli obrazy – originály. Nemali asi veľkú cenu, ale 

boli nádherné. Niektoré maľby sme dostali od rodičov, iné nám daroval môj 

bratranec, ktorý maľuje krásne obrazy. A jeden originál sme dokonca našli pri 

kontajneri. Niekto asi vypratával byt a nevedel, že táto vec je dosť hodnotná.

Patríme k ľuďom, ktorí radi čítajú a radi sa vzdelávajú. Mali sme bohatú 

knižnicu, do ktorej sme mnoho rokov zbierali odborné, náučné a motivačné 

knihy. Mnohé z nich sa vypredali okamžite po tom, ako sa dostali do predaja – a

my sme ich mali doma!

Náš dom bol útulný a my sme si užívali jeho pohodlie. Bývali sme v ňom 16 

rokov, vyrástli v ňom naše deti, vystriedalo sa u nás mnoho hostí často aj zo 

zahraničia. Robili sme tu rodinné stretnutia a oslavy. Poslednou oslavou boli 

manželove narodeniny 3. januára 2019.

Oslavy narodenín

Bol už neskorý večer a my sme sedeli ešte pri prestretom stolíku, televízor bol 

zapnutý a rozprávali sme sa. Dcéra spala vo svojom byte. Všade okolo bolo 

ticho, ľudia sa vybúrili na Silvestra a teraz už chaty v našom okolí boli opustené.

Vtedy sme začuli slabý výbuch.

- Niekto ešte stále oslavuje nový rok! - skonštatovali sme.



O chvíľu na to sa ozvala ďalšia, ale tentoraz už väčšia, rana. Manžel vyšiel z 

domu pozrieť sa, čo sa deje. O pár sekúnd z dvora zaznel výkrik a veta, ktorá 

bol tou najhoršou, akú som v mojom doterajšom živote počula:

VŠETCI VON!!!! HORÍME!!!!

Najprv mi to nedochádzalo. Stuhla som v sede a trvalo mi chvíľu, kým som si 

uvedomila, čo to vraví. Vybehla som na terasu a uvidela obrovské plamene, 

ktoré šľahali z našej kotolne. Môj rozum odmietol spracovať túto informáciu. 

Stála som nechápavo prikovaná na mieste a hľadela do ohňa. Manžel sa snažil 

odhadzovať z blízkosti plameňov,  ktoré sa rýchlo šírili okolo, horľavé veci a 

zároveň na mňa v hukote ohňa kričal:

- Volaj hasičov!

„Mobil, kde mám mobil?“ - prebleslo mi hlavou.

Bežala som späť do domu po telefón.

- Aké majú číslo? - nevedela som si spomenúť v tej chvíli na nič.

Aj keď manžel bol plne sústredený na zachraňovanie nášho domova, ani on si 

nevedel spomenúť, aké majú hasiči číslo. Povedal mi iné číslo – na záchranku. 

V panike som vytáčala zlé číslo záchrannej služby. Na druhej strane linky sa mi 

ozval ženský hlas:

- Ako vám môžeme pomôcť?

Zúfalo som kričala do telefónu, že potrebujeme hasičov, lebo nám horí dom. Ale

pani na druhej strane linky len dookola opakovala:

- Pani ukľudnite sa a povedzte mi, čo sa stalo?!

Snažila som sa jej na pokraji hystérie vysvetliť, že nám horí náš domov a 

sledovala som pri tom, ako plamene pohlcujú už aj strechu. Ale tá pani mi len 

stále opakovala:

- Ukľudnite sa, pani!

Obrovské ohnivé jazyky sa rýchlo prehrýzli dovnútra domu a cez okná, na 



ktorých sa už rozbili sklá, bolo vidieť, ako v izbách začína horieť zariadenie. 

Vtedy mi napadlo, že dcéra spí vedľa v byte! Celé moje vnútro sa stiahlo v 

hrôze, mysliac na to, čo je s ňou. Čo ak?!  

Keď som mala pocit, že pre mňa skončil život, zbadala som ju v žiare plameňov

na dvore celú a živú! 

Po krátkej chvíli už bolo jasné, že niet čo zachraňovať. Deň predtým bol mráz a 

hadice od vodovodu na dvore v noci zamrzli. Hasiace prístroje už tiež nič 

nezmohli. Niekoľkometrové ohnivé jazyky nemilosrdne ničili všetko, čo nám 

bolo tak milé. Keď sme si uvedomili, že toto je koniec, snažili sme sa aspoň 

niečo z ohňa zachrániť. Veci, ktoré ešte oheň nezačal požierať a my sme sa k 

nim vedeli dostať, sme vyhadzovali von na dvor. Na zamrznutej zemi skončili 

doklady, počítače, nový televízor – darček od našich detí na Vianoce, môj šijací 

stroj. Ale naše oblečenie a všetko, čo bolo v izbách, už nebolo možné 

zachrániť. 

Dcérin byt nebol tak blízko k miestu, kde oheň vypukol. Jej časť domu začala 

horieť o niekoľko minút neskôr, ako naše miestnosti. Manžel vbehol do jej bytu, 

plného hustého štipľavého dymu, kde už nebolo vidieť nič, len pomaly sa 

vzmáhajúce ohnivé jazyky a snažil sa vyhadzovať na dvor veci z jej skríň. 

Keď ho dcéra zbadala, ako behá cez horiace dvere dnu a von bez toho, aby 

sledoval živel, bolo jej jasné, že o chvíľu už z horiaceho pekla viac nevyjde. 

Vbehla za ním do zadymenej miestnosti a snažila sa ho dostať odtiaľ von.

- Ocko, nič z tohto za to už nestojí! - ťažko prekrikovala hukot ohňa.

Chvíľu trvalo, kým si manžel uvedomil, čo hovorí a tiež mu došlo, čo im vo 

vnútri zanikajúceho domu hrozí. Potom spolu utekali pomedzi horiace a 

padajúce kusy von.  Manžel si popálil kožu na krku a dcéra sa nadýchala dymu 

a splodín a trvalo dlho, kým bola zase v poriadku.

Hasiči prišli po vyše hodiny od vypuknutia požiaru. Vtedy už náš dom horel celý,

zvnútra aj zvonka. Hasiči už nemali čo zachraňovať, len bolo nutné dozerať, 



aby sa oheň nerozšíril aj na hospodárske budovy.

Nebola som schopná prijať to, čo sa práve dialo. Niekoľkometrové plamene 

ničili všetko, čo som milovala, všetko, na čom mi záležalo. Všetky moje výtvory 

– nábytok, ktorý som vymyslela a vyrobila, odevy, ktoré som šila, moje knihy, 

ktoré som roky zbierala, sedačka, ktorú som pred Vianocami prečalúnila – 

všetko nenávratne mizlo v páľave ohňa. Nedalo sa vojsť do domu a 

zachraňovať. Už nebolo nič, čo by sa dalo vyniesť, odložiť do bezpečia. Stáli 

sme s dcérou na dvore a z niekoľkometrovej vzdialenosti sme bezmocne 

sledovali, ako nám zaniká pred očami miesto, ktoré bolo doteraz naším 

útočiskom. Umieral náš domov.

Ako prvé zhoreli naše podkrovné spálne – izby, v ktorých vyrástli deti. Potom už

prišli hasiči a bránili plameňom, aby sa nešírili ďalej. Horné izby – lepšie 

povedané to, čo po nich zostalo – sa prepadli do spodných miestností, kde už 

oheň tiež olizoval nábytok. Najdlhšie odolával dcérin byt. Bol najďalej od miesta,

kde oheň vypukol a vďaka tomu sa niektoré jej veci zachovali, ale boli 

nepoužiteľné. Všetko bolo zadymené, začmudené a úplne rozmočené z prúdov 

vody, ktoré hasiči púšťali z hadíc.

Manžel sa snažil „pomáhať“ hasičom. Obuv mal len na jednej nohe, druhú 

topánku v tom chaose stratil. Mrzlo, ale on mráz vôbec nevnímal. Pracoval 

racionálne – prvé, čo urobil, bolo to, že vyhodil z dosahu ohňa plynovú bombu, 

ktorú sme mali na varenie. Keby aj tá vybuchla, rozmetalo by horiace trosky 

doďaleka a naša šanca na prežitie by bola mizivá. 

Ja som prežívala stav paniky. Plač a krik bolo dlho to jediné, čo som zo seba 

dokázala dostať. Nevedela som rozmýšľať, nedokázala som zastaviť nával 

adrenalínu. Všetko okolo mňa – oheň, hasiči, zima, tma – sa mi zdalo 

neskutočné, čosi ako nočná mora, z ktorej sa nedá zobudiť. Jedine dcéra bola 

schopná uvažovať racionálne. Sledovala a hodnotila situáciu. Snažila sa 

upokojiť mňa a dozerala na svojho otca, aby v prílišnej snahe neprišiel o život. 



Od prvej chvíle, ako vypukol požiar, sme neboli sami. Aj keď bola neskorá noc, 

dobrý sused, ktorý býva povyše nás, okamžite prišiel a zostal s nami dovtedy, 

kým bolo jasné, že nám osobne nič nehrozí. Aj keď nemohol bojovať s ohňom, 

pán G. stál pri nás a jeho prítomnosť nám dodávala duševnú silu pri tej hrôze, 

ktorú sme práve prežívali.

Keď už bolo zjavné, že sa nič nedá zachrániť, volala som synovi do Brna, kde 

býva. V prvej chvíli ma nechápavo počúval a odmietal veriť tomu, čo hovorím. A

keď mu došlo, že naozaj nám horí dom, chcel okamžite docestovať.  

Moja dcéra sa musela prizerať, ako jej pred očami mizne rodičovský dom aj s 

celým vybavením. Za žiadnu cenu som nechcela dopustiť, aby sa tohto 

ohnivého pekla zúčastnil aj môj syn!

- Nesmieš pricestovať do Levíc! Veď ani my ešte nevieme, kam pôjdeme!

Pomaly mi dochádzalo, že sa z nás práve stali bezdomovci.

Syn s nami bol takmer do rána na telefóne. Okrem utešovania robil aj ďalšiu 

vec, ktoré sa ukázala ako rozhodujúca pre náš ďalší život.

Keď prepukol požiar, trvalo dlho, kým došli hasiči. Mali problém nájsť našu 

farmu a napokon ich priviedli policajti. A práve títo úžasní muži od polície sa 

nám snažili pomáhať, ako sa dalo.

Keď začalo horieť, vybehli sme do mrazivej zimy len v domácom oblečení. 

Manžel v tom zhone stratil z nohy jednu topánku a chodil po zamrznutej zemi 

naboso. Mrzlo a my sme nemali nič teplé na seba. A práve títo dvaja muži 

zákona mysleli okrem svojich pracovných povinností aj na nás a posadili nás do

svojho služobného auta a zapli nám v aute kúrenie, aby sme sa mohli trochu 

zohriať.

Pol roka po požiari, keď sme už bývali znovu vo svojom novopostavenom 

dome, nás títo dvaja zamestnanci polície znovu navštívili. Boli zvedaví, ako sa 

máme. Sme im veľmi vďační za ich ľudský prístup a pomoc.



Niekedy po polnoci došli sanitky. Ich posádka – zdravotníci sa nás ujali, ošetrili 

nám popáleniny, poskytli nám prvú pomoc a odviezli nás do nemocnice. Bolo 

veľmi ukľudňujúce vnímať a prijímať ich pokojné jednanie, utišujúce slová a 

fyzickú pomoc. 

V nemocnici sa nás ujali službukonajúci lekári. Po ošetrení sme sa ja a manžel 

vrátili „domov“ - na dvor plný trosiek, dymu, plamienkov ohňa, ktorý už hasiči 

mali pod kontrolou; vody, ktorá tiekla z každého miesta bývalého domova. 

Dcéru museli hospitalizovať na internom oddelení nemocnice kvôli vysokej 

hodnote toxínov v krvi.

Všetok náš majetok sa v tej chvíli nachádzal na našom dvore na zamrznutej 

zemi. Hasiči sa začali pomaly baliť, už nič nehorelo, len asi metrová vrstva sutín

čmudila a dymila. My sme sa snažili pozbierať veci zo zeme, ktoré sme stihli 

pred požiarom povyhadzovať a dať ich pod striešku altánku. 

Bolo asi 6,00 nad ránom, oheň dohorel a nám zmizol dom. Ešte pred pár 

hodinami sme v ňom sedeli pri vianočnom stromčeku, užívali si vianočnú 

pohodu a teraz nám zostalo len pár vecí. Kam ísť? Čo robiť?

Ešte v priebehu „ohnivej“ noci nám naše deti neustále opakovali:

- Sú to len veci! My sme prežili!

Až v nasledujúcich dňoch, keď ustúpil šok, som si naplno uvedomila obsah tej 

druhej vety: MY SME PREŽILI! 

Pomaly mi dochádzalo, že to mohlo dopadnúť aj inak: mohli sme sa zadusiť 

dymom a uhorieť, zostať znetvorení …. A ten najhorší a najdesivejší scenár - 

keby dcéra včas nevybehla !!!! Táto nočná mora mi nadlho zobrala spánok a 

hrôzy tej noci ma prenasledovali každú noc. Čo keby?!

Noc čo noc sa organizmus snažil vyrovnať s prežitou traumou. Večer som 

zaspala na smrť vyčerpaná a po polnoci sa spánok vyparil a zostala len živá -  

veľmi živá spomienka na šľahajúce plamene a rozum berúca predstava, že 



moje dieťa to nemuselo prežiť. Nedokázala som to nijako spracovať. 

Nepomáhali tabletky na spanie, nepomáhali modlitby, meditácia – nič vo mne 

nedokázalo prežitú udalosť spracovať a ísť ďalej. 

Po dvoch mesiacoch psychického utrpenia som konečne vyhľadala pomoc 

odborníka na dušu. Po návšteve u doktorky C. ten príšerný tlak z toho „Čo 

keby?!“ poľavil. Zakúsili sme dotyk smrti, ale žijeme všetci traja a náš syn sa 

nemusel z médií dozvedieť o tom, že jeho najbližší zhoreli v rodičovskom dome.

Áno - prišli sme o všetko, ale ako nám naše drahé deti neustále prízvukovali, sú

to len veci. Život a rodina je hodnota. A táto hodnota ostala zachovaná.

Prešli sme si peklom a poznačilo nás to. Ale boli sme spolu. Aj syn na druhý 

deň docestoval a na čas sme sa ubytovali u našej starkej, manželovej matky.

A prichádzal pre nás čas zázrakov.

Bezdomovci

Keď sme na brieždení po prežitej hrôzyplnej noci prišli ja a manžel do domu 

našej starkej, ona ešte spala. Potichu sme vošli do jednej spálne a uložili sa na 

krátky spánok. Neprešli ani dve hodiny a už sme boli znovu na nohách. Práve 

sme si dávali kávu, keď nás starká objavila. Nechápavo sa na nás pozerala, 

kým sme jej nevysvetlili, čo sa práve udialo. Táto milá takmer 90-ročná žena len

veľmi ťažko pochopila skutočnosť, že rodine jej syna zhorel dom so všetkým, čo

v ňom bolo. Celý deň chodila po dome ako bez duše a neustále opakovala:

- Bože môj! Bože môj!

Dcéra zostala hospitalizovaná v nemocnici a my sme nevedeli, čo je s ňou. 

Telefóny sa síce zachránili, ale netušili sme, kde ich momentálne hľadať. Keď 

sme ich konečne našli v aute pod sedadlami, zistili sme, že aj oba dcérine 

mobily sú u nás – čiže nemôžeme s ňou hovoriť! Naposledy sme ju videli na 

pohotovosti, odkiaľ ju zobrali do nemocnice na lôžkové oddelenie. Ale kam? Ako

sa má? Sú jej zdravotné problémy vážne? 



Strach, neistota, obavy  - toto všetko znásobené prežitou traumou donútili naše 

telá pracovať na hranici únosnosti. Netúžili sme po spánku ani po jedle. Strach 

zapudil všetky ostatné potreby do najďalekejšieho kúta našej duše.

Volali sme na pohotovosť, zisťovali sme, kde je a konečne sme sa dozvedeli, že

ju umiestnili na internom oddelení. Mala vysoký stupeň toxínov v krvi z toho, že 

sa nadýchala splodín horenia. 

Ona v nemocnici taktiež prežívala úzkosť, lebo takisto nevedela, čo je s nami. 

Nikto jej nepovedal, či aj my sme v nemocnici, či máme nejaké vážne zdravotné

problémy, nakoľko sú naše popáleniny nebezpečné, či nás pustili „domov“. Bola

v strese a v obavách o svojich najbližších. Až keď sme ju konečne v nemocnici 

vyhľadali, odpadol nám všetkým trom ťažký kameň zo srdca. Aspoň že sme 

ako-tak zdraví! Problémy, ktoré sme mali, nás už neohrozovali na živote, len 

boli nepríjemné. 

Dcéra pobudla pár dní v nemocnici a až keď jej klesla hladina toxínov v krvi, 

mohla odísť. 

Kým dcéra ležala v nemocnici, na oddelení sa rýchlo rozniesla správa, z akého 

dôvodu tam leží. A kým ona pohrúžená do seba a v obavách o nás trávila čas 

na lôžku, nemocničný personál a aj spolupacienti urobili finančnú zbierku.

Prvé peniaze dala dcére staršia pani, ktorá ležala vedľa nej. Dala jej všetko, čo 

mala so sebou a bolo jej veľmi ľúto, že nemôže dať viac! Aj zdravotný personál 

sa poskladal a venovali nám niekoľko desiatok eur. Okrem toho niektoré 

zdravotné sestry ponúkli aj nábytok a aj oblečenie, ktoré sme si neskôr boli 

zobrať. Všetci títo úžasní ľudia – zdravotníci, spolupacienti – súcitili s nami a 

podelili sa o svoj majetok, aby nám uľahčili našu neľahkú situáciu. 

Aj keď už dcéru prepustili z nemocnice, neskôr sa u nej objavili dôsledky toho, 

že sa nadýchala dymu a jedovatých splodín. Zapálili sa jej dýchacie cesty a 

začala vykašliavať akési neónovo-zelené husté hlieny. Trvalo niekoľko týždňov, 



kým sa s pomocou antibiotík dostala z tohto stavu.

Aj naše popáleniny sa hojili veľmi dlho. Našťastie, neboli hlboké ani rozsiahle, 

ale boleli, a aj keď sme boli ošetrení a chodili sme na preväzovanie, trvalo dlho, 

kým sa nám rany uzavreli. Zostali nám trvalé jazvy ako pripomienka toho, že 

sme prešli infernom.

Po dvojhodinovom spánku a návštevy dcéry v nemocnici sme sa išli pozrieť na 

zhorenisko.

Na mieste, kde ešte včera stál náš domček, sa k nebu týčili obhorené trámy, z 

metrovej sute na zemi sa dymilo a sem-tam vyskočili ešte malé plamienky 

ohňa. Stáli sme pred tou hromadou popola a ticho pozerali na to, čo zostalo z 

nášho domova. Včera sme tam sedeli za stolom, svietil nám vianočný stromček,

tešili sme sa zo sviatočnej pohody a plánovali sme, čo budeme robiť na jar – a 

teraz tu bol len popol a zbytky obhorených kusov nábytku, odevu ….. 

Stáli sme v bývalej kuchyni a nad hlavami sme mali otvorený priestor. Zo 

zachmúrenej oblohy pomaly začalo snežiť a snehové páperie prikrývalo čierne 

spálenisko, ktoré zostalo z nášho útulného domova. 

Snažili sme sa v popole nájsť aspoň nejaké veci, ktoré mali pre nás cenu. 

Maličkosti, ktoré máte vo svojom domove a ani neregistrujete, že tam sú: 

hrnčeky s menami členov rodiny, sklenenú dózu na sladkosti – vždy na stolíku a

vždy plnú, krásne hodiny, ktoré sme dostali pred vyše 30-timi rokmi ako 

svadobný dar; umelecky spracovanú dýku nad krbom – brali sme tieto veci ako 

samozrejmosť a teraz nám bolo za nimi ľúto. Ešte včera dotvárali atmosféru 

nášho domova a teraz po nich zostal len popol, hnusný žeravý popol.

Keď sme bezradne stáli uprostred popola a ticho sa na to všetko pozerali, 

nevedeli sme, čo ďalej. Oblečenie, ktoré sme mali na sebe, sme mali od 

rodičov, peniaze na nový dom sme nemali a nemali sme ani bohatých 

príbuzných, ktorí by nám mohli pomôcť. A v tej bezútešnej chvíľke prišli k nám 



na dvor naši blízki priatelia – manželia z neďalekého domu. Chceli vedieť, či 

sme v poriadku a – darovali nám peniaze! Bolo to pre nás nečakané a 

neuveriteľné. 

Sme im hlboko vďační. Dostali sme neskôr veľa vecí aj peňazí, ale títo dvaja,  

V. a Š., boli prví z nášho okolia, ktorí prišli s hmotnou pomocou.

Pomoc prichádza

Pred pár rokmi sme na našej farme vyčlenili časť pozemku pre návštevníkov. 

Zriadili sme tu areál pre všetkých, ktorí milujú prírodu. Ľudia k nám radi 

prichádzali oddýchnuť si, relaxovať. Prichádzali aj s deťmi, sledovali život na 

hospodárskom dvore, rozprávali sa medzi sebou aj s nami. Našu farmu vďaka 

tomuto areálu poznajú asi všetci obyvatelia mesta. Tak sa stalo, že keď niekto 

na FB zverejnil správu o našom nešťastí, obyvatelia mesta vedeli, o koho ide. 

Následne na ďalší deň sme mali návštevu. Prišiel pán Budai z levického 

spravodajského portálu www.leviceonline.sk. Cez FB sa dozvedel o tom, čo sa 

stalo a chcel s nami urobiť reportáž. 

Stáli sme nad zbytkami toho, čo bývalo naším domovom, stali sa z nás 

prakticky bezdomovci a niekto tu po nás chce, aby sme o tom verejne hovorili! 

Manžel rázne odmietol rozhovor. 

- Máme dosť problémov, nepotrebujeme to medializovať, - povedal.

Ale pán Budai veľmi vecne poznamenal:

- Keď sa o tom ľudia dozvedia, mnohí vám budú chcieť pomôcť.

Uvedomili sme si význam  jeho slov a súhlasili sme s rozhovorom. Na naše 

šťastie. Lebo keď sa táto udalosť zverejnila na levickom portáli, mnohí 

Levičania sa nám skutočne rozhodli pomôcť. Už na druhý deň po požiari sa 

nám začali ozývať ľudia a ponúkali nám veci, nábytok, peniaze …. 

Ale ten najväčší zázrak prišiel až potom.

http://www.leviceonline.sk/


Keď sa po meste roznieslo, že zhorela farma v Studenej doline, ozval sa nám 

pán Mindák, spolupracovník televízie Markíza. Dohodli sme si s ním stretnutie u

nás, na našom dvore, na zhorenisku. Prišiel aj so svojím kameramanom a 

natáčali ešte stále dymiace zbytky domu, nábytku, vecí …. 

Porozprávali sme sa s ním o tom, čo sa stalo, o našich pocitoch, o strate, ktorú 

sme utrpeli a on z toho urobil veľmi odbornú a kvalitnú reportáž do televízie. 

Markíza to následne odvysielala ako svoju hlavnú správu. 

Túto reportáž videlo celé Slovensko a vďaka tomu sa o našom nešťastí 

dozvedeli mnohí naši priatelia a známi zo všetkých kútov krajiny a rozhodli sa, 

že nám pomôžu.  Na druhý deň sa pre nás začal maratón. 

Všetky naše telefóny zvonili každých 5 minút, ozývali sa nám ľudia, ktorých sme

roky nevideli, pýtali sa, čo potrebujeme, posielali peniaze, veci. 

Pán Mindák natáčal svoju reportáž. Manžel ho zaviedol na hospodársky dvor, 

ktorého časť tvorí areál pre návštevy. V areáli sa práve nachádzal chlapček, 

ktorý tam prišiel so svojou mamou a spolu sledovali zvieratká a tiež dianie na 

našom dvore. Keď sa pri nich manžel s reportérom pristavili, chlapček vytiahol z

vrecka 15 eur – všetky svoje úspory a dal ich manželovi. Rozhodol sa, že nám 

chce takouto formou pomôcť.

Ani nevieme ako, ale naši spoluobčania zistili, kde sme momentálne ubytovaní 

a do starkinho domu nám začali prichádzať vrecia a vrecia potrebných vecí – 

šatstvo, obuv, kabáty, uteráky, posteľné prádlo, paplóny, vankúše, deky, 

záclony, ale aj domáce spotrebiče každého druhu. Behom troch dní bola 

najväčšia izba v rodičovskom dome dohora naplnená vrecami a vecami, ktoré 

sú potrebné pre bežný život. Keď ich máte doma, nevenujete im pozornosť. Ale 

keď nie sú, veľmi chýbajú. 

Transparentný účet

Naše posledné Vianoce pred vypuknutím požiaru boli nádherné. Celá rodina 



bola spolu. Docestoval syn so svojou priateľkou, prišiel brat s rodinou, navštívili 

nás švagriná s manželom, neterka s manželom, synovec – boli to nádherné 

spoločné chvíle. 

Milujem vianočný čas – kvôli pokoju, pohode, stretnutiam s rodinou, radosti z 

darčekov ….  Atmosféra Vianoc v našej rodine je vždy nádherná. Trávime čas 

spolu – rozprávame sa, hráme sa spolu, pozeráme filmy a rozprávky, tešíme sa 

zo spoločne stráveného času. 

Ale na týchto Vianociach som zapracovala obzvlášť. Prečalúnila som sedačku, 

vymenila niektoré koberce a nachystala snáď ešte viac darčekov ako po minulé 

roky. 

Bolo nám spolu veľmi dobre a užívali sme si vzácne spoločné chvíle. Syn s 

priateľkou sa vracali do Brna 29. decembra päť dní pred požiarom. Aj keď mi 

vtedy bolo ľúto, že odchádzajú, teraz som vďačná Bohu, že neostali. Izby, v 

ktorých boli ubytovaní, zhoreli ako prvé. Zakazujem si sama sebe predstaviť si, 

čo by sa mohlo stať, keby oni v tých izbách spali v tom čase!

Sme veriaci ľudia. Boh pre nás nie je vesmírna sila, ani bradatý dedo, ktorý sedí

kdesi na obláčiku a rozmýšľa, ako ľudí trestať. Boha si ctíme a milujeme ako 

Otca, ktorý chce naše dobro, ktorý sa o nás stará a komunikuje s nami. Píšem 

to preto, lebo už 29. decembra sa robili na duchovnej úrovni prípravy pre našu 

záchranu. 

Náš syn v ten deň odcestoval z rodičovského domu a deň po požiari nám 

povedal:

- Nebudete mi veriť, ale ja som vedel vtedy, keď sme odchádzali z domu, že 

tento dom zhorí!

Bolo to skutočne neuveriteľné. Pri odchode mu hlavou preblesla myšlienka, že 

náš dom už viac neuvidí, lebo zhorí. Samozrejme, že neprikladal tomu až taký 

význam, ale stačilo to na to, aby len tak, zo zvedavosti si pozrel nejaké články o

požiaroch domov. Zistil pri tom, že pri takejto strašnej udalosti je dobré zriadiť 



transparentný účet, na ktorý môžu ľudia posielať finančnú pomoc. Zaujalo ho to 

a zo zvedavosti si pozrel, ako sa takýto účet zakladá.

Vďaka tomu, že sa riadil intuíciou, v noci požiaru syn okamžite vedel, čo má 

robiť. Skoro ráno, keď my sme na dvore zbierali ešte veci, ktoré sme stihli 

povyhadzovať z horiaceho domu, on už bol v Bratislave, aby mohol založiť na 

Slovensku transparentný účet pre darcov. Akonáhle bol účet založený, zverejnil 

ho na FB aj so správou, čo sa jeho rodičom stalo. Bolo to v piatok ráno, 4. 

januára. 

Kvôli nadchádzajúcemu víkendu bol problém s účtom, pretože banka počas 

víkendu nepripisovala na účet prichádzajúce peniaze. Ľudia z rôznych miest 

nám volali, či je to naozaj náš účet, lebo nič sa na ňom nehýbe. Napriek 

pochybnostiam sme na tomto účte mali v utorok, 8. januára, už stovky eur! 

Ľudia nám posielali, koľko mohli. Niekedy to bolo niekoľko stovák, niekedy pár 

eur – ale pre nás to bol v každom prípade zázrak! Cudzí ľudia boli ochotní 

otvoriť svoje peňaženky a pomôcť inému človeku v núdzi! Ako nazvať takúto 

ochotu? Láska? Súcit? Je to nezištná dobrota srdca človeka, ktorá nájde svoju 

odmenu. Kto dáva, tomu bude dané.

Raz nám zavolal pán z Galanty. Predstavil sa a ponúkol sa, že nám dovezie 

osobne viacero vecí potrebných do nového domu – sprchovú vaničku, dvere, 

obklady …. V tom čase sme však ešte len čistili pozemok od sutín a nevedeli 

sme, kam tie veci umiestniť. Napokon z toho zišlo, ale ochota tohto muža v nás 

zanechala veľmi hlboký dojem.

Transparentný účet bol zverejnený všade, kde to bolo možné. Nestíhali sme 

sledovať, ako na ňom narastá suma. Ku koncu januára sme si mohli dovoliť 

dúfať, že časom si znova postavíme nejaký malý domček na mieste nášho 

pôvodného domu. 

Z reportáže v Markíze sa stal takmer seriál na pokračovanie. Pán Mindák nás 

ešte niekoľkokrát navštívil. Vraj ľudia mu volajú a chcú vedieť, ako sa nám darí. 



Príbeh o požiari sa objavil aj v niektorých novinách, bol zdieľaný na FB a vďaka 

tejto obrovskej medializácii sa celé Slovensko a dokonca aj časť Česka 

zmobilizovalo. Mnohí naši príbuzní, priatelia, známi ale aj celkom neznámi ľudia

rozhodli, že nám pomôžu postaviť sa znovu na nohy.

Na transparentný účet nám nabiehali finančné dary ešte aj v auguste. Svoju 

peňaženku aj srdce nám otvorilo asi tak 1300 ľudí, vrátane tých, ktorí prišli za 

nami osobne. A mnoho sto ľudí sa za nás modlilo, ďalší nám darovali veci, ktoré

tvoria teraz súčasť nášho domova a šatníka. Prežili sme niečo veľmi zlé, ale 

nezostali sme v tom sami. 

Prvé štyri dni po požiari sme bývali u manželovej matky, u našej milej starkej. 

Sem nám nosili Levičania vrecia s vecami dennej potreby: šatstvo, obuv, 

uteráky, kabáty …... Napokon jedna veľká izba v dome bola plná vriec. Ale 

najkrajší dar nám doniesol jeden malý chlapček. 

Pred rodičovským domom zastal taxík a vystúpila z neho mladá žena. Doniesla 

nám tašky s vecami. Keď sa vracala k autu, prišiel jej synček ku nám a vložil 

nám do rúk peniaze. „Toto je pre vás,“ povedal nám a odbehol za mamou.

Dokonca sme sa dozvedeli, že taxikár, ktorý túto ženu doviezol, keď sa 

dozvedel, kam ide a prečo, nezobral od nej peniaze za zvezenie.

Prepychové bývanie

Ako som už spomenula, pár dní po požiari nášho domu sme bývali u našej 

starkej. Je už veľmi stará a roky býva sama vo svojom dome. Naše nešťastie ju 

veľmi vykoľajilo z jej krehkej emocionálnej stability a naša prítomnosť v jej 

domácnosti ju uvrhla do chaosu. Bola zvyknutá na svoj denný rituál, svoj 

poriadok a zrazu bol jej dom plný ľudí, izby plné vecí a každú chvíľu prichádzala

nejaká návšteva. Videli sme, aj keď sa nám snažila v rámci svojich možností 

pomáhať, že upadá do zmätku, má problém spracovávať novú situáciu a 

zorientovať sa v nej. Po necelom týždni bývania u nej sme boli rozhodnutí, že si



musíme svoje dočasné bývanie riešiť inde, nie v jej dome.

Začali sme zvažovať možnosť, že si prenajmeme niekde malý byt. Len čo sa 

táto myšlienka na prenájom zrodila, znovu zasiahla vyššia moc. Ozvalo sa nám 

niekoľko ľudí s ponukou na bývanie. Zrazu sme si mohli vyberať z viacerých 

bytov. Korunou všetkého však bola ponuka manželovej spolužiačky zo strednej 

školy: ponúkla nám na bývanie poschodový prázdny dom po rodičoch, ktorý sa 

nachádzal 5 minút pešo od našej farmy! Dom bol už dlhú dobu prázdny a bol na

predaj. 

Nechceli sme veriť, že sme dostali takúto veľkolepú ponuku na bývanie. Na 

farme nám zostali naše zvieratká a museli sme denne za nimi chodiť kŕmiť ich, 

vyčistiť stajne a večer znova pozatvárať pred predátormi. Takže táto ponuka 

bolo to najlepšie, čo sme mohli dostať. 

Hneď na druhý deň sme sa s pomocou našich súrodencov, ktorí za nami 

docestovali, presťahovali do veľkého prázdneho domu. Pred necelým týždňom 

nám zhoreli všetky veci a teraz sme sa sťahovali niekoľkými autami – toľko sme

toho za tých pár dní dostali. Naša starká konečne získala späť svoje súkromie, 

aj keď nám ešte dlho vyčítala, že sme odišli z rodičovského domu.

Naše nové bývanie bolo prepychové. Niekoľko spální – každý z nás mohol mať 

zase svoje súkromie; veľká kuchyňa, veľká obývačka – sem sme si uložili 

všetky darované veci a postupne sme ich začali triediť. A hlavne – mali sme 

konečne svoju kúpeľňu. 

Bol január, počasie bolo typicky zimné. Sem-tam snežilo, mrzlo, nepríjemný 

vietor sa dral pod kabáty. Na zhorenisku sa nedalo robiť nič. Prúdy vody, ktoré 

hasiči púšťali na horiaci materiál, presiakli do každej čiastočky popola a všetko 

to spolu zamrzlo. Nebolo možné odpratávať túto kompaktnú zmrznutú hmotu 

ani čakanom. Museli sme čakať na odmäk. 

Ale práce sme mali vyše hlavy. Návštevy príbuzných, priateľov, známych aj 



neznámych ľudí boli na každodennom programe. Riešili sme niekoľko desiatok 

telefonátov denne a keď nám vyšiel čas, triedili sme veci, ktoré sa nám 

hromadili v obývacej izbe. To, čo bolo vhodné pre nás, sme si odkladali a to, čo 

nebolo na naše miery, sme darovali ďalej. Stávalo sa, že k nám prišli ľudia s 

pomocou a odchádzali nabalení igelitkami. 

K darom, ktoré sme dostali, pribúdali ďalšie veci do domácnosti. Dostali sme 

práčku, mikrovlnky, niekoľko rýchlovarných konvíc, sedačku …... 

Vtedy sa nám to zdalo veľa, ale keď sa konečne rozbehli práce na zhorenisku, 

bolo veľmi dobré mať duplicitne tieto domáce spotrebiče. Boli potrebné aj na 

pracovisku, aj doma a pri takom intenzívnom používaní sa aj rýchlo kazili.

Jedného dňa nám zvonil telefón. Nebolo to nič výnimočné – už sme si zvykli, že

nám často volajú ľudia, ktorých nepoznáme. Ale tento telefonát tromfol všetky 

ostatné. 

Zatelefonoval nám jeden pán a spýtal sa, či nám môže doniesť práčku. Vtedy 

sme nemali žiadnu, tak sme sa aj potešili. Práčky prevážať nie je jednoduchá 

záležitosť a preto nás ani nenapadlo, že by táto ponuka mohla pochádzať mimo

Levíc. Napokon ale vysvitlo, že tento milý muž cestuje zo Žiliny do Trnavy, kde 

tú práčku vyzdvihne a potom s ňou ide do Levíc! Tak to už je cesta! Dopadlo to 

tak, že k nám s práčkou prišla celá rodina – úžasní manželia, ktorí majú 5 detí a

ešte myslia na cudzích ľudí! 

Naše dni boli tak nabité udalosťami, že počas dňa nebol čas myslieť na to, čo 

sa nám stalo. 

Zato noci …...

Každý z nás troch prežíval svoje osobné trápenie. Ja som nedokázala 

preklenúť hrôzu z toho, že moje dieťa bolo ohrozené na živote, až kým som to 

neriešila návštevou u fundovaného odborníka.

Dcéru prenasledovali nočné mory. Po nociach zažívala to, čo dovtedy 

nepoznala – strach. Bývali sme v cudzom dome a nepoznali sme jeho zvuky. Z 



postele nás postavili na rovné nohy aj také zvuky, ako zapnutie plynového kotla.

Manžel prežíval traumu asi najintenzívnejšie a najdlhšie. Niekoľko mesiacov ho 

každú noc prebúdzali vidiny plameňov, ktoré nedokázal v zárodku udusiť. 

Dokonca aj náš syn, ktorý pri tej desivej udalosti nebol, sa neskôr priznal:

- Vždy, keď mi voláte, mám stiahnutý žalúdok, - povedal nám pri jednej z jeho 

návštev doma.

Aj keď už prešli mesiace od tejto devastujúcej udalosti a už znovu bývame vo 

svojom dome, spomienky na tú strašnú noc sa občas vynoria a potrápia nás. 

Strata bývalého domova stále bolí a pocitu ohrozenia sa už asi nikdy 

nezbavíme. V našom novom dome máme 10 (!) hasiacich prístrojov, kotol 

ďaleko od domu, elektrické vedenie má všetky bezpečnostné prvky, ktoré 

existujú a napriek tomu všetkému stačí zachytiť zvuk, ktorý pripomína praskanie

ohňa a hneď sme všetci v strehu a hľadáme zdroj tohto hrozivého zvuku.

Návšteva u primátora

V našom nešťastí nám pomáhalo veľmi veľa ľudí. Od prvej chvíle sme vedeli, 

že nie sme sami. 

Naše nešťastie však oslovilo aj predstaviteľov mesta. Osobne za nami prišiel 

najprv zástupca primátora, pán Csaba Tolnai, a ponúkol v mene mesta pomoc. 

Mali sme si premyslieť, čo potrebujeme.

V polovici januára si na nás našiel čas aj primátor mesta, RNDr. Ján Krtík. 

Obaja predstavitelia mesta nás pozvali do svojej kancelárie, aby sme sa mohli 

porozprávať o tom, akou formou nám mesto môže pomôcť. Toto pozvanie bolo 

pre nás veľkým prekvapením a veľkou poctou.  

O Levičanoch je známe, že sú silní lokálpatrioti. Milujeme svoje mesto, jeho 

spoločenský život. V meste pozná hádam každý každého. Keby ktorýkoľvek 

rodený Levičan hodil v mestskom dave len tak kameňom, stopercentne by 

zasiahol buď svojho príbuzného, priateľa, známeho alebo známeho svojho 



príbuzného, priateľa či známeho svojho známeho. Náš štýl života pripomína 

trochu južanské mestá: milujeme pohodu, posedenie s priateľmi, milujeme 

spoločenské akcie. Levice sú pre nás všetkých naším domovom. A presne toto 

sme pocítili na vlastnej koži. Hlava mesta sa rozhodla, že mesto musí pomôcť 

tej časti svojho organizmu, ktorá trpí.

V krásnej kancelárii levickej radnice sa nás náš primátor pýtal, čím nám môže 

pomôcť. Nutne sme potrebovali zo zhoreniska odpratať všetku sutinu a na to 

boli potrebné kontajnery na odpad, veľa kontajnerov. Keby sme si ich mali 

zaplatiť, bola by to pre nás vysoká suma, ktorá by chýbala pri stavbe nového 

domu. Keď sme o tomto začali rozprávať, primátor bez váhania prisľúbil, že 

mesto nám kontajnery zabezpečí. Tak aj bolo.

Na tomto pre nás mimoriadnom stretnutí sme zažili ešte aj ďalší prejav 

spolupatričnosti. 

Do kancelárie prišla aj zástupkyňa občianskeho združenia zameraného na 

pomoc ľuďom, ktorí trpia Parkinsonovou chorobou a doniesla nám veľa, veľa 

potravín. Táto úžasná žena sa ešte niekoľkokrát u nás zastavila s potravinovou 

pomocou a vďaka nej sme dlho nemuseli kupovať bežné potraviny. V našej 

situácii to bola veľká pomoc. Jednak nám to ušetrilo peniaze a tiež sme 

nemuseli pri tom obrovskom nasadení rozmýšľať, čo kde nakúpiť. Stačilo otvoriť

dvere na špajzi. 

Pán primátor sa prejavil ako veľmi chápajúci a súcitný človek. Ale v súvislosti s 

ním nás čakalo ešte jedno veľké prekvapenie. Pozval nás na otvárací mestský 

ples a priamo ku svojmu stolu!

Nechodievame na plesy, ale pán primátor nám povedal, že určite nám dobre 

padne na chvíľu zabudnúť na starosti a zabaviť sa. Bola to pravda a celkom 

som sa tešila na túto akciu. 

Medzi darovaným oblečením neboli žiadne vhodné šaty na ples, tak som si 

začala takéto šaty šiť. Prvýkrát po požiari som znovu vytiahla šijací stroj a 

začala tvoriť. Bol to veľmi dobrý pocit – znova bežná kreatívna domáca práca. 



Žiadne vybavovanie telefonátov, žiadne riešenie papierových záležitostí, žiadne

zisťovanie cien stavebného materiálu či plánovanie upratovacích prác. Konečne

som robila niečo, čo milujem: vymýšľala a tvorila som si šaty. 

Deň pred plesom – uprostred príprav a vytešovania sa – môj organizmus 

skolaboval. Skolila ma nepríjemná viróza a tak na ples išiel manžel s dcérou a 

ja som si urobila tichý večer s horúcim čajom.

Dojmy z plesu boli úžasné. Moji najbližší si to užívali plnými dúškami a dlho sa v

spomienkach vracali k tejto udalosti.

Vďaka pán primátor!

Odmäk

Vďaka globálnemu otepľovaniu v čase, keď mala byť najtuhšia zima – na 

prelome januára a februára – prišiel odmäk. Teploty vystúpili nad nulu a všetko, 

čo bolo zamrznuté, sa začalo roztápať. Mohli sme začať s odpratávaním 

zhoreniska.

Na mieste nášho bývalého domu bola miestami až metrová vrstva popola a 

ďalších zbytkov po ohni. K nebu sa týčili ešte nejaké polozhorené hranoly, ktoré

hasiči „zachránili“ pred úplným zničením. Náš dom pôvodne stál na pilieroch 

nad zemou a kde-tu ostala časť pôvodnej sendvičovej podlahy nezhorená ale 

úplne premočená od vody, inde však bola preborená. 

Mnohí ľudia z nášho okolia sa nám sľúbili, že prídu pomáhať pri upratovaní 

zhoreniska. S malou dušičkou sme oznámili ľuďom v našom okolí, že na sobotu

2. februára organizujeme brigádu. Nevolali sme nikoho menovite . Nechceli sme

nikoho postaviť do situácie, kedy svoj voľný čas musí venovať práci na cudzom 

majetku. A to ešte v zime, v špine, v namáhavej práci. Pri všetkej dobrej vôli a 

ústretovosti bolo ťažké predstaviť si, že sa nájdu ochotní brigádnici, ktorí 

vymenia pohodu teplého domova za čvachtanicu v zime a mokrote.

Na naše prekvapenie v sobotu prišlo vyše desať ľudí! Prišli dcérini kamaráti, 



muži, ktorí nás osobne ani veľmi nepoznali. Prišla rómska rodina – otec s dvomi

synmi. Napriek všetkým predsudkom títo traja chlapi pracovali ako draci. 

Nezastali ani na chvíľu, boli ochotní a milí. Zo zhoreniska sme povyťahovali 

veľa železných častí: časti postelí, sedačiek, kuchynského náčinia, rôzne kúsky 

strojov, na ktorých sa roztavili plastové časti …. toto všetko „naši“ Rómovia 

neskôr ponosili na káričke do zberu. Pomohli sebe aj nám.

Prišli aj ďalší naši známi a všetci títo ľudia ochotne pracovali až do zotmenia. V 

ten deň sme vyčistili veľký kus pozemku. Mesto nám pristavilo kontajnery tak, 

ako sľúbili. Kontajnery sa plnili jeden za druhým. 

Večer sme boli po takejto makačke zmorení, unavení, ale scenár posledného 

mesiaca sa zopakoval. Keď prešla polnoc, vidina plameňov nás zase prebrala 

zo spánku.

Oheň sa správa zvláštne. Kuchyňa zhorela úplne, ale kuchynská linka, ktorá 

bola uprostred najväčšieho ohniska, odolala. Povrch mala zhorený, ale hrnce a 

riady v nej boli síce začmudené, ale celé. Takisto odolala chladnička. Zhorelo 

na nej všetko plastové, ale keď sme vypáčili priškvarené dvere, jej obsah bol 

celý. Mäso zo zabíjačky, ktoré sme dostali od známych pred Vianocami, bolo 

tam, len poriadne začmudené a zasmradené od dymu. Naše mačky a psy mali 

dva týždne hody.  

Odpratávanie zbytkov po ohni bola veľmi smutná práca. Naša bohatá knižnica, 

do ktorej sme kupovali knihy niekoľko rokov, zmizla. Po širokom okolí poletovali 

len útržky strán, ktoré oheň nestrávil a teraz to vietor roznášal po okolitých 

lúkach. Zmizol krásny jedálenský stôl so stoličkami, ktorý som mesiac vyrábala, 

zmizla sedacia súprava s novým čalúnením, zmizol krásny perzský koberec – 

prvá vec, ktorú sme si ako mladomanželia kúpili ….. Izby v podkroví sa prepadli

dole a nezostalo z ich zariadenia vôbec nič. Skrine plné šiat, kabátov, zrkadlá, 

skrinky, kreslá, postele – všetko zaniklo tak, ako keby to nikdy ani neexistovalo. 

Pri odpratávaní sme občas natrafili na kúsok obrazového rámu, na rozbité 



porcelánové taniere, na kúsok kožušiny – to všetko vo mne prebúdzalo ťažké 

emócie: smútok, ľútosť, pocit straty. Ale vždy, keď sa tieto emócie mali prevaliť, 

prišla jediná spásna myšlienka: ŽIJEME! Toto uvedomenie si bolo kotvou, ktorá 

nás držala pri zdravom rozume.

Pracovali sme celý deň až do zotmenia a podarilo sa nám vyčistiť veľký kus 

zhoreniska. Všetci pracovali s obrovským nasadením a my sme sa nestíhali 

diviť, ako rýchlo miznú popol a sutiny. Do večera sa vynieslo niekoľko desiatok 

fúrikov do kontajnerov. Keď sme skončili, bol večer a všetci sme boli K.O.

Brigády pokračovali celý mesiac. Toľko ľudí, ako v prvý deň, už nebolo naraz 

prítomných, ale vždy sme mali pomocníkov. Občas sme z popola vyhrabali ešte

niečo, čo malo pre nás hodnotu, ale už sme sa nezaoberali cieľavedomo 

hľadaním vecí. Bolo nevyhnutné prijať skutočnosť, že všetko je preč a sústrediť 

sa jedine na to, že budeme mať nový domov.

Moja milovaná teta zomrela pred dvomi rokmi na ťažkú chorobu. Bola to moja 

druhá mama a ako milovala mňa, tak mala rada aj moje deti. Po jej smrti moja 

dcéra zdedila po nej krásnu veľmi jemnú zlatú retiazku; prívesok na nej mal tvar

nádherne vypracovaného orla. Dcéra mala rada tento šperk pre jeho krásu a 

tiež pre spomienku na Evičku – našu tetu. 

Keď sme sa prehrabávali v popole, hľadali sme aj túto retiazku. Dcéra vedela, 

kam ju v ten večer položila, tak sme centimeter po centimetri preberali všetku 

špinu na mieste, kde by retiazka mohla spadnúť. Nenašli sme ju nikde.

Prešla nejaká doba, pršalo a my sme boli na zhorenisku. Zrazu sa mi nejaká 

cvernička zamotala pod čižmu. Zdvihla som to z popola – a bola to dcérina 

retiazka aj s príveskom! Celá čierna, ale keď ju v zlatníctve vyčistili, zažiarila v 

plnej kráse. Ako keby vedela, že niekto za ňou smúti.

Ku koncu februára bol pozemok vyčistený a pripravený na nový začiatok.

Od prvého dňa, ako sme sa pustili do čistiacich prác, sme tvrdo pracovali. Od 

skorého rána do zotmenia - každý deň. Prestávky boli len na jedlo. Chodili sme 



do nášho dočasného domova unavení, špinaví a vyčerpaní. Ani neviem, odkiaľ 

sme čerpali toľko fyzickej sily, ale tú duševnú do nás nalievali ľudia z nášho 

blízkeho aj ďalekého okolia. Peniaze na transparentný účet stále pribúdali, 

takisto pribúdali vrecia v obývačke, dostávali sme potraviny …..   

Ku koncu februára už bolo jasné, že si budeme môcť postaviť nový dom. Každý

jeden deň sme s úžasom sledovali, ako nám rastie konto na účte. Nebolo a nie 

je možné poďakovať sa všetkým, ktorí na nás mysleli, ale v našich srdciach je 

hlboká vďačnosť za túto pomoc. Bez ochotných darcov by sme nemali znovu 

svoj domov.

Sedeli sme v jednu februárovú nedeľu pri obede, keď pred naším dočasným 

domovom zastalo auto a niekto z neho vystúpil. Išla som sa pozrieť, kto prišiel. 

Pri dverách stála naša priateľka a podávala mi obálku.

- Od koho to je? - spýtala som sa jej.

- Od dobrých priateľov, - odpovedala mi s úsmevom.

Keď sme obálku otvorili, spadla nám sánka! Bolo v nej 2000 €!

Vďaka potravinovej pomoci sme mohli každý deň pripraviť obedy pre tých, ktorí 

nám pomáhali. Niekedy prišli 2-3 ľudia, niekedy viacerí, ale vždy sa našli 

ochotní muži a ženy, ktorí obetovali svoj čas a pomáhali nám – či v zime, v 

blate, či v daždi. V ústrety nám vychádzala aj príroda: vo februári, keď býva 

najtuhšia zima, takmer nemrzlo a my sme mohli bez zastavenia pracovať.

Ako som už spomínala, milujem prácu s drevom. Za tie roky, čo bývame na 

farme, som postavila viacero drobných stavieb: besiedku, malú telocvičňu, 

rozprávkovo vyzerajúcu latrínu. Všetky tieto moje výtvory sa teraz naplno 

využili.

Bez latríny by bol celodenný pobyt niekoľkých ľudí na pracovisku veľmi 

komplikovaný. Z malej telocvične sme urobili dočasnú kuchynku a oddychovú 

miestnosť, kde sa dá posedieť a zohriať sa. A naša besiedka poslúžila ako 

otvorená jedáleň.



Začíname stavať

Na začiatku marca sme konečne vypratali z pozemku všetku špinu, popol a 

zbytky pôvodného domu. Z nášho domu už nezostalo nič, len spomienky. Od 

požiaru uplynuli dva mesiace a my sme boli tam, kde pred 16-timi rokmi: 

prázdny pozemok a v rukách stavebné plány.

Počasie nám stále prialo a mohli sme bez prestávky robiť. Pribudli nám stáli 

pomocníci: ujo Jožko, priateľ Kali s bratom Romanom a vždy, keď mohli, prišli aj

ďalší ľudia: Štefan, Juraj, Magda a iní. 

Bývame v oblasti, kde raz za čas prívalové dažde vytvoria tečúci prúd dravej 

vody. Z toho dôvodu bol náš dom postavený na pätkách. A z toho istého dôvodu

sme aj náš budúci dom museli naplánovať tak isto. 

Keď už bol celý pozemok vyčistený a po našom pôvodnom dome nebolo ani 

pamiatky, prvé, čo sme museli urobiť, boli pätky. Trvalo to dlho – presne 

vymerať, kde ktorá pätka má byť umiestnená; kde budú rohy domu; kde budú 

presne obvodové steny; akú váhu jedna pätka unesie ….

Najprv to boli hodiny a hodiny plánovania, rátania, kreslenia, a potom niekoľko 

dní vymeriavania a umiestňovania pätiek na svoje presné miesta.

Tretí marcový týždeň boli všetky pätky na svojich miestach. Mohli sme začať so 

stavbou samotného domu.

Keď sme sa pri prácach dostali do toho štádia, keď už pozemok bol od zbytkov 

po požiari vyčistený, zvažovali sme možnosť objednať si aspoň hrubú stavbu v 

stavebnej firme. Napokon – máme takmer 60 rokov a práce, ktoré nás čakali, 

boli ťažké. 

Náš sused Mészáros má stavebnú firmu, a tak sme sa obrátili na neho. Keďže 

sme sa museli vtesnať do nášho rozpočtu, mali sme trochu obavy z toho, akú 

sumu nám jeho firma vyčísli. Keď nám oznámili, koľko by nás vyšla hrubá 

stavba, boli sme veľmi príjemne prekvapení. Išli so sumou tak dole, ako len 

mohli, aby nám pomohli. Žiaľ, najbližší voľný termín mali až niekedy na jeseň! 



To bolo pre nás veľmi neskoro.

Prešli necelé tri mesiace od požiaru nášho domu a my sme mali v rukách plány 

na nový dom. 

Náš prvý dom bol z dreva. S drevom sa pracuje ľahko a rýchlo. Kvôli tomuto a 

aj kvôli skúsenostiam, ktoré sme už mali, sme sa rozhodli postaviť si nový dom 

takisto z dreva. 

Plány boli urobené na sendvičový dom: OSB platňa – sklená vata – OSB platňa

- zateplenie. Pri tomto type domu ide stavba rýchlo. Treba urobiť skelet z 

hranolov, vonkajší plášť, izoláciu, vnútorné steny, podlahu a strechu. Takto to 

vyzerá pomerne jednoducho, skutočnosť je však vždy komplikovanejšia. Treba 

dozrieť na stovky drobností, ktoré v konečnom dôsledku rozhodnú o tom, či 

dom bude mať dobrú stabilitu, dobrú tepelnú odolnosť, slovom, či to bude dom 

na bývanie alebo dočasná kôlňa. 

Nakupovali sme množstvo materiálu: drevo, drevoplatne, izolácie, nátery, tisíce 

skrutiek, klincov, náradie (keďže všetko naše náradie zhorelo). Mnohí 

predajcovia nám poskytli na materiál zľavu. Jeden z nich nám dokonca požičal 

svoje lešenie, lebo sme nevedeli, ako pracovať vo vyššie položených častiach 

stavby.

Koncom marca nás navštívili zástupcovia stavbárskej skupiny z Plzne. Sú to 

odborníci na rôzne typy stavieb. Chodia stavať aj do vzdialenejších krajín, a 

keď sa dopočuli (nevieme odkiaľ) o našom nešťastí, rozhodli sa nám pomôcť. 

Vyhľadali nás, pozreli si terén a súhlasili, že nám BEZPLATNE postavia dom. 

Jediný problém bol ten, že najbližší voľný termín mali asi tak o rok! Veľmi nás to

mrzelo, ale museli sme s vďakou ich ponuku odmietnuť. Rok bol pre nás takmer

nekonečno. Neskôr – o pár týždňov – sa ukázalo, že sme urobili dobre, keď 

sme sa rozhodli pokračovať v stavbe sami. 

Keď už boli pätky na miestach, stavba išla rýchlo. Urobili sme skelet z hranolov 

a prichytili na ne OSB platne. So strechou nám prišiel pomôcť môj bratranec, 

ktorý pracuje ako strechár. 



Marec pomaly končil a my sme si blahoželali, ako sme na tom dobre. Pri 

takomto tempe prác sme plánovali do leta sa nasťahovať do svojho domu. 

Netušili sme ešte, aká nepríjemnosť je pred nami. 

Dni sa už predlžovali a počasie bolo ideálne. Nepršalo, bolo pekne a dobre sa 

nám pracovalo. Stala sa z nás celkom zohratá partia – ja s manželom, Kali s 

bratom a ujo Jožko sme vytvorili dobrý pracovný tím. Občas sa k nám pridal aj 

niekto iný, ale táto pôvodná zostava fungovala veľmi dobre. 

Pre mňa osobne bolo najťažšie vymýšľať každý deň obed pre niekoľkých ľudí. 

Nie som typ gazdinky, ale musela som sa ujať tejto úlohy, aby nevznikol žiadny 

zádrheľ počas prác. Až teraz som sa naučila využívať výdobytky našej doby. 

Zistila som, že nakŕmiť niekoľkých ľudí sa dá aj tak, že nakúpim už polohotové 

alebo aj hotové jedlo a nemusím stráviť niekoľko hodín prípravou. Približne po 

troch týždňoch som už mala presne zmapované, kde v meste predávajú hotové 

jedlá, za akú cenu a v akej kvalite. Veľmi ma to odbremenilo a svoj čas som 

mohla venovať stavbe.

Dcérina priateľka Monika so svojou mamičkou sa nám ponúkli, že nám navaria.

Bola sobota a my sme mali okolo 10 ľudí na stavbe. Uvariť pre toľkých ľudí 

obed a nachystať aj olovrant by mi zabralo hádam aj celý deň. Spadol mi 

kameň zo srdca, keď som počula túto úžasnú ponuku. A to som ešte nevedela, 

aká veľkolepá ponuka to je.

Monika s maminkou navarili toľko jedla, že tri dni sme mali všetci na stavbe 

hostinu!

Začiatkom apríla jedna partia už robila vonkajší plášť domu a ďalší pracovali na 

streche. Počasie nám neuveriteľne prialo. Nepršalo, bolo teplo. Niektorí naši 

susedia už začali mať podozrenie, že príčinou toho, že je tak teplo a sucho – 

sme my.  

- Mali by ste to už dokončiť, aby konečne zapršalo, - povedal nám jeden náš 

sused s úsmevom.



Pomoc od organizácií

Od požiaru prešli tri mesiace a my sme mali na účte toľko peňazí, aby sme si 

mohli postaviť dom. Menší, ako sme mali pôvodne, ale pre nás dostačujúci. 

Tento náš nový dom je dôkazom ľudskej súdržnosti, empatie a ochoty pomáhať.

Ale okrem bežných ľudí tu bola aj ďalšia kategória darcov, o ktorých som sa 

ešte nezmienila: organizácie.

Obrovskú pomoc nám poskytli cirkvi.

Prvú veľkú zbierku pre nás urobila Cirkev bratská, naša domovská cirkev. Keď 

sa vyhlásila zbierka pre nás, každý člen prispel nejakou sumou a výsledná 

suma bola pomerne vysoká čiastka. 

O nejaký čas sa na spoločných modlitebných stretnutiach zišli členovia 

všetkých cirkví v Leviciach a znovu urobili zbierku pre nás. Boli to ľudia z 

rôznych cirkví – Cirkvi bratskej, evanjelickej, katolíckej, Apoštolskej …. Bez 

ohľadu na rozdiely vo vierovyznaní boli títo veriaci ľudia ochotní darovať zo 

svojich peňazí časť nám, ktorí sme stratili všetko.

Finančné zbierky robili aj iné skupiny nám blízkych ľudí: bývalí spolužiaci, 

priatelia a dokonca aj Základná škola na sídlisku Vinohrady v Leviciach, do 

ktorej voľakedy chodili naše deti. Nevychádzali sme z údivu. Ako je možné, že 

toľkých ľudí oslovilo naše nešťastie? 

Naša farma sa nachádza neďaleko sídliska Vinohrady. Kým sme si chystali 

bývanie na farme, bývali sme v paneláku na tomto sídlisku. Do tunajšej 

základnej školy chodili aj naše deti. Mnohí návštevníci našej farmy prichádzajú 

k nám práve z tohto neveľkého sídliska. 

Veľmi sme boli prekvapení, keď sme sa dozvedeli, že základná škola na 

Vinohradoch robí pre nás zbierku! Na chodbe bola vyložená pokladnička, do 

ktorej mohli deti prispieť. Suma, ktorá sa vyzbierala, bola neuveriteľná. Deti pre 

nás vyzbierali takmer 1000 €! 

Reportáž, ktorú pre televíziu Markíza s nami pripravil pán Karol Mindák, mala 

obrovskú odozvu. Okrem jednotlivcov, ktorí sa nám ozývali vďaka nej, 

zareagovali aj firmy.  



Jedného dňa nás telefonicky kontaktoval jeden pán z Košíc. Volá sa Igor 

Barilik a vlastní rodinnú firmu na plechové strechy. Sledoval reportáž na 

Markíze a naše nešťastie sa ho dotklo. Zavolal nám, porozprávali sme sa o 

tom, čím sme si prešli a tento úžasný človek nám povedal, že nám zadarmo 

dodá strechu na celý nový dom! A zariadi aj dovoz z Košíc! 

Dlho sme túto ponuku predýchavali. Bolo to neuveriteľné. Keby sme vyhrali v 

lote, nedotklo by sa nás to tak veľmi, ako takýto dar od neznámeho človeka. 

Strecha, ktorú potom skutočne doviezli z Košíc aj so všetkými komponentami, 

je nádherná. Ďakujeme za ňu.

Ďalší zázračný telefonát prišiel z Komárna. Má tam sídlo firma INTER-OKNO 

s.r.o., ktorá predáva plastové okná a dvere po celom Slovensku a jej majitelia 

sa z médií dozvedeli o požiari nášho domu. Ponúkli nám okná a dvere na celý 

náš nový dom! Zároveň nás pozvali do centrály ich firmy do Komárna.

Bola to veľmi príjemná návšteva. Zoznámili sme sa s majiteľom firmy – s 

jedným z najpríjemnejších ľudí, s akými sme sa kedy stretli. Nádherné 

obchodné priestory, úžasný prístup, príjemní ľudia – bol to ďalší 

nezabudnuteľný zážitok. Darovali nám vysokokvalitné krásne okná na celý dom 

a k tomu široké, vysoké a nedobytné vchodové dvere. A tiež nám to všetko 

doviezli až na našu farmu!

Ďalší neuveriteľný telefonát prišiel niekedy v polovici marca. Zavolal nám pán z 

DREVONY z Bratislavy. Počas rozhovoru nám povedal, že DREVONA nám 

chce pomôcť a v Zlatých Moravciach v ich pobočke máme odložený nábytok. 

Keď sme prišli do Drevony v Zlatých Moravciach skutočne tam na nás čakalo 

niekoľko kusov zariadenia. Dokonca mladá pani, ktorá nám tovar vydávala, 

poznala našu farmu, bola u nás osobne. 

Mnoho rokov sme bývali v Bratislave a keď sme sa odtiaľ presťahovali do Levíc,

zanechali sme v Bratislave mnoho priateľov. Medzi nich patria aj manželia 

Kaiserovi – Tomáš a Miriam. Sú to hudobníci s obrovským talentom. Títo naši 

priatelia sa tiež rozhodli, že nám pomôžu spôsobom, ktorý je pre nich vlastný. 



Usporiadali nám v Leviciach benefičný koncert, ktorého výťažok darovali nám. 

Miriam spievala svoje vlastné skladby – nádherné piesne, ktoré dokážu do 

hĺbky srdca osloviť človeka.  Pre všetkých, ktorí na tomto koncerte boli, to bol 

nezabudnuteľný zážitok.

Ďalším veľkým darom od známeho boli radiátory a lustre do všetkých miestností

v novom dome. 

Pracovali sme tvrdo bez prestávky a začiatkom apríla sme sa dostali do takého 

štádia stavebných prác, že sme si mohli pokojne povedať, že do leta budeme 

bývať vo svojom dome. Ale jedno slovenské príslovie hovorí: Človek mieni, pán 

Boh mení. Neviem, či to bolo Božie rozhodnutie, ale naše sťahovanie sa z 

podnájmu neprebehlo v súlade s našimi plánmi. 

Sťahovanie

Možnosť bývať v nádhernom veľkom dome blízko našej farmy bola pre nás 

veľmi výhodná. Keď bolo treba, raz-dva sme boli buď na farme alebo naspäť v 

dome. 

Dom bol dlhodobo na predaj. Majiteľka domu aj susedia nám prízvukovali, že 

tam môžeme dlho bývať, lebo kupci sa neohlasujú.

Avšak požehnanie, ktorého sa nám dostalo, prešlo aj na majiteľku domu. 

Koncom marca prišla na obhliadku domu mladá rodina. Dôkladne si celý dom 

poprezerali a po pár dňoch sme sa dozvedeli, že ho kupujú. Trošku nás to 

zaskočilo, ale napokon sme rátali s tým, že vybavovanie papierov okolo 

prevodu nehnuteľnosti a bankové záležitosti nejaký čas potrvajú. Boli sme aj 

radi, že majiteľka domu po dlhom čase konečne našla kupcu a zbaví sa 

bremena.

Ale veci išli rýchlejšie, ako sme očakávali. V prvej polovičke apríla nám noví 

majitelia oznámili, že do dvoch týždňov sa musíme z domu vysťahovať! Bol to 

pre nás šibeničný termín. Už doteraz sme na stavbe robili viac, ako sme vládali.



Požiadali sme ešte ďalších ľudí o pomoc, pricestoval aj syn z Brna, môj brat si 

zobral dovolenku v robote – a pracovali sme a pracovali .... Od brieždenia do 

súmraku bez prestávky. Dni utekali a pomaly sa blížil termín, kedy sme sa 

museli z domu vysťahovať – bolo to na Veľkú noc, 19. apríla. 

18. apríla sme umiestňovali na novom dome okná a dvere a 19. apríla, keď 

všetci oslavovali Veľkú noc, sme sa sťahovali do svojho nového domu! Bolo to 

presne tri a pol mesiaca po tom, ako zhorel náš dom.

Slávenie Veľkej noci má svoj pôvod v starovekej histórii Izraela.

Izraeliti ako národ žili v Egypte a robili tam otrockú prácu. Až jedného dňa Boh 

oslovil Mojžiša, aby vyviedol svoj ľud z Egypta do zasľúbenej krajiny. Udalosť 

toho dňa, kedy Izraeliti opustili Egypt, je známa v našich dejinách pod názvom 

Exodus. A my sme na Veľkú noc prežili svoj osobný Exodus a vrátili sme sa do 

svojho domova.

V piatok, 19. apríla, sme celý deň osobnými autami prevážali veci z dočasného 

bývania do vlastného domu. Už to neboli len vrecia, ale aj kusy nábytku, práčky,

obrovská chladnička s mrazničkou – dar od nášho priateľa Štefana S.  ….. Bolo 

toho veľmi veľa. Ani sme to všetko nemali kam umiestniť, mnohé veci sme 

museli uložiť do priľahlých malých priestorov okolo domu. 

Prišiel večer, 19. apríla, a my sme boli na smrť vyčerpaní, ale spali sme vo 

svojom dome! 

Samozrejme, nestihli sme všetko. Išli sme bývať do provizória. Na izbách neboli

osadené dvere, nemali sme kúpeľňu, WC, nemali sme kuchynskú linku, len 

kempingový horák, steny boli len surové OSB dosky – ale boli sme vo svojom! 

Spali sme vo svojich izbách, odkiaľ nás už nikto nemohol vyhodiť. 

Boli to tvrdé podmienky, ale ani jednému z nás nebolo ľúto konformného domu. 

Konečne sme boli znovu na farme, pri našich zvieratách. 

Čakali  nás ešte mesiace driny, ale nejako sme nevnímali množstvo prác, len to,

že sme opäť doma.



Vďaka dobrým ľuďom môžeme znovu bývať vo svojom dome. Bez ich pomoci 

by to bolo veľmi ťažké. Naša farma sa stala vyhľadávanou destináciou – ešte 

viac, ako pred požiarom. Takmer každý deň nás niekto navštívi, niekto sa príde 

pozrieť, ako napredujeme, či nepotrebujeme pomoc ….. 

Veľmi sú dojemné situácie, keď k nám príde návšteva a odchádza so slzami v 

očiach. Často počujeme:

- Ako ste to dokázali za taký krátky čas?

Jednoducho. Nemali sme na výber. Vlastne, mali sme na výber. Mohli sme si 

kúpiť niekde na okolí menší rodinný dom. Ale náš domov je na farme, ktorú sme

si my vybudovali. Zhorel nám síce dom, ale všetko ostatné zostalo. Zostali naše

zvieratá, naše krásne stromy, zostali malé jazierka, zostala rozprávková pivnica 

– to všetko je náš domov. A teraz už k tomu pribudol aj menší dom. 

_______________________________________________________________

Požiar nás obral o veľa, ale veľa sme aj získali. A to nie len v hmotnej oblasti.

Kým sme bývali v Bratislave, mali sme tam veľmi dobrý okruh priateľov. Denne 

sme sa stretávali, naše deti sa spolu hrávali, chodili sme spolu na výlety …. 

V Leviciach sme si nevedeli vytvoriť také blízke vzťahy, ako boli tie v Bratislave. 

Aj v Leviciach sme našli mnoho priateľov, ale nikdy tieto nové vzťahy neprerástli

do takej hĺbky, ako sme to zažili na bratislavskom sídlisku. 

Až niekedy začiatkom februára – teda po požiari – nás manželove spolužiačky 

zo strednej školy pozvali na večeru. Ja som ich do toho času osobne 

nepoznala, ale v ten večer sa zrodilo niečo nové - hlboké a vrúcne priateľstvo. 

Manželove spolužiačky ma prijali medzi seba bez obáv, bez predsudkov. Môj – 

náš život sa obohatil o dar priateľstva, ktorého absenciu som často vnímala.

Vďaka Sonička, Evka, Janka a ostatní.

Nočné mory sa občas vynárajú, vidina plameňov je silná hlavne nadránom. 

Neviem, či je možné tú strašnú udalosť spracovať v sebe aspoň natoľko, aby 

sme mohli kľudne spávať. Hasiace prístroje máme rozložené tak, aby boli, 

kdekoľvek sme, vždy poruke. Kotolňa je samostatná miestnosť bokom od 



domu, elektrina je naplánovaná so všetkými možnými bezpečnostnými prvkami,

ale aj tak sú situácie, keď sme v strehu a hľadáme zdroj neznámeho zvuku či 

štipľavého dymu (okolo nás často pália trávu alebo robia grilovačky). 

September 2019

Od požiaru prešlo už deväť mesiacov. To, že sme sa museli v rýchlosti 

vysťahovať z dočasného domova a nasťahovať do nedokončeného, ale svojho 

domova, sa napokon ukázalo ako veľmi dobré riešenie. Ľahšie sa dokončujú 

práce, keď netreba pri tom behať z jedného domu do druhého. 

Keď sme sa nasťahovali do provizória, prvé sme urobili dvere na spálniach, 

kuchynskú linku, kúpeľňu, a potom sme si práce podelili. Manžel robí práce, 

ktoré súvisia s chodom domácnosti: kotolňu, elektrinu, vodovody, zateplenie 

domu a ja robím práce na interiéri: maľujem, tapetujem, čalúnim, vyrábam 

nábytok, šijem závesy …. 

Náš dom pomaly nadobúda vzhľad, ktorý sme si vysnívali. Museli sme ale 

poľaviť v tempe prác. Až v auguste sme si uvedomili, že od 2. februára sme 

nemali žiadny voľný deň. Ale teraz si už doprajeme aj oddych. To najhoršie je za

nami.

Tento rok sme sa nemohli venovať ani farme, ani areálu pre návštevy.

Keď vypukol požiar, zvieratá, našťastie, neboli ohrozené – okrem domácich 

zvierat. Mali sme mačiatka v tom najkrajšom veku. Také batoľatá, ktoré všade 

lezú. Bolo ich šesť a keď začalo horieť, asi sa snažili schovať sa pod domom. 

Dve tam uhoreli a dúfam, že skôr ako zhoreli, sa zadusili.

Jedno mačiatko malo zhorenú srsť aj labky. S ním sme chodili k veterinárovi a 

neskôr si ho zobral môj bratranec Roman do Bratislavy. On ho potom aj dal 

vyliečiť (ako mi neskôr povedal, stálo ho to niekoľko sto eur!) a teraz je tento 

kocúrik mimoriadne životaschopný a nádherný.

Ďalšie tri mačiatka prežili a sú s nami na farme.



Náš pes Andy v tú ohnivú noc nechápal chudáčik, čo sa deje. Pobehoval okolo 

nás, okolo požiarnikov, a keď sme nadránom odišli do starkinho domu, ostal na 

farme. Keďže sme tam chodili každý deň, neriešili sme ho. Ale on riešil nás. Po 

týždni sa rozhodol, že to takto ďalej nepôjde a vydal sa nás hľadať.  

Nechápeme, akým zázrakom nás našiel v dome, kde sme boli ubytovaní, ale 

viac sa už od nás nepohol. Spal v spálni pod našou posteľou a von išiel len 

vtedy, keď aj my.

Teraz je to už znovu ten starý nezbedný Andy, ktorý sa občas tak zatúla za 

fenkami, že je aj niekoľko dní preč. Ale aj keď je  na svojich dlhodobých 

záletoch, niekoľkokrát denne pribehne skontrolovať nás, či sme v poriadku.

Pomaly sa blíži 3. január. Neviem, či budeme spať, alebo oblečení a pripravení 

sedieť v kreslách. Čas by mal zahojiť všetky rany. Uvidíme.

Prešli sme ťažkou životnou skúškou, ale prežili sme. Nemôžeme z našej 

perspektívy vedieť, prečo sa dejú niektoré udalosti, ale vieme, že Boh nás 

ochránil. Hasiči nám v tú noc povedali:

- Keby požiar prepukol o takej tretej nadránom, nezobudili by ste sa!

Keď požiar vypukol, my sme ešte nespali, hoci inokedy o tom čase sme už 

zvykli byť v posteli. Zachránili nás manželove narodeniny.

Všetko, čo nám oheň zobral, sme dostali mnohonásobne späť. Máme nový 

dom, dokonca sme dostali od známeho aj auto. Získali sme mnohých priateľov, 

zoznámili sme sa s krásnymi ľuďmi. Dokonca z toho, čo sme dostali, sme mohli 

pomôcť mnohým ďalším, ktorí to potrebovali.

Naučili sme sa ešte jednej lekcii: treba mať v zálohe peniaze určené na pomoc 

druhým. Žiaľ, mohli sme si to v lete vyskúšať v praxi. Nečakane zomrel syn 

jedného z našich priateľov, ktorý nám často chodil pomáhať na stavbu. 

Zanechal ženu s malými deťmi. Aspoň čiastočne sme mohli splatiť svoj dlh tým, 

že sme mladej vdove poslali peniaze. 

Vďaka tejto našej osobnej tragédii sme zistili, že nikdy nie sme sami. Sme 

súčasťou komunity, ktorá svojich členov podrží a pomôže postaviť sa na nohy.



   Vianočné chvíle 2018 – 
netušili sme, čo je pred nami

     4. január 2019 ráno po    

odchode hasičov

     - február 2019

    začiatok upratovacích prác



Všetko zhorené je preč a začína stavba

        - začiatok marca 2019

  

    26. marec 2019 – dvíha

      sa skelet nového domu

    5. apríl 2019 – ešte sme 

nevedeli, že o dva týždne sa 

sťahujeme



   15. apríl 2019 – to sme už mali

     namále

19. apríla 2019 sme sa sťahovali zo síce príjemného ale dočasného bývania do 

nového domu. Chýbala kúpelňa, kuchyňa, dvere do izieb – ale boli sme doma! 

A pre porovnanie – ako to bolo o rok:

jedna zo spální  apríl 2019                   …...tá istá miestnosť o rok apríli 2020

 

  

       vstup do bytu apríl 2019

                                                                      ...a vstup do bytu apríl 2020



   

      - ráno 19. apríla 2019

- večer 19.apríla 2019

- o rok 19. apríla 2020



A takto to u nás vyzerá po roku:

    - kuchyňa, srdce domu

  

 - kuchyňa s krbom
(elektrický! - žiadny
živý oheň)



  - pohľad do druhej spálne

Vianočná pohoda na konci ťažkého roku 2019:

  



Pri požiari utrpeli aj naše stromy, rastliny, kvetinové záhony. Niektoré stromy 

sme museli orezať, aby sa odstránili zhorené časti; z kvetinových záhonov a z 

trávnika sme po celý rok vyberali kusy skla z okien, ktoré sa rozprskli široko-

ďaleko. Ale tak ako my aj záhrada sa pozbierala z prežitej traumy a znovu sa 

zaskvela v celej svojej kráse.

- takto to vyzeralo 5. apríla 2019

- a takto to vyzerá po roku:



Čo robiť v prípade, ak sa vám stane podobné nešťastie?

• Ak ste to prežili a ste zdraví, netreba nariekať. Sebaľútosť odpudzuje 

druhých ľudí. Je potrebné uvedomiť si, čo sa stalo a prijať to. Vtedy sa 

dostanete na samé dno a môžete sa odraziť.

• Je dôležité vašu situáciu medializovať. Treba nájsť spôsob, ako ľuďom 

dať vedieť o tom, že ste v núdzi. Čím viac ľudí sa to dozvie, tým je väčšia

pravdepodobnosť, že sa medzi nimi nájdu tí, ktorí vám budú chcieť 

pomôcť. Zavolajte novinárov, televíznych redaktorov, dajte svoj príbeh na

internet. 

• Zriaďte si transparentný účet a zverejnite ho. Na transparentnom účte 

môže každý prispievateľ vidieť pohyb peňazí a ako sa hovorí „Malá kopa 

pýta viac“. Čím viac budete mať darcov, tým skôr sa pridajú aj ďalší.

• Zverejnite svoje telefónne číslo, aby sa vám ľudia dovolali. Každý má 

doma veľa vecí, ktoré nepotrebuje a ochotne ich daruje tomu, komu sa 

zídu. 

• V neposlednom rade: vyhľadajte pomoc psychológa. Každé nešťastie si 

vyžiada svoju daň a skôr či neskôr zistíte, že to, čím ste si prešli, vás 

poznačilo. Neriešená trauma sa ukladá hlboko vo vnútri duše aj tela a 

môže spôsobiť v budúcnosti veľa nepríjemností.

Igor a Viola Šallai, Levice

www.studenadolina.com

http://www.studenadolina.com/
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