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Občianske združenie Moja krajina v týchto me-
siacoch predstavuje projekt na podporu a rozvoj 
živnostenského podnikania a regionálnej ekonomi-
ky. A robí to veľmi jednoducho, vlastne... len oživu-
je procesy, ktoré fungovali po stáročia. 

Systém, v ktorom spolupracujú  miestni živnost-
níci s obyvateľmi a spoločne tým zvyšujú životnú 
úroveň vo svojom regióne, posilňujú lokálnu eko-
nomiku a ešte si šetria energiu a čas,  nie je nič iné, 
ako susedská podpora. Zaujíma nás, ako sa pro-
jektu darí v tomto konzumnom svete s miliónom 
možností.

Janko, u vás doma na Horehroní stále fungujú su-
sedské vzťahy?
Keď som bol malý, tak to fungovalo veľmi prirodzene. 
Ľudia ktorí niečo produkovali sebestačne, si v rámci su-
sedstva vypomáhali či už pri zabíjačkách, oberaní ovo-
cia, zbieraní zemiakov alebo vyberaní medu. Utužujú sa 
tým vzťahy a prirodzeným spôsobom si pomáhajú bez 
toho,  aby  si  to uvedomovali. V našej dedine  stále  žijú 
rovnako  zmýšľajúci  ľudia  ako  ja.  Všetci  si  pomáhajú, 
bez problémov spolu komunikujú a hlavne si dôverujú. 
A toto musíme oživiť celoplošne, lebo je to prirodzené, 
efektívne a profitabilné.

Si tvorcom myšlienky navrátenia do obehu „staré-
ho-dobrého” obchodovania so susedmi. Alebo jed-
noducho povedané: načo budem chodiť do nákup-
ného centra, keď môžem nakúpiť u Joža? Čo je tou 
najsilnejšou výzvou projektu, čo by nás, obyvateľov 
aj podnikateľov malo presvedčiť o tom, aby sme do 
systému „podporujem suseda” vstúpili?
Rád vysvetlím môj pohľad na situáciu v súkromnom 
podnikaní.
Živnostníci  a  súkromní  podnikatelia  tvoria  hlavnú 
zložku HDP našej krajiny. Tým, že samostatne pracujú 
na  svojich  snoch,  vytvárajú  živobytie pre  svoje  rodiny 
a zamestnancov, zároveň  tvoria komunitu, ktorá by  sa 
mala  riadiť určitými zásadami,  a  toto by  sa  teda malo 
preukazovať na životnej úrovni v lokalite ich podnika-
nia. 

Ale nedeje sa to... 
Áno, lebo s príchodom retailu, veľkoobchodných sie-
tí do našej krajiny vznikla akási bezhraničná všemocná 
konkurencia  voči  živnostníckej  komunite.  Dokona-
lý  systém  marketingových  klamstiev  dotlačil  malých  
a stredných podnikateľov k „múru”. Tlačiť ceny čo naj-
nižšie. Toto je však likvidačné, nehovoriac o tom, že na-
kupovaním vo veľkoobchodných centrách sa obohacuje 
len veľmi malá skupina, a to ani nie v našej krajine. Tie-
to veľké spoločnosti majú neraz daňové prázdniny, pod 

rúškom super zamestnania pre obyvateľov našej krajiny. 
Sami to poznáte, všade akcia, výpredaj, hľadanie najlep-
ších zliav a podobne. 
Práve  preto  som  sa  rozhodol,  že  vymyslíme  jedno  
z riešení  tejto situácie a postavíme platformu projektu 
pre rozvoj a stabilizáciu živnostenského podnikania. 
Takto  vznikol  obchodno-vzdelávací  systém  dobro-
voľnej spolupráce obyvateľov, podnikateľov a miestnej 
územnej samosprávy, systém Podporujem suseda.

Ale ako presvedčíš neskrotného konzumenta  
o tom, že o iba dva domy ďalej  majú jeho obľúbe-
nú kávu?
Do  systému  sme  zakomponovali  to  čo  každý  z  nás 
pozná,  tzv.  vernostný  program  Susedská  karta.  Ľudia 
to  vnímajú  ako ďalší  zľavový  a  neviem  aký  program, 
no realita je iná. Susedská karta slúži v prvom rade ako 
karta účastníka Podporujem suseda, osobu, ktorej záleží 
na podpore miestnych podnikateľov, práve v mieste jej 
bydliska. 
Vďaka karte má možnosť získať u každého niečo na-
vyše, ale nielen to. Tým, že nám držitelia kariet poskytnú 
svoje údaje, my ich na oplátku dokážeme včas informo-
vať o tom, že sa v tej jeho susednej kaviarni práve praží 
jeho obľúbená káva a mal by byť prvý v rade, kto si ju 
kúpi. 

Ja mám plnú peňaženku rôznych kariet a už som 
nejaké aj vyhodila, mnohé z nich mi neponúkli 
žiadne reálne benefity...
Áno, poznám to aj ja, no sú tu aj systémy, ktoré fungu-
jú a tento náš je jedným z nich.

Čo sa stane, keď sa v systéme ocitne menej kvalit-
ný dodávateľ či prevádzka?
Na toto máme oddelenie zamerané na inovácie a skva-
litňovanie služieb pre podnikateľov. 
Ak je niekto menej kvalitný, je to len pre to, že nemal 
možnosť nájsť vhodnú inšpiráciu pre podnikanie a prá-
ve na to sme tu. Sú však aj takí, ktorých ich podnikateľ-
ská činnosť prestala už dávno baviť, sú apatickí a nema-
jú chuť ďalej podnikať, no  iné  robiť nevedia. Systém 
je pripravený aj pre nich, no táto skupina podnikateľov 
potrebuje nájsť dôveru, ktorú u nich Podporujem suse-
da získa časom.
V  systéme  kooperuje  aj  zahraničný  jazykový  agent, 
ktorý  pripravil  niekoľko  komunikačných  prístupov  
v angličtine ako sa zorientovať pri zahraničnom styku  
s dodávateľmi z krajín EÚ, ako správne fakturovať, vy-
baviť email, alebo telefonát, na koho sa obrátiť. V EÚ 
sú krajiny, ktoré majú silnú podnikateľskú komunitu po-
stavenú na sebestačnej činnosti a práve toto je inšpirá-
ciou pre náš projekt.

Prichádzaš s jasnou výzvou presadiť projekt Pod-
porujem suseda do všetkých regiónov Slovenska. 
Pokorili ste už veľké mestá ako Zvolen a Banskú 
Bystricu. Ako prijali túto príležitosť miestni podni-
katelia a obyvatelia?
Nebolo to ľahké, nakoľko stredné Slovensko je tvrdý 
oriešok, no predsa sa to podarilo. Už na začiatku, keď 
som pár známym navrhol takéto riešenie som sa stretol 
s priaznivou spätnou väzbou. Za dva týždne v novembri 
sme oslovili skoro 60 podnikateľov, z ktorých sa polovi-
ca pridala hneď a ostatní sa vyjadrili, že sa pridajú, keď 
uvidia výsledky u susedov.
Do  systému  zaraďujeme  aj  inštitúcie  ako miesta  pre 
oddych a šport, kultúru, vzdelávanie a iné, kde sú účast-
níci systému viac ako zvýhodňovaní.

Akú podporu dostáva miestny podnikateľ od za-
kladateľskej spoločnosti?
Miestneho podnikateľa  vybavíme po  vizuálnej  strán-
ke značkami a samolepkami s logom, dodáme letáky so 
stojanom,  karty,  napíšeme  o  ňom  článok  v  lokálnych 
novinách a na internete s jeho názormi na súčasné pod-
nikanie.
Vďaka Slovenskej živnostenskej komore disponujeme 
komplexom  informácií,  ktoré  súvisia  s  legislatívnymi 
zmenami v podnikaní, máme v tíme expertov na BOZP, 
dane a účtovníctvo, ktorí pravidelne vopred informujú 
podnikateľov o nastávajúcich zmenách a sú k dispozícii 
v rámci online poradenstva.
Každý, kto sa pridá do systému má zároveň k dispo-
zícii  vernostný  program    Susedská  karta,  kde  dokáže  
s prehľadom sledovať v  jeho administračnej  zóne ná-
kupné prehľady, tvoriť si vlastné poukážky na vybrané 
akcie, odosielať hromadné emaily a iné. 
Zároveň poskytujeme služby o grantovom čerpaní eu-
rofondov pre rozvoj ich podnikania.

Postupným vytvorením skupiny lokalpatriotov, 
obchodníkov a verných zákazníkov, sa vyprofiluje 
nielen pozitívne zmýšľajúca komunita ľudí, ale 
vznikne tu aj priestor pre nové príležitoti... Určite 
máte niečo v pláne...
Samozrejme, tým dokážeme spoločne tvoriť zaujíma-
vé  prednášky,  konferencie,  spoločné  stretnutia,  team-
buildingy, koncerty, no nevyhnutné je do toho zapojiť 
starostov  obcí  a  osoby,  ktoré  rozhodujú  o  spoločen-
skom a občianskom dianí v ich obciach a mestách.

Janko, tak my teda ideme pokoriť Podunajsko, čo 
ty na to? 
Tak do toho! A nezabudnite: „Podporujte suseda, vráti 
sa vám to.”

 Zhovárala sa Mária Molnárová

Rozhovor so zakladateľom a riaditeľom projektu Podporujem suseda, Jánom Bezroukom

Podporujem suseda
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Veda na Slovensku má budúcnosť a nové talenty 
Ako využiť energiu z hluku? Ako vy-

robiť liečivé cukríky? Alebo – ako ino-
vovať umelé dokrmovanie mláďat? Na 
tieto a mnohé ďalšie otázky hľadali od-
povede študenti a zároveň prezentovali 
svoje vlastné vedecké návrhy na školskej 
konferencii, ktorá sa uskutočnila 4. júna 
2015 v priestoroch Slovenskej akadémie 
vied. Konferencia bola zároveň ukonče-
ním ďalšieho ročníka programu Veda 
má budúcnosť. 
Celoročný program pre školy zavŕšila zá-
verečná  školská  konferencia  a  prezentácia 
študentských projektov pred odbornou po-
rotou. Navrhované projekty predstavili tiež 
laickej  verejnosti  na  portáli  www.sutaz.ve-
damabuducnost.sk,  kde  študenti  získavajú 
hodnotenie o odporúčania verejnosti, ako aj 
iných škôl a partnerov projektu. Do projek-
tu Veda má budúcnosť je v Českej republi-
ke aktívne zapojených viac ako 1300 žiakov 
a  takmer 120 učiteľov. Na Slovensku  je  to 
340 žiakov a 15 učiteľov.
Študenti  stredných  odborných  škôl  aj 
všeobecno-vzdelávacích  škôl  prezentovali 
svoje vlastné návrhy na zlepšenie prestíže vedy na Slo-
vensku.  Porota  bola  zložená  zo  zástupcu  firmy Bayer 
Vladimíra Fúzika, Slovenskú akadémiu vied zastupovala 
Mária Matulová z Chemického ústavu SAV a za občian-
ske  združenie  AISIS  bol  prítomný  projektový  mana-
žér Radim Zabadal. Prezentácie projektov  si pripravili 
žiaci z piatich bratislavských stredných škôl, ktorí prišli 
v spoločnosti pedagógov. Na odprezentovanie projektu 
dostali čas 10 minút a hodnotila sa kvalita prejavu, ale 
hlavne inovatívnosť, prínos a realizovateľnosť projektu.

 „Neustály pokles záujmu žiakov o prírodovedné 
odbory vnímame ako vážnu hrozbu pre Slovensko. 
Tento trend, a ním aj nedostatok technicky a prí-
rodovedné vzdelaných absolventov, dlhodobo ne-

priaznivo ovplyvňuje ekonomický rozvoj Slovenska 
a jeho konkurencieschopnosť.  Bayer sa v rámci 
svojho firemného motta Veda pre lepší život, roz-
hodol dať tomuto trendu provokatívnosť(?), a to 
i partnerstvom na projekte Veda má budúcnosť, 
uviedol Frank Held, generálny riaditeľ firmy Bayer pre 
Českú a Slovenskú republiku.

Študenti predstavili päť projektov 
na podporu vedy
Prezentácie vedeckých projektov mali vysokú odbornú 
úroveň a tú ocenila nielen porota, ale aj všetci prítomní. 
„Myslím si, že je veľmi dôležité motivovať 
dnešných mladých ľudí k tomu, aby sa vzdelávali, 

a pripravovali na svoju budúcu kariéru 
z hľadiska ich samotných, ale aj  
z hľadiska celej spoločnosti, lebo je 
veľmi dôležité podchytiť a pritiahnuť 
ich tak, aby v budúcnosti prinášali 
prospech a efekt pre celú spoločnosť. 
Musím povedať, že dnešní súťažiaci 
mi rozhodovanie vôbec neuľahčili. 
Kvalita jednotlivých prác, ale aj kvalita 
samotnej prezentácie a stupeň a hĺbka 
vedomostí, bola na vysokej úrovni,“ 
povedal  zástupca  Bayeru  Vladimír  Fúzik. 
„Som veľmi prekvapená vysokou 
úrovňou prezentácií, sú veľmi dobre 
spracované, študenti sú veľmi dobre 
pripravení a cením si zapálenosť pre 
vyriešenie toho daného problému. 
Z toho vyplýva, že sú veľmi dobre 
motivovaní na to, aby získali čo 
najlepšie výsledky. A práve takýto 
mladí ľudia majú veľký predpoklad, 
že v budúcnosti budú motivovaní  
v prípade riešenia problémov,“ uviedla 
porotkyňa RNDr. Mária Matulová, DrSc., 
zo Slovenskej akadémie vied.

Prvé miesto  získala  Stredná škola veterinárna za 
projekt Inovácia umelého dokrmovania mláďat.

Druhé miesto získala Stredná odborná škola che-
mická, s projektom Vývoj a testovanie inovatívnej 
metódy na stanovenie 5-hydroxy-L-tryptofánu pri 
diagnostike kolorektálneho karcinómu.

Tretie miesto  získalo Gymnázium Ladislava Sáru 
za projekt Klimatické zmeny. Tento projekt zároveň 
získal najviac hlasov v internetovom hlasovaní verejnos-
ti.

Gymnázium Alberta Einsteina s projektom Ener-
gia z hluku a Stredná zdravotnícka škola s projek-
tom Babičkine liečivé cukríky si odniesli ocenenie za 
celoročnú spoluprácu. lsch

Darcovský portál LudiaLudom.sk 
v máji 2015 prekonal magickú hra-
nicu 1 000 000 darovaných eur. Za 
takmer päť rokov fungovania portálu 
využilo možnosť podporiť výzvy viac 
ako 24-tisíc darcov, ktorí poslali spo-
lu takmer 40-tisíc darov.
Portál  LudiaLudom.sk  je  univerzálny 
on-line systém darcovstva, ktorý je otvo-
rený  pre  všetkých  ľudí,  ktorí  potrebujú 
pomoc. Darcovia pomáhajú chorým de-
ťom, hendikepovaným ľuďom, rodinám 
vo  finančnej  tiesni,  neziskovým  či  mi-
movládnym organizáciám, školám, alebo 
samosprávam.  Celý  finančný  príspevok, 
ktorý sa darca rozhodne venovať v pro-
spech výzvy, putuje konkrétnemu príjem-
covi.  „Ďakujeme nielen darcom, ale 
všetkým, ktorí verili nášmu projektu 
a ktorí pri ňom stáli. Je pre nás dôleži-
tý každý, kto akýmkoľvek spôsobom 
prispel, či už darom, zdieľaním na 
sociálnej sieti alebo šírením dobrého 
mena projektu,“  povedal  Roland Kyš-
ka, riaditeľ ĽUDIA ĽUĎOM, n. o.
Súčasťou  portálu  sú  samostatné  plat-
formy, ktoré sa pomáhajú sprostredkovať 
dobrovoľnícku  prácu  (Dobrovolnici.
LudiaLudom.sk),  organizovať  bene-
fičné  aukcie  (Aukcie.LudiaLudom.sk) 
v prospech výziev z portálu, či platforma 
Kamoši  z  webu  (www.kamosizwebu.
sk), ktorá vznikla na podporu detí zo so-
ciálne  slabých skupín a vylúčených spo-
ločenstiev. 

Darcovský portál LudiaLudom.sk má za 
sebou  veľa  skvelých  projektov. „Medzi 
najúspešnejšie patria napríklad Via-
noce v lete, spolupráca s Vilom Roz-
borilom pri tvorbe relácie V siedmom 
nebi, či projekt Veslovanie pre Sýriu, 
pri ktorom sa finančné prostriedky na 
výstavbu kliniky v provincii Deir Mar 
Elian nezbierali len prostredníctvom 

portálu LudiaLudom.sk, ale aj pria-
mo na 24-hodinovom podujatí, počas 
ktorého sa veslovalo na trenažéroch, 
“  uviedla  PR  manažérka  ĽUDIA  ĽU-
ĎOM, n. o. Natália Báreková. 
Vďaka finančným darom mohol naprí-
klad  predčasne  narodený  Tobias  Labaj 
s  detskou  mozgovou  obrnou  absolvo-
vať niekoľko rehabilitácií v centre Adeli 

a z nehybného dieťaťa vyrástol šikovný 
chlapec, ktorý vie sedieť, učí sa chodiť 
a  rozprávať.  Prostredníctvom  portálu 
LudiaLudom.sk sa tiež podarilo naplniť 
výzvu  neziskovej  organizácie  Rodinko-
vo, ktorá vďaka finančným darom odkú-
pila priestory Miesta prijatia pre rodiny 
s  deťmi.  Občianske  združenie  Nemlč-
me môže  prevádzkovať  svoj  portál  na  
pomoc  obetiam  sexuálneho  násilia  aj 
vďaka  darom  zaslaným  cez  darcovský 
portál. Rodičia malého Branka Pirožeka, 
ktorému  náročný  pôrod  skomplikoval  
život,  zakúpili  vďaka  darom  vyzbiera-
ným  prostredníctvom  portálu  Ludia-
Ludom.sk  kyslíkový  prístroj.  Aj  deti  
so  sluchovým  postihnutím  a  naruše-
nou  komunikačnou  schopnosťou  sa 
môžu  vďaka  finančnej  pomoci,  ktorú 
získali uverejnením výzvy na portáli  lu-
dialudom.sk, učiť zo  špeciálnych učeb-
níc  v  novej  triede  na  Spojenej  škole 
internátnej  na  Hrdličkovej  ulici  v  Bra-
tislave. Rovnako aj deti zo sociálne sla-
bých skupín a vylúčených spoločenstiev 
môžu vďaka darom vyzbieraným pros-
tredníctvom  projektu  Kamoši  z  webu 
cestovať do školy, vzdelávať sa z učeb-
níc, či športovať. 
V súčasnosti je na portáli LudiaLudom.
sk  aktívnych  takmer  450  výziev,  ktoré 
môžu  darcovia  podporiť    prostredníc-
tvom  elektronického  bankovníctva,  či 
už pomocou platobnej karty alebo inter-
netbankingu.

Prostredníctvom portálu LudiaLudom.sk ste pomohli sumou 1 000 000 eur

Prvé miesto získala Stredná škola veterinárna.
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Pani doktorka, odkiaľ pochádzate  
a kde všade ste pôsobili?
Pochádzam  so  Spiša  a  za  roky môjho 
pôsobenia  som  prešla  rôznymi  praco-
viskami. Medicínu  som  skončila  v  roku 
1961  a  moje  prvé  pôsobisko  bolo  Ko-
márno, potom som išla na materskú do-
volenku s prvým synom domov na Spiš. 
Keďže aj moja mama bola detská lekárka,  
a v  tom čase bola po závažnej operácii, 
rok  som  ju  zastupovala  na  obvode.  Po-
tom som pracovala v nemocnici na det-
skom  oddelení  v  Kežmarku,  kde  som 
získala aj I. atestáciu. Koncom roku 1963 
sme prišli  do Bratislavy,  ale  tu  pre mla-
dú detskú lekárku nebolo miesta. Ale po 
čase som dostala miesto ako zastupujúca 
doktorka - tzv. paragrafistka, v Modre na 
detskom oddelení nemocnice. Po ukon-
čení  paragrafistky  v  Modre  nasledovali 
ďalšie  „paragrafistické“  miesta:  detské 
oddelenie na Bezručovej, potom Stupava, 
Pezinok, Budmerice a po dlhej dobe som 
dostala prvé stále miesto v Podunajských 

Biskupiciach,  kde  som  pracovala  vyše 
dvoch rokov. Potom prišiel rok 1968. Môj 
manžel v tom čase pracoval v Slovenskej 
akadémii vied a keďže  sa v  tých časoch 
„uvoľnili ľady“, manžel dostal možnosť 
pracovať v CERNe vo Švajčiarsku,  kde 
sme srávili dva roky života. Po návrate zo 
Švajčiarska mi bolo povedané na mojom 
predošlom pôsobisku, že nemám morál-
ne právo  tam pôsobiť ďalej,  preto  som 
zostala niekoľko mesiacov bez pracovné-
ho miesta.

Čo vás priviedlo do Rusoviec?
Do Rusoviec som sa dostala asi Božím 
riadením,  úplne  náhodne.  Moja  mama 
ako  detská  lekárka  mala  na  Spiši  veľ-
mi veľa známych. Vždy sa u nás niekto  
zastavil  poradiť  sa.  Pri  jednej  takejto 
debate poznamenala, že nemám po ná-
vrate zo Švajčiarska v Bratislave miesto. 
Tá pani a ďalšie „náhody“ zaúčinkovali  
a výsledok bol, že som sa ocitla v Rusov-
ciach, kde dovtedy nebola detská ambu-
lancia.

Zaspomínajme si troška... Aké to 
bolo keď ste pred 44 rokmi nastúpili 
ako detská lekárka do dediny za Bra-
tislavou?
Keď  som  sem  prišla,  bola  tu  len  pro-
vizórna  ambulancia,  ktorá  sídlila  v  bu-
dove  terajšej  Sisky.  Boli  to  provizórne 
podmienky,  stará  drevená podlaha,  liati-
nová  pec,  atď.  Rusovce mali  lekára  pre 
dospelých, zubára a detskú lekárku, ktorá 
sem dochádzala iba raz za mesiac. Často 
som zastupovala aj lekára pre dospelých. 
Dnes by som si už na to netrúfla. Obvod 
sa  skladal  z  Rusoviec,  Jaroviec,  Čunova  
a  ošetrovala  som  až  cca  1200  detí.  Po-
stupne  sa  to  tu  zlepšovalo.  Časom  sa 
vybudovalo  nové  zdravotné  stredisko,  
v ktorom pracujem dodnes.

Koľko detí momentánne ošetruje  
a z ktorých obcí?
Mám malý obvod asi 600 detí, väčšinu 
rodín  tu  poznám  a  liečim  už  tretiu  ge-
neráciu.  Pacientov mám  z  Jaroviec,  Ru-
soviec,  Čunova  a  blízkych  maďarských 
dedín. 

Dnes sa rodičia veľa o chorobách 
dozvedajú na internete.
Je dobré, že mamičky majú veľa infor-
mácií z internetu a aj z iných médií. Stáva 
sa  však,  že  tieto  informácie  sú  niekedy 
protirečivé a mamičky sú potom bezrad-
né čomu veriť.

Uľahčujú vám dnes prácu mnohé 
moderné laboratórne metódy, kto-
rých je stále viac?
Rozhodne laboratórne vyšetrenia, vďa-
ka  technickému  vybaveniu  a  mnohým 
objavom sú veľkým prínosom a možnos-
ťou stanoviť diagnózu, ktorú v minulosti 
bolo ťažké zistiť. Získala som tým, mno-
hom nových poznatkov. 

Dnes má každý pacient veľký výber 
liečby a podpory, dnes sa opäť vracia-
me k fytoterapii, bylinnej liečbe. Od-
porúčate aj vy nejaké „staré“ osved-
čené recepty?
Áno,  je  dobré  využívať  aj  tradičné  re-
cepty. Ja odporúčam napríklad na ocho-
renia  očí  dávať  liečivú  bylinku  očianku 
lekársku,  bylinkové  čaje  pri  vírusových 
ochoreniach a  cibuľový extrakt pri kašli 
a iné.. 

Pani doktorka, prezradíte nám 
mladším tajomstvo na vašu vitalitu  
a životnú energiu?
Recept  ťažko  povedať.  Chorá  chvála-
bohu nebývam často. Nedávno som mala 
stretnutie  po  53  rokoch  po  promócii  
a z mojich spolužiakov pracujem už  len 
ja. Mám výbornú rodinu, práca ma baví 
a keď prichádzam do ambulancie tak oží-
vam.  Ďakujem za rozhovor 

Lucia Schusterová
Foto: Autorka

Keď prichádzam do ambulancie, tak ožívam
Už 44 rokov sa o zdravie deti stará v Rusovciach MUDr. Mariana Krempaská.  

Priznám sa, po vstupe do čakárne a následne do ambulancie, cítim nostalgiu 
za časmi, keď som ako malá chodievala k pani doktorke. Žiadny počítač na 
stole, len lekárske knihy, klasický chorobopis a ľudskosť s milým úsmevom. 






