
Reportáž: O pani vode a priezračne čistých vzťahoch. Ako v rozprávke. 
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Keď som prvýkrát prišla pred rokmi do Nižného Komárnika v okrese Svidník, zažila som pozitívny 
šok. Namiesto starostky Anny Ferkaninovej, ktorá musela niekam odísť, mi prišla budovu 
obecného úradu odomknúť Rómka. Predstava, že by som toto mohla zažiť ešte i v niektorej inej 
obci, bola nádherná, ale – nepredstaviteľná. A naozaj dodnes nerealizovaná. 
 
Roky prešli, v Nižnom Komárniku sa toho mnoho zmenilo, ale jedno ostalo nezmenené. Vzťah 
Rómov a nerómov v obci. Ich dobré vzájomné spolunažívanie. Naposledy sme do obce pod 
Duklou zavítali niekoľko dní po povodniach, ktoré, žiaľ, neobišli ani túto dedinu. Ešte v piatok mi 
starostka telefonicky hrdo dávala na vedomie, že práve dokončili už aj sadové úpravy pred 
novými domčekmi nižšieho štandardu. Pozývala náš redakčný tím na návštevu obce. A už v 
nedeľu sme sa zo správ dozvedeli o spúšti, ktorú tu narobila náhla, krátka a výdatná prietrž 
mračien. Zatopených vyše dvadsať pivníc, dve vodovodné prípojky, vytopený chatový ranč, 
zničené elektrické stĺpy aj záchytná hrádza na riečke Ladomírke, úplne vyliata riečka Sivarna, 
ktorá si pod obcou urobila nové koryto, zničené dve oceľové lávky, podmytý most, okolo 60 
metrov doslova odmytých miestnych komunikácii. To bol výsledok vyčíňania živlov. Nie div, že 
sme sa do dediny vybrali plní obáv a strachu z toho, ako voda ublížila novým domom Rómov. 
„Nás voda nechala na pokoji, lebo my sme dobrí Rómovia,“ povedal mi mladík Ľuboš Sivák v 
dedine, keď som sa ho opýtala na povodeň. Pred rokmi, konkrétne v roku 1976, búrka, ktorá sa 
obcou prehnala, vzala v hornej časti obce niekoľko drevených chatrčí. Jej pustošenie si ľudia 
dodnes pamätajú. Preto sa „pani“ vodu snažia udržať v obci pekne v jej koryte. Aj sa to podarilo. 
Ako sa na vlastné oči presviedčame, bývanie Rómov ostalo neporušené. Do svojho domčeka nás 
pozvala pani Helena Kraková so synom Marošom a nevestou Lenkou. Pýtam sa mladých, či už 
majú bábätko. Dvadsaťtriročná žena a jej o dva roky starší manžel svorne hovoria, že na dieťa je 
ešte priskoro. Spolu žijú tri roky a radi by si zarobili najprv nejaké peniaze. Chceli by sa aspoň 
ako tak zabezpečiť a až potom založiť rodinu. Škoda len, že v kraji pod Duklou pracovné 
príležitosti nie sú. „Už sme zvažovali, že odídeme do zahraničia,“ hovoria a dodávajú, že by 
neváhali, ak by si našli prácu obaja, niekde, kde by mohli robiť spolu. Pýtam sa pána domu 
Demetera Kraka, či aj v jeho mladosti bola u nich taká núdza o robotu, ako je teraz. Muž na 
zaslúženom dôchodku hovorí, že v minulosti, za socializmu musel pracovať každý. On robil, 
ostatne ako väčšina tunajších obyvateľov, 16 rokov na píle v neďalekej Krajnej Poľane. Ďalších 5 
rokov pracoval na družstve. Na traktore. Niečo vyše roka bol zamestnaný pri regulácii miestneho 
potoka. Reč stáčam smerom k spolunažívaniu. Domáci mi hovoria, že tunajší Rómovia s 
nerómami vychádzajú normálne. Dobre. Ja sa im snažím vysvetliť, že čo je u nich v dedine 
normálne, inde na Slovensku je výnimočné. Prinajmenšom nezvyklé a nie bežné. Stačí sa dívať 
na televízne správy. „Veď my, keď vidíme v televízii, ako inde Rómovia žijú a hlavne ako sa 
správajú – hanbíme sa za nich.“ vysvetľuje Maroš Krak. 
 
Spolunažívanie Rómov a nerómov je v tejto obci také príkladné, také očividné a predovšetkým 
také prirodzené, až sa človeku chce povedať – „bárs by takto v zhode nažívali ľudia 
všade!“ Starostka Anna Ferkaninová k tejto téme s hrdosťou hovorí: „Počas ôsmich rokov 
svojho starostovania som neriešila žiaden problém v spolunažívaní. Ba, naopak, neviem si 
ani predstaviť, že by som našich Rómov nemala. U nás žije veľa starých a osamelých ľudí. 
Nebyť Rómov, nemal by mi tých starkých kto zaviesť k lekárovi autom, nakúpiť im, priniesť 
nákup, nachystať drevo, priniesť lieky, chodiť nadávkovať lieky starkým, pokosiť dvor a v zime im 
odpratávať sneh.“ Pre úplnosť je potrebné povedať, že starostka pochádza z tejto obce a žije v 
nej. S rómskymi rovesníkmi chodila do školy a vzájomné rešpektovanie a dobré spolunažívanie 
vždy považovala a po¬važuje za samozrejmé. Rovnako ako za samozrejmé pokladajú jej rómski 
občania to, že toto je ich rodná obec, s ňou žijú a pomáhajú, kde je potrebné. Starostka nám 
hovorí, že má vzdelaných Rómov. Majú vodičské oprávnenia, pilčícke kurzy, ukončené odborné 
školy. A ich deti sú šikovné. Mnohé chcú študovať na vysokej škole… Neskôr sa dozvedám, že 
za starostkou do kancelárie mnohokrát mieria rómski žiaci. Aby im prekontrolovala úlohu, alebo s 
ňou pomohla, ak sú na učivo rodičia krátki. Alebo len tak – kvôli knihám či poradiť sa. „Neviem 



ako inde, ale ja keď kúpim noviny, dennú tlač a časopisy na obecný úrad, dám ich našim 
Rómom. Kolujú z rodiny do rodiny a neverili by ste, ako sa mi zakaždým nezničené vrátia 
späť“ vraví A. Ferkaninová. Dodáva, že tunajší Rómovia sa zaujímajú nielen o dianie v obci, 
ale aj o dianie v štáte. Chodia voliť, majú svojho voleného zástupcu – poslanca. „Žijú 
usporiadaným a nábožným životom. Nechýbajú na náboženských obradoch v obci, žijú v 
manželstvách a nie na ,divoko‘ ako niekde býva u Rómov zvykom. Rodiny tu nemajú viac ako tri 
deti…“ 
 
Som zvedavá, ako sa dá takýto stav docieliť. Aká cesta vedie k takejto zhode, k takejto úrovni. 
Starostka hovorí, že je to skladačka mnohého. Ale predovšetkým tvrdí, že je potrebné sa s ľuďmi 
veľa rozprávať o tom, čo chcú dosiahnuť, aký život majú vysnívaný. A následne je ich treba 
upriamiť na to, v čom by sa mali zmeniť. „Moja skúsenosť s našimi rómskymi občanmi je taká, že 
ak ich človek dobromyseľne upozorní, druhýkrát tú istú chybu neurobia,“ vraví A. Ferkaninová a 
ja som zvedavá na čarovný prútik, ktorým sa jej v obci podarilo docieliť čistotu, akú by jej iní 
starostovia mohli iba závidieť. „Čistota obce je vizitkou našich občanov. Tí, ktorí sú zamestnaní v 
rámci malých obecných služieb, majú obec podelenú na menšie úseky a o tie sa starajú. Jedna 
časť obce – jedna skupinka. Vedú ich parťáci – zhodou okolností všetko Rómovia. Ten, kto má 
na starosti zastávku autobusov, zájde na ňu i niekoľkokrát za deň. Ak je treba – uprace.“  
Aké jednoduché, hútam. Ale nedá mi neuvedomiť si, že takmer všade inde okrem Nižného 
Komárnika to takto jednoducho nefunguje. Znova si kladiem otázku. Prečo? „U nás každý vie, čo 
má robiť. Či ja v obci som, či tu nie som,“ vysvetľuje starostka a dopĺňa, že sa to ukázalo aj pri 
nedávnych povodniach. „Nebola som v dedine. Záchranárske práce výborne zvládol môj 
zástupca, poslanec Ľubomír Varga. V prvom rade tým, že vypol elektrinu v obci. Lebo dedina 
bola vo vode a pod prúdom. S tromi desiatkami občanov zamestnaných na obecných prácach sa 
starali o to, aby nezablokovalo mosty. Vďaka nim už päť hodín po búrke bola obec prejazdná. 
Pred novými domčekmi stretám 76-ročnú vdovu Zuzanu Sivákovú. Začíname sa rozprávať o tom, 
ako sa má, aký život prežila. Hovorí, že pochádza z neďalekej Mirole. Celých 34 rokov pracovala 
na píle. Rezala drevo na cirkulárke! S úctou sa dívam do očí ženy, ktorá celý život robila chlapskú 
robotu. V očiach sa jagajú šibalské ohníčky a napriek veku i ťažkému životu je v nich skrytá žena 
parádnica. I teraz má na krku šnúrku korálkov, zafarbené vlasy naberajú správny odtieň pod 
šatkou. „Nie, nikdy som nepocítila, že by mi ľudia opovržlivo dali najavo, že som Rómka,“ hovorí 
pani Zuzana a spomína, ako im voda vzala v 1976. roku chatrč. Ako si kúpili dreveničku. Ako 
varili von, kým domček nebol hotový. Hovorí, že dom jej postavili nerómovia. Spomedzi nich má 
aj dobré kamarátky. Cez cestu si za nimi zavše zájde na kus reči, ak neprídu oni k nej. Aj teraz 
ide za Annou Skarupovou. 
 
Využívam to a snažím sa, aby obe ženy spolu spomínali na minulosť. Pani Anna hovorí 
predovšetkým o chudobe. „ Ako deti sme po vojne zažívali veľkú biedu. Nebolo čo do úst. Ani na 
oblečenie. Sukne nám mama ušila z deky, ktorou prikrývali kone, aby neprechladli. Aby sme mali 
v čom chodiť do školy.“ Som zvedavá, či vtedy chodili aj rómske deti do školy. Pani Anna hovorí 
jednoznačné nie. Na moju otázku prečo, nechápavo odpovedá. „A ako by boli išli do školy, keď 
nemali čo na seba?“ Nedokážem si predstaviť takú chudobu. Anna Skarupová spomína, ako v 
čase jej detstva chodili rómske deti načisto holé. V zime i v lete. Akurát v zime ich bolo vonku 
menej vidno. „Chlapci holučičkí holí vybehli von do mrazu. Desať, dvadsať minút sa pošmýkali po 
ľade a vymrznutí vbehli do chatrče. Dnešné deti by pomreli na zápal pľúc,“ zamýšľa sa starká a 
púšťa sa do ďalších spomienok. 
 
Pre kúsok chleba 
„Bolo po vojne. V dedine bieda, akú si vy dnes ani predstaviť nedokážete. Mama piekla chlieb, 
ktorý sa chlebom len volal. Taký osuch. Mrvil sa a ani nechutil ako chlieb. Ale aj jemu sme boli 
radi. Múky nebolo. Málo bolo toho, čo sme mali… Do školy chodil na voze muž zo Stropkova. Mal 
mlyn a do dediny raz týždenne privážal chlieb. Vyzval siroty, aby sa postavili do radu. Deti čakali, 
kým im narežú po krajci z voňavého, chutného chleba. A ešte im ho aj natreli s lekvárom! My 
ostatní sme iba sliny prehltávali… Prišla som domov a mame hovorím, prečo náš ňaňo nie sú 
mŕtvy? Bola by som ten chlieb s lekvárom dostala aj ja…“ Pani Anne sa vtisli slzy do očí. 
Rýchlo sa vracia do súčasnosti. „Tí naši Rómovia sú šikovní. Usilovní, ale šetriť nevedia. V 



nedeľu napečú kuracie mäso a v pondelok, čo nezjedia, má na obed môj pes. Nejedia ohrievané 
jedlo. A mne sa doteraz nič nestalo. Hoci jem nedeľnú polievku ešte i v stredu… Sliepkam, čo 
chovám, nosia chleby, čo nezjedli ich deti v škole. Dva krajce namastené maslom, šunka v pro-
striedku, alebo dáka saláma. A tie deti z tej dobroty ani raz neodhryznú. Čo by sme boli za taký 
chlieb dali vtedy my? Nevedia dnešné deti, čo je chudoba…“ Pani Zuzana ide pred nami ku 
lavičke a kým si k nej prisadne jej nerómska kamarátka, pani Anna hovorí, aký ťažký život mala 
jej rómska priateľka. „Od šiestich rokov slúžila u gazdov. A potom tá robota na píle. Aj teraz 
vidím, ako deň čo deň ide tam aj naspäť pešo. A cestou domov vždy palica na pleci. A na nej 
vpredu i vzadu sieťka odrezkov. Aby bolo na kúrenie.“ 
 
Nižný Komárnik. Dedina na Poľsko-slovenskej hranici. S prekrás¬nym dreveným kostolíkom na 
kopci. So 153 obyvateľmi. Z nich je šesť desiatok Rómov. V dedine je len sedem školopovinných 
detí. A dospelí zväčša nezamestnaní. Z nich 42 zamestnáva obec. Za desať hodín týždenne im 
prináleží aktivačný príspevok 63,03 eura. Starostka si bez svojich Rómov nevie život obce 
predstaviť. Na svojich občanov nedá dopustiť. „Viete, ako sa pracovalo pri výstavbe domčekov 
nižšieho štandardu?“ Pýta sa nás a hneď aj odpovedá. Nastupovalo sa ráno o ôsmej a končilo, 
keď bola tma. A robil každý chlapec a chlap. 
 
Starostka vyratúva príklady svedčiace o ľudskosti tunajších ľudí, a to rozprávanie sa v dnešných 
pomeroch počúva veľmi príjemne. A znie ako rozprávka, ktorá sa začína čarovne: Bolo, nebolo… 
V Nižnom Komárniku pred domčekmi nižšieho štandardu vďaka vlaňajšej dotácii 3 000 eur z 
úradu vlády SR v máji dokončili terénne práce. Svojpomocne, len s pomocou a radami odborníka 
si tu naviezli zeminu, vysiali trávu, vysadili kríky a kvety. A keď to všetko podrastie a rozkvitne, až 
vtedy tu bude ako v rozprávke. 
 
Starostka, ako keby problémov v obci nemala dosť, často rieši aj problémy iných obcí. 
Prichádzajú za ňou Rómovia z celého okolia. Od tunajších vedia, že vie zakaždým nájsť schodnú 
cestu, vynájsť sa, vykutrať riešenie. Nuž prichádzajú, aby im poradila. A pomohla. Ako získať 
peniaze na studňu v osade, ako zabezpečiť to, či ono. Na obecných zastupiteľstvách sú bežným 
javom hostia zo stropkovského i svidníckeho okre¬su. Prichádzajú, aby sa inšpirovali, aby tu 
našli riešenia. A okrem riešení technických problémov tu v reáli môžu vidieť, že spolunažívať sa 
dá dobre a príjemne. Ak ľudia chcú. Ak spolu žijú. Ak spolu riešia dobré i zlé. 
Daniela Obšasníková, foto: Jozef Ferenc 
 

 
Domčeky Rómov v Nižnom Komárniku s typickou čistotou okolia. 

 



 
Ľ. Sivák si márne hľadá prácu. 

 

 
Starostka A. Ferkaninová (vľavo) má na svojich občanov vždy čas. 

 



 
Priateľky – Z. Siváková (vľavo) a A. Skarupová. 
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