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Už vyše roka môžeme mať pocit, že počas pandémie 
na nás všetko padlo a že táto situácia trvá večnosť. Sme 
bez osobného kontaktu so spolužiakmi,  chýbajú nám 
zážitky a dobrodružstvá. Milí čitatelia, je dobré mys-
lieť pozitívne a nevidieť veci len čierno-bielo. Je skvelé 
mať niečo, čo sa dá osláviť alebo niečo, čo nás poteší. 
Dôvodom na oslavu je aj nové číslo Kulturária, v kto-
rom vám opäť prinášame pestrú škálu tém, kde si každý 
príde na svoje.

Môžete sa dočítať o pohľadoch študentov, ako zvlá-
dajú dištančné vyučovanie, ale taktiež o tipoch od psy-
chológa, ktorý vám poradí, ako danú situáciu zvládať 
lepšie. Prinášame vám aj pohľady učiteľov na to, aké 
pozitíva nám online vyučovanie prinieslo. Môžete sa 
zároveň dozvedieť, ako si prakticky usporiadať izbu, 
aby sa vám študovalo čo najlepšie. Ak vám záleží 
na tom, aby sa okrem koronakrízy nenaplnila aj ďal-
šia hrozba, a to klimatická, vkladajme svoje úsilie do 
ochrany životného prostredia a inšpirujme sa napríklad 
zelenými miestami v Bratislave. V súvislosti s tým pri-
chádzame aj s myšlienkou minimalizmu, ktorý ide ruka 
v ruke s ekológiou.

Ak by ste radi unikli z reality alebo vycestovali do 
zahraničia, aspoň sprostredkovane sa s nami preneste 
do Ruska alebo Francúzska. Možnosťou je aj ponoriť 
sa do iných príbehov a popri študovaní si spríjemniť 
(snáď) vrcholiacu pandémiu čítaním. V tomto prípade 
vám prinášame tipy na čítanie, vrátane vlastnej tvorby 
našich študentov. A ak aj vás láka písanie a cesta spiso-
vateľa, tak máme návod, ako na to! Milí čitatelia, tešme 
sa z maličkostí a dobrých správ, buďme spolupatriční  
a solidárni. Verím, že sme v poslednej kapitole tohto ne-
konečného príbehu a že príde šťastný koniec. Vydržme 
ešte, aby sme sa v ďalšom akademickom roku videli 
zdraví, plní síl a s úsmevom na perách na chodbách fa-
kulty. Najlepšie s úsmevmi oslobodenými od rúšok. 

Veľa zdaru, priatelia! 
Bc. Patrícia Belicová 

šéfredaktorka
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       Rozprávali  sme sa

Práca v IPčku - psychické zdravie ľudí 
sa počas pandémie zhoršilo

V dnešnej dobe, najmä počas koronakrízy, sa čoraz viac skloňuje téma psychického zdravia. Ľudia sú zlomení – prišli 
o príbuzného, majú existenčné problémy alebo im nesmierne chýba osobný kontakt s rodinou a priateľmi. Občania však 
majú možnosť obrátiť sa napríklad na krízové linky. V internetovej poradni IPčko pracuje aj psychológ Boris Katrušín, 
s ktorým sme sa rozprávali o jeho práci a téme duševného zdravia.
 

Štúdium a začiatky praxe

Boris Katrušín pochádza zo Zlatých Moraviec. 
Magisterský stupeň v odbore psychológia ukončil 
v roku 2020 na Fakulte sociálnych vied a zdravotníc-
tva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V štú-
diu pokračuje aj na doktorandskom stupni na tej istej 
univerzite. Od roku 2017 pracuje v poradni IPčko, 
kde je okrem iného súčasťou tímu Krízovej linky po-
moci. Vo voľnom čase rád číta a, pokiaľ nie je pan-
démia, veľa cestuje. Aktuálne pripravuje najmä me-
todiku o dištančnej krízovej intervencii a spolupráci 
liniek dôvery so záchrannými zložkami. 

Prečo sa rozhodol práve pre psychológiu a aké 
bolo štúdium na univerzite? V jednej epizóde pod-
castu IPčka – Hmmm podcast Boris spomína, že 
predtým študoval na Strednej odbornej škole tech-
nickej v Zlatých Moravciach, konkrétne odbor logis-
tika. V tom období sa podrobil testu, ktorý sa týkal 
kariérneho zamerania a v ňom mu vyšla psychológia. 
Pustil sa tou cestou a postupom času mu dané štú-
dium začalo dávať zmysel. Predstavoval si, ako bude 
oproti nemu sedieť človek a on mu poradí. Nemyslel 
si však, že štúdium psychológie bude tak teoretické.

Práca v IPčku

IPčko funguje ako četová, mailová a telefonická 
poradňa, zameraná primárne na mladých. Boris sa 
venuje práve četu a krízovej linke. V čom spočíva 
jeho práca a ako vyzerá jeho pracovný deň počas 
pandémie v porovnaní s obdobím mimo pandémie? 
Čo sa u neho zmenilo? ,,Môj pracovný deň je pomer-
ne nabitý. Zosúladiť výskum, ktorý realizujem v rám-
ci svojho doktorandského štúdia, prácu na Krízovej 
linke pomoci a zároveň publikačnú činnosť vyžaduje 
pomerne prísne delenie času. Obvykle si večer stano-
vím ciele, ktoré treba aktuálne dotiahnuť a ráno sa 
už začína práca bez zbytočného premýšľania. Často 
sa to strieda a vyžaduje aj istú flexibilitu. 

Po vypuknutí pandémie, kedy sme v IPčku úspeš-
ne vybudovali Krízovú linku pomoci, pozorujeme ná-
rast kontaktov, ktorým  treba venovať pozornosť. To 
je tá hlavná zmena. Iné zmeny nás zasiahli asi (ako) 
všetkých a aj keď ich prežíva každý individuálne, sme 
v tom spolu.“

Počas pandémie enormne narástol počet kontak-
tov či samovrážd a nepíšu už len mladí, ale aj starší 
ľudia a veľa zdravotníkov. V IPčku bežne zažívajú 
situácie, kedy i po kontakte ľudia skutočne spáchajú 
samovraždu alebo sa ich podarí zachrániť len tesne, 
napríklad pri koľajniciach. V IPčku pracuje ako so-
ciálna pracovníčka aj Borisova partnerka Simona. 
Ako zvládajú nárast kontaktov a časté myšlienky 
mladých na samovraždu? Vedia sa bez problémov 
odosobniť od práce? ,,Odosobniť asi nie je to správ-
ne slovo. V každom konkrétnom prípade musí človek 
dať do toho aj kus seba, avšak dôležité je uvedomiť 
si, kde sú naše hranice a čo môžeme človeku v da-
nom momente poskytnúť. Po odbornej stránke nám 
organizácia pravidelne poskytuje supervízie, vzde-
lávania aj osobnú podporu. V súkromnom živote sa 
snažíme byť jeden druhému oporou a všetok voľný 
čas venovať psychohygiene, relaxu, pohybu v prírode 
a koníčkom,“ tvrdí Boris.

IPčko je čoraz populárnejšie a mediálne známe. 
Riaditeľa Mareka Madra alebo ostatných členov vrá-
tane Borisa môžeme stretnúť na rôznych akciách ale-
bo diskusiách. Koncom minulého roka ich navštívila 
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aj samotná hlava štátu – prezidentka Zuzana Čapu-
tová. Aké bolo stretnutie s pani prezidentkou? Ako 
k stretnutiu došlo? O čom sa rozprávali? ,,Vzhľadom 
na to, že sa pani prezidentka Zuzana Čaputová dlho-
dobo venuje téme domáceho násilia, zaujali ju naše 
štatistiky. Úrad prezidentky nás preto oslovil a po-
žiadal o osobné stretnutie s celým tímom. Hlavnou 
témou boli naše skúsenosti v problematike domáceho 
násilia a suicidality (samovrážd – poznámka red.). 
Bolo pre nás veľkou cťou hostiť takúto významnú 
osobnosť. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskom 
a pozitívnom duchu s nádejou na zlepšenie aktuálnej 
situácie.“ 

Duševné zdravie ľudí

Na prelome tohto a minulého roka sa na Univer-
zite Komenského uskutočnil výskum o psychickom 
zdraví. Vedci z Univerzity Komenského skúmali 
psychické zdravie študentov a zamestnancov UK 
počas pandémie. Výsledkom výskumu bol približne 
dvojnásobný nárast depresie a úzkosti v porovnaní s 
rokom 2018. Pandémia zrejme ovplyvňuje (a to ne-
gatívne) prežívanie mladých ľudí na vysokých ško-
lách. Príznaky depresie pociťuje tretina študentov a  
úzkosťou trpí každý piaty vysokoškolák, čo predsta-
vuje alarmujúce čísla. Ako Boris, tiež mladý človek 
a zároveň študent, prežíva pandémiu? ,,Vzhľadom 
na moju pracovnú vyťaženosť si niekedy ani neuve-
domujem, že žijeme v pandémii. Samozrejme, aj na 
mňa to dolieha. Bol by som rád, keby sme sa už vrá-
tili do bežného života, mohli cestovať, navštevovať 
sa s rodinou a priateľmi, len tak ísť do kaviarne či 
divadla. Pre každého je to náročné. Uvedomujem si, 
že je to najmä o našej zodpovednosti, a preto poctivo 

dodržiavam všetky opatrenia a čakám, kedy prídem 
na rad v očkovaní. Snažím sa udržiavať kontakt s 
blízkymi aspoň online a tešiť sa z drobností, napr. z 
počasia či dobrého jedla.“

Napriek týmto skutočnostiam je v spoločnos-
ti téma psychického zdravia stále tabu. Podobne to 
vníma Boris na Slovensku: ,,Bohužiaľ, tabu v oblasti 
duševného zdravia stále pretrváva a rovnako aj stig-
ma. Mám však pocit, že paradoxne pandémia viac 
otvorila túto tému a začali sa jej venovať rôzne veľ-
ké korporácie, ale aj politici, známe a mienkotvorné  
osobnosti. Máme pred sebou ešte dlhú cestu, som 
však rád, že veci sa začali hýbať tým správnym sme-
rom.“

Čo by odkázal študentom v tejto 
ťažkej dobe? Ako by ich povzbudil? 
Čo by poradil pri udržiavaní psy-
chického zdravia počas semestra či 
skúškového obdobia? ,,Uvedomujem 
si, že štúdium a predovšetkým skúško-
vé obdobia sú náročné, sám som ich 
zažil. Dôležité je udržať si v takých-
to situáciách nadhľad a neklásť na 
seba prehnane vysoké nároky. Práve 
v náročných situáciách by sme mali 
byť na seba milosrdní a láskaví. Nie 
všetko musí byť dokonalé. Dôležité je 
uvedomiť si, aký je cieľ nášho štúdia 
a prečo to celé robíme. Odporúčam 
dbať na psychohygienu, robiť si pra-
videlné pauzy a nájsť si spôsob, akým 
sa odmeníme aj za drobné kroky,“ 
radí Boris.

Napokon je tu Borisova vízia do osobnej (pro-
fesijnej) budúcnosti: ,,Téma psychológie ma veľmi 
baví a rád by som v tejto oblasti zostal. V súčasnosti 
mám pred sebou veľa výziev, ktorým sa chcem ve-
novať, napr. virtuálne psychologické laboratórium.“ 
I do tej spoločenskej: ,,Niekedy sa môže zdať, že toho 
máme na svojich pleciach strašne veľa a že to ne-
zvládneme. Nezostávajte v takýchto chvíľach sami, 
pomoc existuje. Obrátiť sa môžete na svojich blíz-
kych, linky dôvery alebo psychológov vo vašom oko-
lí.“ 

Ďakujeme Borisovi za rozhovor a prajeme mu v živote 
veľa úspechov a vám všetkým, aby ste boli v dobrej psy-
chickej kondícii. 

Autorka: Bc. Patrícia Belicová
študentka učiteľstva 

história – slovenský jazyk a literatúra 
Fotografie: Diana Čermáková, IPčko
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      Rozprávali  sme sa

Adriána Labjaková: Mesto nedýcha tak,  
ako keď je situácia normálna

Adriána Labjaková je študentka učiteľstva francúzskeho jazyka a literatúry v kombinácii s učiteľstvom anglického jazyka 
a literatúry na Univerzite Komenského v Bratislave. V druhom ročníku sa aj napriek celosvetovej pandémii rozhodla pre 
Erasmus. Keďže jej študijná kombinácia ponúka zahraničné štúdium prvotne vo Francúzsku, sama sa tam vybrala a pre-
hovorila o jej príjemných, ale aj nepríjemných zážitkoch v tejto krajine. Zaujímavé, čo všetko dokáže ponúknuť svet, ktorý 
nie je taký, na aký sme boli doteraz zvyknutí, s čím sa taktiež spájajú pocity našej respondentky.

Prečo si sa rozhodla ísť na Erasmus a prečo práve 
do Francúzska?
Na Erasmus som túžila ísť už od prvého ročníka na 
vysokej škole. Jednak sa mi páčila myšlienka štúdia 
v zahraničí, k čomu, samozrejme, patrí aj to, že vám 
vaša škola ponúkne naštúdium grant. Taktiež som to 
chcela vyskúšať už len z toho hľadiska, že spozná-
te novú kultúru, iný školský systém a  nových ľudí. 
Veľa ľudí nadáva, že slovenské školy nie sú na tom 
najlepšie, tak som si povedala, že keď mám tú mož-
nosť, vyskúšam si aj zahraničnú školu. Francúzsko 
som si vybrala, pretože študujem francúzsky jazyk. 
Čo sa týka mesta, mohla som si vybrať Štrasburg, 
Paríž alebo Lille. Veľmi som túžila ísť do Paríža, ale 
moji rodičia sa toho báli, keďže toto mesto v posled-
ných časoch nie je veľmi pokojné a mierumilovné. 
Nakoniec som sa rozhodla pre Lille. 

Aká bola cesta do krajiny vzhľadom na všetky 
opatrenia, ktoré teraz máme? Boli prvé týždne 
v cudzej krajine s cudzími ľuďmi ťažké?
Toto je naozaj perfektná otázka, pretože tie prvé 
týždne boli naozaj veľmi ťažké. Už samotná cesta do 
Francúzska bola logisticky veľmi náročná. Dopátrať 
sa na slovenských stránkach k tomu, aké potvrdenia 
a dokumenty budem potrebovať, bol obrovský prob-
lém. Obvolávala som Ministerstvo zahraničných 
vecí SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a rôzne 
iné úradné inštitúcie, ktoré by ma aspoň nejakým 
spôsobom mohli informovať, aké dokumenty na ces-
tu a pobyt vo Francúzsku potrebujem. To bola prvá 
komplikácia. Tá ďalšia prišla hneď v Belgicku, kde 
som prestupovala a zistila som, že zrušili dopravnú 
linku, ktorá mala smerovať do Francúzska. Nevedela 
som sa s nikým dohovoriť, lebo oni nerozumeli mne, 
ani ja im. Napokon som však  našla pár spojov, kto-
rými som sa do Lille dostala. Po príchode do mesta 
ma mal pri stanici metra čakať pán, u ktorého som 
mala byť ubytovaná, ale nebol tam a dorozumieť sa 
s Francúzmi po anglicky je veľmi náročné, pretože 
je u nich žalostne málo ľudí hovoriacich týmto ja-
zykom. Na miesto ubytovania som sa teda dostala 

svojpomocne pomocou Google Máp, aj keď mi to 
stiahlo celý kredit a dáta. 

Aké si mala prvé pocity z krajiny, mesta?
Moje prvé pocity neboli veľmi príjemné, pretože 
som bývala v okrajovej časti mesta, ktorá bola mier-
ne zanedbaná. Keď som sa však dostala do centra, 
bola som nadšená a prvý týždeň som sa tejto krásy 
nevedela nabažiť. 

Nebála si sa teraz cestovať do inej krajiny a byť 
tam zatvorená celý letný semester?
Brala som to tak, že francúzštinu sa musím a záro-
veň chcem určite naučiť a nič neponúka rozsiahlejšie 
možnosti v učení sa cudzieho jazyka ako samotný 



7

                

pobyt v danej krajine. Vedela som teda, že musím ísť 
do zahraničia a vedela som aj to, že je veľmi prav-
depodobný scenár zatvorenia krajiny. Musím sa však 
priznať, že som si trošku naivne myslela, že Francúz-
sko poľaví v opatreniach. Ešte pred začiatkom se-
mestra nám pedagógovia písali e-mail, že hneď ako 
to bude možné, pôjdeme do školy prezenčne. Nuž, 
semester začal v januári a my sme stále online. 

Ako to vyzerá s opatreniami a pohybom obyvate-
ľov vo Francúzsku?
S opatreniami to je momentálne (marec 2021 – po-
známka red.) tak, že sú zatvorené veľké obchodné 
centrá. Keď som do krajiny prišla, mali sme zákaz 
vychádzania po 20-tej hodine večer, teraz máme zá-
kaz vychádzania po 18-tej hodine, ale dá sa stiahnuť 
certifikát, s ktorým môžeme ísť von aj po 18-tej ho-
dine, hoci na to nemáme žiaden výnimočný dôvod. 
Reštaurácie fungujú na take away (jedlo so sebou – 
poznámka red.) a taktiež sú povinné rúška. 

Kde si ubytovaná? Ako to tam vyzerá a čo ostatní 
spolubývajúci?
S ubytovaním som mala obrovský problém. Asi tri 
týždne som neustále hľadala nejaké ubytovanie, kto-
ré by ma finančne nestálo celý grant, no nakoniec, 
po znížení mojich kritérií, som konečne niečo naš-
la. Na internát som ísť nechcela, pretože tam okrem 
postele, stoličky, stola a jednej dvojplatničky nič 
nebolo a naozaj si neviem predstaviť, ako by som 
všetky hrnce a periny „ťahala“ z domu. Mala som 
sa nakoniec ubytovať u jedného pána v zdieľanom 
byte, ale s vlastnou izbou. Po príchode som ale do-
stala skutočný šok, pretože som zistila, že budem 
bývať v izbe s majiteľom samotným. V jeho dome 
a s ním v izbe. Ten pán vôbec nevedel po anglicky, 
takže komunikovať s ním bolo obzvlášť náročné. 
Ukázal mi izbu a na jednej posteli mal spať on a na 
druhej posteli som mala spať ja. Povedal mi, že do tej 
jednej izby prichádza ešte ďalší „messieu“. Vydržala 
som takto jeden týždeň, ale bolo to naozaj veľmi zlé. 
Nakoniec som sa presťahovala a to bola tá najlepšia 
vec, ktorá sa mi mohla stať. Teraz bývam v nádher-
nom byte spolu s francúzskymi študentmi a je s nimi 
naozaj zábava. Úplne ich zbožňujem, lebo si navzá-
jom pomáhame. Ja im pomáham s angličtinou, oni 
mi pomáhajú s francúzštinou. Skutočne s nimi trá-
vim veľa času.

Je štúdium vo Francúzsku náročnejšie?
Pre človeka, ktorý nehovorí po francúzsky, to nároč-
né byť môže. Všetky hodiny prebiehajú cez platfor-
mu Zoom, alebo nám posielajú zvukové nahrávky. 
Testy píšeme z toho, čo sa odohrávalo na prednáš-
kach. Zatiaľ som mala dva zápočty a tie prebiehali 
tak, že nám e-mailom prišli otázky, my sme ich mali 

vyplniť a obratom poslať späť. Z jedného predmetu 
som na to mala až dve a pol hodiny – mali sme ana-
lyzovať anglický úryvok. Tým, že my na Slovensku 
analyzujeme takéto texty pomerne často, tak to pre 
mňa bolo veľmi jednoduché. Zatiaľ je teda štúdium 
jednoduché, ale uvidíme, aké bude skúškové obdo-
bie. 

Ako prebieha výučba? Vybrala si si nejaké voli-
teľné, zaujímavé predmety?
Výučba prebieha cez vyššie spomínaný Zoom alebo 
inú platformu, ale vyučujúci vôbec nekontrolujú do-
chádzku. V podstate stačí urobiť zápočet. Niekedy 
mám dokonca pocit, že vôbec neštudujem na fran-
cúzskej škole, pretože súčasne teraz študujem aj na 
Slovensku, diaľkovo.  No možno len mne sa ušli také 
predmety, ktoré sú veľmi jednoduché a keďže mám 
len pár predmetov, tak to nemôžem tak komplexne 
posúdiť. Určite je to iné, keď tá výučba prebieha pre-
zenčnou formou, ako takto online. Voliteľné predme-
ty, ktoré som si vybrala, sa, žiaľ, neotvorili.

V čom by si si z Francúzov brala príklad?
Oni sú omnoho viac ekologickejší ako my, čiže urči-
te v tomto. Vidno to napríklad v obchodoch. Ešte aj 
vrecká na zeleninu sú biodegradovateľné a viac ľudí 
nosí svoje tašky na nákupy, aby si ich tam nemuse-
li kupovať. Takisto som si všimla, že ľudia v mo-
jom okolí sa stravujú omnoho zdravšie, vyberajú si 
viac-menej lokálne produkty, bio, alebo také, o kto-
rých vedia, že sú vyrábané za dobrých podmienok. 
Ešte sa mi veľmi páči, že Francúzi veľmi veľa času 
trávia spolu a hrajú spoločenské hry. Mám taký po-
cit, že to sa u nás trošku stráca. 

Čo by si odporučila ďalším študentom, ktorí sa 
rozhodnú pre Erasmus vo Francúzsku?
Hlavne nech sa psychicky pripravia na administratí-
vu a na to, že si budú musieť založiť nové telefónne 
číslo či bankový účet. Ďalej by študenti mali, samo-
zrejme, počítať s tým, že budú musieť cvičiť, pretože 
tu majú na výber veľa sladkých dobrôt, ktoré sú na-
ozaj výborné a nie je ľahké ich prestať konzumovať. 
Na záver ešte moja najväčšia rada – necestujte počas 
koronakrízy. Hoci sa dá cestovať aj medzi mestami, 
je to náročnejšie, nemá to tú pravú atmosféru a mesto 
nedýcha tak, ako keď je situácia normálna.

Autorka: Vanessa Teluchová 
študentka žurnalistiky

Fotografie: súkromný archív Adriány Labjakovej
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Rusko ako vhodná krajina pre študentské 
pobyty – pohľad niekoľkoročného obyvateľa 

Petrohradu
Rusko je krajinou neobmedzených možností v akomkoľvek smere. Môžete tu zažiť rušné ulice veľkomesta, dedinský pokoj, 
ale aj dovolenku na zasnežených horách alebo na pláži pod slnečníkom. Stretnete tu národnosti z celého sveta a veľmi 
rozmanité kultúry. V Rusku sa nachádza množstvo veľkomiest s prestížnymi univerzitami rôznych zameraní. O dvoch 
z nich sa v tomto rozhovore dozviete viac. Ako sa dá v Moskve vyžiť nielen kultúrne a čo si rozhodne pozrieť ako prvé? 
V ktorom petrohradskom byte písal Puškin svoje svetoznáme verše? Odpovede aj na tieto otázky vám prinesie Slovák, 
Martin Plško, ktorý Rusko zažil na vlastnej koži.

Aký bol zámer odchodu teba a tvojich rodičov 
práve do Ruska?
Rodičia dostali zaujímavé pracovné ponuky na veľ-
vyslanectve, konkrétnejšie v Slovenskom dome 
v Moskve. Ide o hotelový priestor s reštauráciou, 
ktorý patrí Slovenskej republike. Rozhodli sa, že 
presťahovať sa do Ruska by  mohla byť dobrá skú-
senosť a príležitosť pre mňa a môjho brata naučiť sa 
cudzí jazyk.

Koľko si mal vtedy rokov?
Keď sme išli do Moskvy, mal som 8 rokov. Chodil 
som vtedy len do druhej triedy, keďže som bol o rok 
dlhšie v materskej škole. V čase, keď sme prišli do 
Petrohradu, mal som 15 rokov a nastupoval som do 
deviateho ročníka základnej školy. 

Bola to pre teba náročná zmena? Aké rozdiely 
v porovnaní so Slovenskom si vnímal?
Každá zmena je zo začiatku ťažká. Problém bola, po-
chopiteľne, jazyková bariéra, keďže som vtedy ovlá-
dal len tri slová (да, нет, собака [da, net, sobaka]). 
Mal som však 8 rokov a v takom veku to podľa mňa 
človek ani nevníma a len nasáva to, čo sa deje okolo 
neho. Jazyk som sa učil v podstate iba z rozprávok či 
z počúvania v škole a nejako si to ten detský mozog 
pospájal. Zo začiatku bolo  pekným šokom počasie. 
Cez zimu bolo mínus 20 – 25 °C úplne bežne. Vtedy 
som bol rád v škole, lebo som bol aspoň v teple. Rusi 
to tak ale nevnímali. Pre nich je veľká zima, keď je 
mínus 35 °C. Vtedy sú aj zo zákona zatvorené školy. 
Raz som tam zažil mínus 33 °C a aj tak šli všetci do 
školy. Okrem mňa a brata, rodičia nás nechali doma. 

Keby si sa opäť vrátil do Moskvy, ktoré miesto by 
si navštívil ako prvé?
Prvé miesta by určite boli moja bývalá škola a futsa-
lová hala, v ktorej som začínal so športom. Keby som 
išiel s niekým, kto tam ešte nebol, navštívil by som 

Červené námestie a ukázal mu Kremeľ, Chrám Va-
sila Blaženého a Mauzóleum Lenina. Potom by som 
sa určite išiel korčuľovať na Vrabčie hory a strávil 
by som tam oddychový deň. Jedna rada, čo určite 
NENAVŠTÍVIŤ, je Mačacie divadlo. Neviem, či to 
stále funguje, ale verte mi, dokážete využiť svoje  
2 hodiny života lepšie (Vďaka, mami.).

Je podľa teba Moskva mestom, kde sa dá kultúr-
ne vyžiť? Odporučil by si ju študentovi napríklad 
na výmenný pobyt alebo stáž? 
Športovou terminológiou – „tak určite”. Mačacie 
divadlo bol iba jedinečný príklad toho, kde sa mi 
nepáčilo. Týždenne sa v Moskve odohrávajú skve-
lé predstavenia a opery. Celkovo je v Rusku veľmi 
populárny balet, napríklad Labutie jazero. Luskáčika 
na ľade som videl vo výbornom podaní. V predsta-
vení zvyknú pomerne často vystupovať aj Alexan-
drovci. Ja som mal obrovskú česť vidieť ich ešte 
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pred leteckou katastrofou práve v Moskve. Myslím 
si, že Moskva ponúka na vysokej úrovni aj športo-
vé udalosti. Fanúšikom futbalu by som odporučil 
zápas Spartak Moskva verzus CSKA Moskva, a to 
zo spartakovského sektoru. Atmosféra na tribúnach 
je výborná a ponúkajú sa aj iné derby zápasy, napr.  
s Dynamom a Lokomotivom. Samozrejme, v Moskve 
majú mnoho možností aj hokejoví fanúšikovia. Na 
svoje si príde naozaj každý. Moskva ponúka široké 
spektrum možností, ako tráviť svoj voľný čas, a to 
v múzeách, v obchodných centrách, na tribúnach 
alebo navštevovaním rôznych pamiatok. Musím ešte 
zmieniť aj Moskovský cirkus, ktorý som navštívil 
odhadom šesťkrát a zakaždým ma vedeli prekvapiť 
niečím novým – od akrobatov cez klaunov, spevá-
kov.

Viem, že ste sa neskôr presťahovali do Petrohra-
du. V čom sa líši Petrohrad od Moskvy? 
Na prvý pohlaď si rozhodne všimnete, že Petrohrad 
je európskejšie mesto. Moskva je megapolis s vyššou 
mierou urbanizácie a veľa ľudí tam už nie je ani do-
mácich. Ide najmä o menšiny, ako napríklad Čečenci 
a Dagestanci. Obyvatelia Moskvy sú viac zahľadení 
do seba. Vidíte iba davy ľudí s hlavami dole, ktorí 
rýchlo kráčajú z jedného miesta na druhé. Je to veľ-

komesto, ktoré vás môže zomlieť. Premávka nie je 
najlepšia, sú tam veľké zápchy. Chodci sa správajú 
ako nesmrteľní, keď kľučkujú medzi autami, aj keď 
majú červenú. Ľudia v Petrohrade sú však odlišní. 
Mentalitou sú nám bližší, na rozdiel od Moskovča-
nov. Správajú sa ohľaduplnejšie. Ak máte rozopnu-
tý ruksak alebo vám niečo vypadne, upozornia vás. 
Keď vidia turistov, nemajú problém zastaviť sami 
od seba, či nepotrebujete pomôcť. Spýtajú sa vás, 
kam idete a ešte vám aj poradia, kam by ste sa mali 
ísť pozrieť. Mestá sa líšia aj architektúrou. Zatiaľ 
čo Moskva má nespočetné množstvo mrakodrapov,  
v Petrohrade nie je tak veľa vysokých budov, avšak 
paradoxne, najvyšší mrakodrap nielen v Rusku, ale 
aj v Európe, sa nachádza práve v Petrohrade. Metro 
je kategória sama o sebe. V Moskve sa vám ľahšie 
môže stať, že nenastúpite, a keď sa vám to konečne 
podarí, môžete sa previezť o dve zastávky ďalej, pre-
tože nedokážete vystúpiť. Ľudia opäť pozerajú iba 
na seba. Pamätám si, ako brat púšťal babičku pred 
seba, aby nastúpila prvá a ona ho ešte štuchla palič-
kou medzi rebrá. Jednoducho sú to dva odlišné svety.

Z Petrohradu máš určite aj pomerne viac zážit-
kov. Ktorý sa ti vybaví ako prvý? 
Úplne prvý zážitok, na ktorý si spomeniem, nie je 
veľmi publikovateľný. Povedzme len, že som odišiel 
na Silvestra pred polnocou z domu ku kamarátovi  
a vrátil som sa až 3. januára ráno. Rusi oslavujú Nový 
rok naozaj veľmi divoko. Bolo toho veľa, napríklad 
som tam hrával florbal a stal som sa majstrom Petro-
hradu, čím som sa dostal do výberu Petrohradu. Boli 
to skvelé zážitky. Spomínam tiež na medzinárodné 
turnaje vo Fínsku, Lotyšsku či Estónsku, kde sme 
dokázali vyhrávať a umiestňovať sa na prvých troch 
priečkach. Určite sú to aj zážitky zo školy, kde som 
držal rekord za najvyšší počet chýb v diktáte. Nerobí 
mi problém rozprávať, to dokážem aj bez prízvuku, 
ale gramatika mi dala zabrať. Nakoniec ma ale pre-
konal kamarát, ktorý mi povedal, že na ruskej škole 
nebude držať rekord Slovák. Sú to patrioti.

Ako hodnotíš systém školstva v Rusku? Aké sú 
z tvojho pohľadu najväčšie rozdiely v porovnaní 
so slovenským systémom?
Ako prvé si všimnete, že majú opačné hodnotenie. 
Päťka je najlepšia známka. Základnú školu začínajú  
v siedmich rokoch. Osnovy majú popredu. Ako dru-
hák si pamätám, že na Slovensku sme začínali s ma-
lou násobilkou, keď tam už ju mali všetci za sebou 
a tak to bolo so všetkým, čo som preberal v Rusku. 
O rok alebo o dva ma to čakalo na Slovensku. Kvôli 
tomu, že som mal od Ruska „pauzu” od šiesteho do 
ôsmeho ročníka, nejaké veci som doteraz neprebral 
a nerozumiem im. Rozdiel je aj v počte ročníkov. 
V Rusku je jedenásť tried a majú spojené učivo zák-
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ladných a stredných škôl. Po 11. triede idete na vy-
sokú školu, alebo ako chlapec na povinnú vojenskú 
službu. V 9. triede píšete ruský „monitor” z matema-
tiky a ruštiny, ktorý je obsiahlejší ako u nás. V 11. 
triede sa píše ruská „maturita” (ЕГЭ). A ešte jeden 
bonus – v Petrohrade som chodil do školy aj v so-
botu.

Je podľa teba Petrohrad kultúrnejším mestom, 
vhodnejším pre zahraničného študenta v porov-
naní s Moskvou? 
Povedal by som, že je kultúrnejší. Z Petrohradu ide 
taká historická atmosféra. Prechádzate sa mestom a 
na domoch si môžete všimnúť tabuľku, na ktorej je 
napísané, ktorý spisovateľ v danom dome žil. Par-
ky, ale aj budovy sa snažia zachovávať v pôvodných 
stavoch, aby ich nepripravili o autentickosť, akú 
ponúkajú. Či je mesto vhodnejšie pre zahraničného 
študenta, neviem. To už záleží individuálne na štu-
dentovi, na jeho osobnosti a záujmoch. 
Určite by som však odporučil pozrieť 
si obidve mestá a vyskúšať si tam žiť. 
Ja osobne viac inklinujem k Petrohra-
du, ale to môže byť aj tým, že keď som 
tam žil, svet okolo seba som už vnímal 
viac. Ak by sa niekomu pošťastilo ísť 
do Moskvy na stáž alebo výmenný po-
byt, rozhodne by som zvažoval výlet do 
Petrohradu a naopak.

Pristavme sa trochu pri kultúre mes-
ta. Aké sú podľa teba, v podstate ako 
Petrohradčana, najzaujímavejšie, 
možno aj najkrajšie pamiatky Petro-
hradu?
Cez leto určite Petergof, keď sú spuste-
né fontány, je to naozaj nádhera. Peter I. 
toto územie vybojoval od Švédov a mal 
víziu tam postaviť ešte krajšiu reziden-
ciu ako Versailles, aby Petergof odrážal 
bohatstvo ruského národa. Je tam vyše 
150 fontán a keď si zaplatíte prehliad-
ku interiéru, naozaj uvidíte bohatstvo, 
ktoré do toho vložil. Jedna komnata 
tam je postavená čisto z jantáru, ktorý 
mu doviezli z Kaliningradu. Potom určite pamätník 
zakladateľa mesta, Petra I., ktorý sa volá Медный 
Всадник (Medený jazdec). K tomuto pamätníku 
sa viaže legenda, že človek, ktorý príde bývať do 
Petrohradu, by sa mal postaviť pod jeho natiahnutú 
pravicu a požiadať ho o požehnanie, aby tam mohol 
žiť. Ďalej mi napadá chrám Спаса на крови (Chrám 
Kristovho vzkriesenia). Ide o pravoslávny chrám po-
stavený na pamiatku Alexandra II. a práve na tomto 
mieste bol na neho spáchaný atentát. V neposlednom 
rade, ak ste v Petrohrade, rozhodne musíte ísť na ex-

kurziu do Ermitáže. Myslím si, že Ermitáž pozná 
takmer každý, čiže spomeniem len takú zaujíma-
vosť. Zamestnávajú tu mačky ako bojovníkov proti 
potkanom, takže ak tam uvidíte mačku, neberte si ju 
domov, je to zamestnanec.

Na záver by som ťa požiadala o odkaz, respektíve 
o radu študentovi, ktorý sa rozhodne pre výmen-
ný pobyt v jednej z týchto ruských metropol.
Asi iba toľko, aby si človek naštudoval histó-
riu nielen mesta, ale aj Ruska. Určite vám potom 
preukážu väčší rešpekt a ochotu pomôcť. Mys-
lím si, že sú to zaujímavé veci. Verím, že ak má 
niekto záujem tieto mestá navštíviť, jednodu-
cho si potrebné veci dohľadá aj sám. Konkrétne  
v Petrohrade by som možno ešte poradil, aby si ľu-
dia zistili, ako sa otvárajú a zatvárajú mosty, preto-
že Petrohrad je postavený na ostrovčekoch, ktoré 

sú poprepájané mostami, tak 
aby sa vám nestalo, že sa ne-
dostanete domov. Je to určite 
aj pekný pohľad, keď ich zd-
víhajú. A v neposlednom rade, 
môže to byť pre vás banalita, 
ale nikdy sa nesťažujte ale-
bo sa nehrajte v Petrohrade  
s chlebom. Petrohrad počas 
druhej svetovej vojny prežil 
hroznú blokádu, kedy ľudia ne-
mali čo jesť, čiže ide o veľmi 
citlivú tému. 

Ďakujem za rozhovor a dúfam, že som aspoň trošku po-
mohol niekomu, kto ma záujem navštíviť túto krajinu. 

Autorka: Veronika Semjanová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Fotografie: súkromný archív Martina Plška,  

Pexels.com 
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Príroda v meste – mesto v prírode
Mnoho ľudí, najmä tí, ktorí nepochádzajú priamo z hlavného mesta, si Bratislavu predstavujú ako zmes budov, hluku, 
zhonu a podivných osôb. Na všetko v nej nadávajú, pritom ju ani poriadne nepoznajú. Bratislava nie je len mesto, v kto-
rom sa neustále niečo deje. Má aj svoje krásne zelené časti, v ktorých človek dokáže úplne vypnúť, oddýchnuť si od zhonu 
a načerpať novú energiu. 

Horský park

Kus prírody priamo v mestskej časti Starého Mes-
ta. Horský park je dostupný „pešibusom“ priamo 
z hlavnej železničnej stanice. Je zmesou všetkého, 
čo si viete predstaviť. Je určený pre jednotlivcov, ale 
rovnako aj pre rodiny s deťmi či zvieratkami. Ak ste 
priaznivcami športu a radi behávate, Horský park je 
tou správnou destináciou. Môžete si zabehať pome-
dzi stromy, ak však chcete pritvrdiť a dať si trochu 
do tela, môžete vybehnúť aj po nekonečne dlhých 
schodoch. Pokiaľ športu neholdujete, ale máte naprí-
klad psa a chcete sa ísť obaja „vyvenčiť“, nemusíte 
premýšľať, pretože psíkom sa tam bude taktiež pá-
čiť. Samozrejme, dbajte na čistotu a po svojom do-
mácom maznáčikovi upracte. Nájdete tu aj množstvo 
lavičiek, na ktorých si môžete odpočinúť, kochať sa 
nádhernou prírodou a počúvať štebotavý spev vtá-
kov. Pravdaže, nachádza sa tu aj pohostinstvo, kde 
sa niečím tekutým osviežite alebo zahrejete (v závis-
losti od ročného obdobia). 

Kamzík 

Presúvame sa do Nového Mesta. Nachádza sa tu 
neskutočne veľa prírody a krásnej zelene. Už v pod-
state od Polusu (v súčasnosti VIVO!) môžeme zapo-
čať našu „malú“ turistiku. Stačí, ak si začneme vší-
mať modré turistické značky, a po pár kilometroch sa 
dostaneme do lesa, v ktorom je hneď niekoľko miest 
na opekanie a zopár chatiek. Ak pôjdeme ďalej, na-
razíme aj na detské ihrisko a vonkajšiu posilňovňu. 
Každý si tam príde na svoje. Pokiaľ prejdeme ce-
lým lesom, dostaneme sa na miesto tesne pod Kam-
zíkom, kde si môžeme dať pivo, langoš a mnoho 
iného, a to rovno s výhľadom na prekrásnu prírodu, 
bobovú dráhu a lanovku.
 

Zelená električková trať

Karlovesko-dúbravská električková radiála sa ze-
lená. S cieľom priniesť viac zelene do mesta, sa Bra-
tislava rozhodla „zatrávniť“ električkovú trať v Kar-
lovej Vsi. Zelený koberec pozostáva z piatich druhov 
sukulentných trvaliek rodu Sedum (Rozchodník). 
Nejde teda o trávu. Pre sukulentné trvalky sa mesto 
rozhodlo práve z dôvodu, že znášajú sucho lepšie 
ako klasický trávnik. Ani pri extrémnych teplotách 
nedôjde k ich vysušeniu. Na jej udržanie teda nie je 
potrebná výstavba zavlažovacieho systému. Okrem 
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toho, že zelený koberec zvýši estetický dojem ulice, 
pomôže znížiť aj hlučnosť električiek. Pozdĺž tejto 
trate sa začali vysádzať aj stromčeky, ktoré budú tvo-
riť pomyselný zelený plot. Bratislava sa týmto činom 
zaradila aj medzi kultúrne metropoly, ktoré sa pýšia 
pozitívnym vzťahom k životnému prostrediu.

Zelené obchodné centrá
 

Málokto vie, že niektoré veľké bratislavské ob-
chodné centrá sa môžu pýšiť zeleňou. Jedna z nich sa 
nachádza priamo na streche obchodného domu Cen-
tral. Central park je oáza pokoja pre celú rodinu, a to 
najmä v letných mesiacoch. Rozprestiera sa na ňom 
až 1600 metrov štvorcových zelene. Jeho súčasťou 
je letný amfiteáter, detské ihrisko, množstvo stromov 
a lavičiek. Kto by to bol povedal, že uprostred naj-
rušnejšej križovatky v meste sa dočkáte pokoja, od-
dychu a čerstvého vzduchu. 
Ďalšia z nich je v strede obchodného centra Bory 
Mall. Vysádzali sa tam 12 až 13 metrov vysoké boro-
vice. Osadenie týchto stromov bolo mimoriadne ná-
ročné po logistickej aj finančnej stránke. Bol pritom 
použitý unikátny žeriav s nosnosťou 400 ton. 

Zelené strechy

Zelené strechy môžu Bratislave pomôcť s klima-
tickými zmenami tým, že dokážu znížiť v horúčavách 
teplotu v meste. Nachádzajú sa napríklad v Petržalke 
na Bosákovej či Šustekovej ulici a na streche BBC. 
V Bory Mall práve prebieha výstavba prvej koncovej 
nemocnice novej generácie – Svet zdravia. Spustenie 
plnej prevádzky je naplánované na rok 2023. Inte-
riérový dizajn bude tvoriť drevo a zeleň. Nemocnica 
bude mať tiež zelené strechy, ktoré budú okrem este-
tického účelu prínosom aj z hľadiska energetických 
úspor a klimatickej pohody vo vnútri budovy. Nebu-
de na nej chýbať ani heliport. 
Taktiež nová autobusová Stanica Nivy by v závere 

mala mať zelenú strechu s rozlohou približne dvoch 
futbalových ihrísk.
Toto je len malá ochutnávka toho, čo nám naše hlav-
né mesto ponúka. Samozrejme, je toho omnoho viac. 
Bratislava je zaujímavou destináciou nielen pre tu-
ristov, ale aj pre nás „domácich“. Niet preto divu, že 
naša slovenská metropola je tretím najzelenším hlav-
ným mestom na svete. Prvé miesto obsadil islandský 
Reykjavík, druhé patrí Aucklandu, hlavnému mestu 
Nového Zélandu.

Autorka: Bc. Vanda Hlbočanová 
študentka žurnalistiky



13

Ani hendikep nemusí byť odlišnosť
Projekt Vnímajkovia – päť háčkovaných postavičiek, ktoré ti otvoria oči a nastavia srdce pre ľudí, ktorí to potrebujú.        
Výnimočnosť. Po tom túži prirodzene asi každý z nás. Mnohí ju hľadajú v kariérnom raste, v túžbe byť uznávanými 
a obdivovanými, v drahých módnych kúskoch či najnovšie, v počte virtuálnych sledovateľov a pribúdajúcich „páčikov“ 
(lajkov). Existuje však aj iná výnimočnosť – tá pravá, ktorú ukrýva každý jeden z nás priamo v sebe. Nech sme akíkoľvek, 
sme výnimoční. 

Práve o tom hovorí projekt Vnímajkovia, ktorý 
poukazuje na dôležitosť každého jednotlivca bez 
rozdielu, a to jednoduchým detským jazykom cez 
postavičky s hendikepmi: Tmejka znázorňuje zmys-
lový hendikep, Chcejka sociálny hendikep, Boľko 
vypovedá o telesnej odlišnosti, na etnický hendikep 
poukazuje Inka. Nájdeme tu tiež potrebnú postavič-
ku dnešnej doby, Veselku, ktorá otvára tému „plnos-
ti“. Tá má totiž všetko, čo potrebuje. Autorka projek-
tu, Ľubica Matušáková, charakterizuje Vnímajkov 
veľmi jasne: „Vnímajkovia sú o  výnimočnosti  
v každom z nás. O tom, že každý človek bez ohľa-
du  na  to,  ako  vyzerá,  je v  prvom  rade  človekom  
–  výnimočným a  jedinečným presne  takým,  akým 
je.  Vnímajkovia  nesú  posolstvo,  že  dôležité  je  to, 
kým sme ako ľudia. Práve toto chcú ukázať deťom 
aj dospelým cez dievčatko, ktoré nevidí, chudobné-
ho chlapca v roztrhaných teplákoch, chlapca s bar-
ličkou, dievčatko inej farby pleti a dievčatko, ktoré-
mu nič nechýba. Nesú posolstvo, že rôznorodosť je 
prirodzenou súčasťou života a nie  je hanbou byť 
rôzny a niečím sa odlišovať, pretože ako sa spieva 
v jednej z Vnímajkovských pesničiek: „Nezáleží, či 
si biely, čierny, veľký, maličký. Svet je krásny taký 
pestrý, keď má rôzne farbičky.“

Ide o päť háčkovaných postavičiek, ktoré naše 
svedomie postavia do pozoru. Život im vdýchli ženy 
z Oravy. Sú stopercentným, oficiálne registrovaným 
ručným produktom. Vnímajkovia majú okrem toho 
ľudského, aj umelecko-edukačný účel – sú zaradení 
medzi inovácie vo vzdelávaní. 

„Vnímajkovia sú tiež určení na vzdelávanie a Vý-
skumný  ústav  detskej  psychológie  a  patopsycho-
lógie  ich  zaradil medzi  inovácie  vo  vzdelávaní na 
Slovensku. Na vzdelávacie účely máme komplexnú 
metodiku pre materské  školy  a metodické materi-
ály,  ktoré  obsahujú: hračky Vnímajkov,  pracovné 
listy ku každému Vnímajkovi, maľovanky ku kaž-
dému Vnímajkovi, rozprávkovú knihu – Vnímajko-
via – hrejivé rozprávky, CD s detskými pesničkami 
– Vnímajkovia – veselý svet,  tričká s motívmi jed-
notlivých Vnímajkov pre deti aj dospelých.“

Veci, situácie, momenty, ktoré prežívame akýmsi 
spôsobom sami, sú často motivujúcim prvkom, aby 
sme tvorili, prehovorili, pomáhali aj iným, ktorí sa 
môžu cítiť rovnako či podobne ako my. Aj pre Ľu-
bicu, ako nám sama prezradila, bola táto myšlienka 
spojením toho, čo sama prežíva: „Ja  som  vlastne 
ten Boľko, pretože od narodenia žijem s lámavos-
ťou kostí,  „vďaka“ čomu sú  témy, ktoré Vnímaj-
kovia  nesú,  mojou  súčasťou.  Zároveň  pracujem 
vo V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže 
v oblasti neformálneho vzdelávania, kde sa venuje-
me aj témam inklúzie a vnímavosti. Mám možnosť 
stretávať  množstvo  inšpiratívnych  ľudí,  ktorých 
príbehy sa tiež premietli do Vnímajkov. Vnímajko-
via  sú  teda  výsledkom môjho osobného a pracov-
ného života, ktoré  sa v mnohých oblastiach prelí-
najú. Výsledkom snahy dať zmysel tomu, čo možno 
nebolo jednoduché, ale aj podeliť sa s  tým, čo mi 
bolo  dané  a  čo môžem  dať ďalej.  Kúskom  toho, 
čo môžem urobiť ja pre dobro iných.“ Na projekte 
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určenom pre deti, rodičov, učiteľov a pomáhajúcich 
profesionálov, ktorí pracujú s deťmi, spolupracova-
li okrem mien ako Mirka Partlová, Roman Poláčik, 
Nikola Barľáková, Maroš Iskra, tiež umelecké duše 
Slávka Tkáčová a Tomáš Balák. 

Speváčka Slávka Tkáčová sa o projekte dozvede-
la prostredníctvom kamaráta Tomáša. Do jej prežíva-
nia prišla táto ponuka spolupráce v pravý čas: „Tento 
projekt prišiel v období, keď som uvažovala presne 
nad touto problematikou, preto som ani na sekun-
du nezaváhala  a  s  veľkou  radosťou  som  sa  stala 
súčasťou projektu.“ Slávka spolupracuje na projek-
te hudobne. Svoju fantáziu a rómsky temperament, 
ktorý kdesi v hĺbke má, ukázala v CD Vnímajkovia 
– Veselý svet, do ktorého skomponovala dve piesne. 
Prvá je o rómskom dievčatku – Inke a druhá s ná-
zvom „Usmej sa na svet“, taktiež ladená na veselú 
a tanečnú nôtu, je spoločnou hymnou. Ako sama po-
vedala, aj keď jej tvorba hymny trvala dlhšie, je o to 
radšej, že sa pieseň páčila organizátorom projektu, 
no hlavne deťom, pre ktoré je album určený. Myslí 
si, že práve v tomto veku je potrebné podchytiť túto 
myšlienku rovnosti a maličkými krokmi meniť našu 
mentalitu, robiť náš svet krajším a rovnocenným. 
Bez zaváhania tiež dodáva: „Tento album by si mal 
podľa môjho názoru vypočuť naozaj každý.“ 

K umelcovi Tomášovi Balákovi, ktorý v projekte 
zastáva funkciu hudobného manažéra a zvukového 
majstra, sa dostal projekt naozaj nečakane: „Dávnej-
šie ma len tak medzi rečou oslovila autorka projek-
tu Ľubka Matušáková  s  tým,  že má  rozpracovaný 
nejaký projekt pre deti a že píše texty. Pýtala sa ma, 
či by som ich vedel zhudobniť.“ 

Neistotu, a to hlavne v nečakaných začiatkoch  
a nových situáciách, cíti asi väčšina z nás. Inak to ne-
bolo ani v Tomášovom prípade: „Vtedy mi to prišlo 
celé také neisté. Asi som tomu veľmi nedával šancu, 
nevedel som, o čo ide, ale aj napriek tomu som jej 
povedal, že keď bude mať texty hotové, nech sa mi 
ozve a môžeme niečo vymyslieť.“ Projekt Vnímaj-
kovia na seba nenechal dlho čakať. Zhruba o rok sa 
autorka projektu Ľubka Matušáková ozvala Tomášo-
vi rovno s tým, kedy by vedel začať. Myšlienka celé-
ho projektu ho nadchla: „V jeden večer som si našiel 
čas, aby som sa čo najviac dozvedel o Vnímajkoch  

a celej myšlienke. Táto téma ma hneď na prvé číta-
nie zaujala. V priebehu pár dní sme nastavili rozpo-
čet a spustili crowdfundingovú kampaň, pretože už 
len tlač 500 kusov CD je finančne veľmi náročná.“ 

Keď sa pred koncom kampane podarila vyzbie-
rať celá suma, pochopil, že niet cesty späť. Na CD 
tak začal naplno pracovať. Do rúk dostal šesť textov, 
ktoré mal do štyroch mesiacov odovzdať spolu s ho-
tovým cédečkom. „Chcel  som  dosiahnuť  to,  aby 
každá pesnička, ako aj každá postavička, boli výraz-
ne žánrovo aj témou odlišné. Aby z toho vzniklo jed-
no pestré CD, na ktorom si každý nájde to svoje. Na 
základe tejto predstavy som začal oslovovať vhod-
ných ľudí, ktorí by mali záujem na tomto projekte 
spolupracovať. Boli to v prvom rade speváci, ktorí 
mali za úlohu stvárniť jednotlivé postavičky. Potom 
to boli hudobníci, hudobní  skladatelia,  zvukári až 
po  samotné  vydavateľstvo  či  tlačiareň. Ono  sa  to 
možno nezdá, ale takýmto spôsobom sa mi podari-
lo dať dokopy 14-členný produkčný tím ľudí, ktorí 
konkrétne pracovali na vytvorení CD. S deťmi, kto-
ré taktiež spievali na CD, nás bolo dokopy 20.“

Pre Tomáša bol príjemným zážitkom hlavne záver 
celého projektu, a to nie preto, že z neho opadli všet-
ky povinnosti a termíny, práve naopak. Vidieť všet-
kých ľudí, ktorí sa na CD podieľali naraz na jednom 
„pódiu”, bol pre neho jeden z najkrajších momentov 
minulého roka. Ako sám povedal, vďaka tejto skúse-
nosti sa na svet pozerá vľúdnejším spôsobom: 
„Vnímajkovia v sebe nesú naozaj pekné posolstvo, 
ktoré treba učiť deti už v útlom veku. Veríme, že aj 
pomocou výchovy rodičov ich to môže nasmerovať 
na  správnu  cestu  chápania  medziľudských  vzťa-
hov a  tolerancie. To sú  témy, ktoré dnes rezonujú 
u dospelých a vidíme, že je nesmierna potreba tieto 
témy otvárať v čoraz mladšom veku detí. Veľmi sa 
mi páči, ako autorka projektu dokázala schovať tie-
to zložité témy v spoločnosti ľudí za ručne vyrábané 
hračky.“ Tomáš dodáva na záver odkaz pre všetkých 
Vnímajkov, ktorých máme možnosť všímať si kde-
koľvek sme:   „Všetkým Vnímajkom, ktorých den-
ne stretávame, by som odkázal, aby boli chápaví k 
ľuďom, ktorí možno ešte nemali možnosť spoznať  
a  pochopiť  skutočných  Vnímajkov,  alebo  im  len 
nikto neukázal, ako na to.“ 

Verí, že ak sa Vnímajkovia a podobné vzdeláva-
cie programy dostanú čo najviac k deťom, čaká nás 
omnoho harmonickejšia budúcnosť.

Autorka: Lenka Tkáčová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Martin Rončák, Ľubica Matušáková

       Okolo  nás
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            Študenti  š tudentom   

Hľadajme šťastie, aj keď je to zložité  
Nie je všetkým dňom koniec!

Dátum 6. marca 2020 si v novodobých dejinách Slovenska budeme navždy pamätať ako začiatok pandémie koronavíru-
su. Začalo sa obdobie, na ktoré nebol nikto pripravený, počnúc vládou, pracujúcimi ľuďmi či študentmi... a trvá doteraz. 
Strata sociálneho kontaktu, osamelosť aj depresie sú charakteristickými prvkami súčasnosti. V nasledujúcom článku sa 
dočítate, ako sa s ťažkou situáciou vyrovnávajú vysokoškolskí študenti a čo im najviac pomáha, aby sa vo svojich zlých 
pocitoch a neistote úplne nestratili.

Pandémia koronavírusu vysokoškolských študen-
tov odstrihla od akýchkoľvek sociálnych kontaktov. 
Prednášky a semináre sa presunuli z miestností pl-
ných študentov do prázdnych izieb, čo s pribúdajú-
cim časom stále viac študentov zvláda horšie. Podľa 
ankety portálu startitup.sk sa až 63 % študentov cíti 
smutne a osamelo, i keď sa stále dokážu so svojimi 
pocitmi vyrovnať. Sú aj takí, na ktorých súčasná si-
tuácia vplýva oveľa horšie. Viac ako pätina respon-
dentov odpovedala, že musela vyhľadať odbornú 
pomoc.

Kvalita vyučovania sa zhoršila, pomocnú ruku 
podá rodina

Od prvého potvrdeného prípadu koronavírusu 
prešiel už viac ako rok. Odvtedy sa študenti vzde-
lávajú dištančnou formou. Tento typ štúdia však 
nedokáže nahradiť plnohodnotné dni v školských 
laviciach či priamy kontakt s pedagógmi: „Osobný 
kontakt s vyučujúcimi považujem pre kvalitnú výučbu 
za nevyhnutný. Pri počítači často strácam koncen-
tráciu, chýba mi motivácia a v neposlednom rade je 
častým problémom aj technika, ktorá uberá na kva-
lite vyučovania,“ hovorí študent Matúš, ktorý bol 
v čase pandémie druhákom na Katedre žurnalistiky 
Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bra-
tislave a ani v najhoršom sne si nepredstavoval, že už 
viac ako pätinu štúdia strávi v domácich podmien-
kach a pravdepodobne sa do školských lavíc vráti až 
na magisterskom stupni.

Na začiatku pandemickej situácie sme zo všet-
kých strán počúvali, že študenti budú čoskoro naspäť 
v školách a život sa rýchlo vráti do starých koľají. 
Podobne sa prerátali aj odborníci. Čo sme ešte pred 
rokom považovali za samozrejmosť, dnes je utópiou: 
„Spočiatku som si myslel, že táto situácia nepotrvá 
dlho a niekoľko týždňov doma prežijem bez problé-
mov, no stále sa to len predlžuje a som čoraz viac 
unavený, hlavne psychicky. Dni sa prehĺbili do ne-
končiaceho stereotypu a svetlo na konci tunela stále 
nevidíme. Bežné veci ako šport a zábava sú luxusom, 
ktorý si nemôžeme dovoliť. Je to frustrujúce, keď si 

spomeniem na to, ako dobre sme sa mali a ako rýchlo 
sa všetko zmenilo,“ pokračoval študent Matúš, ktorý 
sa považuje za extroverta a odrezanie od bežného ži-
vota ho veľmi zasiahlo. 

Pomoc našiel medzi priateľmi a rodinou: „Zlé 
myšlienky začali prevažovať tie dobré a uvedomil 
som si, že s tým niečo musím robiť. V rámci mož-
ností som sa vrátil k športu prostredníctvom behania 
či posilňovania doma. Najviac mi pomohli priatelia 
a rodina. Snažím sa s nimi komunikovať oveľa viac 
ako za normálnych okolností, spríjemňujeme si spo-
ločný čas najviac ako sa dá. Ostatným študentom, 
ktorí prechádzajú týmto ťažkým obdobím, by som po-
radil, aby si našli nejakú aktivitu, hocijakú, len aby 
sa cítili pri nej šťastne. Šťastie je vždy najdôležitej-
šie, dodáva človeku silu,“ dodal na záver.
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       Študenti  š tudentom

Čas, ktorý študentom už nikto nevráti

Naši rodičia tvrdia, že roky strávené na vysokej 
škole sú tým najkrajším a najzábavnejším obdobím 
mladosti a určite sa nemýlia. Štúdium na univerzi-
te je svojím spôsobom osamostatnenie, pretože pre 
mnohých znamená odchod z domova do nových 
miest, spoznávanie ľudí z rôznych kútov Slovenska 
a aj zo sveta. Na strednej škole to bolo iné. Väčši-
na tínedžerov mala zaužívanú rutinu: Ráno odísť 
do školy a poobede sa vrátiť naspäť domov, piatky 
sa niesli v znamení zábavy s priateľmi a takto stále 
dookola. „Výška“ je veľký krok vpred. Nové býva-
nie so (spočiatku) neznámymi spolubývajúcimi na 
internáte, zábava bárs aj každý deň a dvakrát tak 
veľká zodpovednosť za svoje konanie. V neposled-
nom rade treba myslieť aj na hľadanie si práce, ktorá 
študentom zabezpečí dôležitú prax pre svoje budúce 
povolanie. V dôsledku pandémie však množstvo štu-
dentov o svoju prácu skôr prišlo a zamestnávatelia 
v súčasnej situácii nových zamestnancov neprijíma-
jú: „To, čo je najdôležitejšie pre študentov vysokej 
školy, im bolo v dôsledku pandémie odobraté – prax 
v odbore, ktorý študujú. Veľa mladých ľudí o svoje 
brigády prišlo z dôvodu prepúšťania. Akonáhle to 
pôjde, bude dôležité si hľadať prácu, predovšetkým 
takú, ktorá bude pre študenta znamenať aj dobré 
vyhliadky do budúcnosti,“ zdôraznil Adam, študent 
Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
slave.

Veľa kávy a dobré knihy

Pandemická situácia nepriniesla mnoho pozitív, 
no predsa sa nejaké nájdu. Striktné opatrenia vlády 
(lockdowny a pod.) nedovoľujú cestovanie do zahra-
ničia či výlety po Slovensku, a tak si musíme hľadať 
cestičky, ako sa zamestnávať pre nás profitujúcim 
spôsobom. „Toto obdobie prinieslo do môjho života 
veľa zvláštnych dní, ale snažím sa aj tak napredovať. 
Čítam oveľa viac kníh ako predtým a to mi pomá-

ha pri samovzdelávaní, ktoré je pre vysokoškolských 
študentov dôležité. To je aj moja rada pre ostatných 
študentov. Pri čítaní som prišla na iné myšlienky 
a moja psychika je na tom dobre. A pila som veľa 
kávy, milujem ju,“ uviedla s úsmevom študentka žur-
nalistiky – Adriana.

Na záver...

Je toho veľa, čo nám pandémia vzala, ale ak 
pozorne vnímame veci okolo nás, tak nám aj veľa 
dala. Ruch každodenného života sa zmenil na pokoj, 
máme oveľa viac času, ktorý môžeme efektívne vy-
užívať a určite nie je všetkým dňom koniec. Študenti 
vysokých škôl sa na univerzity vrátia plní entuziaz-
mu a to môže byť pre ich napredovanie obrovské 
plus. Snáď sa tak stane už v septembri, začiatkom 
ďalšieho školského roka.

Autor: Richard Jančiar
študent žurnalistiky

Fotografie: Pexels.com
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Pozitíva a inovácie online vyučovania  
očami učiteľov

Učitelia aj žiaci sedia niekoľko hodín denne v rôznych miestnostiach domácností, striedavo si zapínajú a vypínajú ka-
mery a mikrofóny. Opakuje sa to každý deň už viac ako rok. Online vyučovanie sa stalo novým normálom. Hoci učitelia 
museli (a stále musia) čeliť rôznym problémom a nevýhodám, predsa len  môžeme medzi nimi nájsť viacero benefitov. 
Otázka znie, ktoré to sú.

Už rok naše životy do najväčšej možnej miery 
ovplyvňuje pandemická situácia. Dni sa spomalili, 
reštaurácie a obchody sa uzavreli a deti sa presunuli 
z tried k svojim počítačom, mobilom a tabletom, cez 
ktoré absolvujú vyučovanie. Rovnako ich učitelia 
museli odísť z kabinetov a zo zborovní – takmer zo 
dňa na deň boli nútení premiestniť výučbu z analó-
gového sveta do toho digitálneho. Celý školský sys-

tém sa musel rýchlo preorganizovať (prispôsobiť), 
pretože nikto nebol na núdzový stav takých rozme-
rov pripravený. 

Náhla zmena a nepripravenosť so sebou priniesli 
množstvo komplikácií, ktoré znemožňovali plynulý 
priebeh vyučovacieho procesu. V domácnostiach sa 
ocitlo viacero detí, každé z nich potrebovalo v rov-
nakom čase používať tie isté technické zariadenia, 
rástol nedostatok silného internetového pripojenia 
či priestoru na učenie sa. K deťom sa navyše prida-
lo mnoho rodičov pracujúcich z domu s rovnakými 
požiadavkami. Ideál sa tak oblúkom minul s reali-
tou. Veľká časť domácností zápasila s organizáciou 
a prerozdelením technického vybavenia. Mnoho žia-
kov a študentov nemalo z rôznych dôvodov vôbec 
prístup k internetu alebo počítaču. 

V priebehu pandemického roka to už párkrát 
vyzeralo na šťastný návrat do starých koľají. Nad-
šenie zo začiatku školského roka v laviciach však 
opäť rýchlo vystriedali hodiny presedené pri obra-
zovkách. Keď sa návrat do škôl zdal v nedohľadne, 
učiteľom neostalo nič iné, iba prijať alternatívne 
podmienky a snažiť sa žiakom a študentom poskyt-
núť vedomosti všetkými dostupnými platformami, 
spôsobmi a cestami. 

Základné, stredné, umelecké a jazykové školy 
či vzdelávacie centrá dokázali (aj napriek mnohým 
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prekážkam, na ktoré narážali), že to bolo obdobie 
plné nových zistení, praktických vylepšení, novo-
nadobudnutých zručností a pozitívnych organizač-
ných zmien. Mnohí učitelia a žiaci prišli na to, že sa 
z ťažkej doby a náročnej situácie dá predsa vyžmý-
kať niekoľko pozitív, ktoré nájdu uplatnenie aj po 
návrate do niekdajšieho „normálneho“ sveta. „Čo sa 
mňa týka, tak jednoznačne je to time-management. 
Viem si lepšie a efektívnejšie rozvrhnúť veci, ktoré 
sa týkajú mojej práce,“ hovorí Mgr. Lukáš Hirko, 
učiteľ geografie na Základnej škole Ľudovíta Fullu 
v Košiciach. „Ďalej som odbremenený od takých, 
niekedy možno nezmyselných vecí, ako sú dozory  
a  školské aktivity, ktoré učiteľa v podstate len obe-
rajú o čas a ktoré sú často riešené neefektívne. A ako 
učiteľ mám oveľa viac času na prípravu.“ 

Rovnaký pohľad na situáciu má aj PaedDr. An-
drea Močiliaková, ktorá vyučuje anglický jazyk na 
Evanjelickom gymnáziu Juraja Tranovského v Lip-
tovskom Mikuláši: „Pre mňa ako triednu učiteľku 
je počas karantény pozitívom to, že mám omnoho 
menej rušivých elementov, ktorých je v škole veľmi 
veľa – dozor, účasť na aktivitách, súťažiach, orga-
nizačné veci atď. Všetko z toho mi odpadáva a od-

padáva mi aj strašný ruch, ktorý je na škole, keďže 
máme veľmi veľa študentov a učiteľov. Cítim sa po-
kojnejšia a viem si to tak inakšie zorganizovať.“ Ako 
výhodu vníma aj to, že takmer všetka komunikácia 
prebieha prostredníctvom e-mailov, môže tak na ne 
odpovedať priebežne počas dňa a nie obratom ako 
na zaklopanie.

Veľkým plusom pre mnohých učiteľov je vylep-
šenie digitálnych zručností, ktoré získali vďaka pra-
videlnému využívaniu rôznych aplikácií. „Pozitívne 
z mojej strany je to, že som sa naučila používať rôzne 
online platformy a že som sa zorientovala v možnos-
tiach využitia  online prostredia na online výučbu. 
Som rada, že som sa naučila používať Meet, Teams, 
Zoom aj Skype, ale dokázala som si nájsť aj mnohé 
relevantné zdroje, ako videá alebo iné metodické po-
môcky,“ hovorí Močiliaková. Z trochu iného pohľa-
du sa na objavenie online platforiem učiteľmi pozerá 
Hirko, ktorý má svoje vyučovacie hodiny už nie-
koľko rokov postavené práve na využívaní digitál-
nych technológií a nástrojov: „Spoločnosť rozpráva  
o tom, že učitelia sa konečne začali učiť robiť na po-
čítači. Keby som nemal už dávno predrobené materi-
ály na hodiny, tak by som povedal, že som rád, lebo 
som mal čas si ich teraz pripraviť. Mám pocit, že 
učitelia teraz objavili internety a nejaké nástroje, ale 
mne to neotvorilo žiadne nové možnosti, čo sa týka 
IT sveta alebo moderných technológií a prepájania 
geografie s online svetom.“ 

Okrem pozitívneho prínosu pre učiteľov vidia 
benefity aj na strane žiakov. Starať sa musia o svoj 
time-management, očakáva sa od nich väčšia zodpo-
vednosť a samostatnosť. Podľa Hirka sú do tejto úlo-
hy žiaci tak trochu dotlačení a hoci im on ako učiteľ 
poskytne pomocnú ruku, ktorá ich bude navigovať, 
základ organizácie svojho času musia zvládnuť sami. 
„Učiteľ im napíše, čo majú urobiť a oni sa musia 
starať o seba, musia si zvoliť nejaký systém, nejakú 
stratégiu, ako to všetko postíhať – či už si lepia pa-
pieriky, alebo si vytvárajú zoznam. Teraz sú odkázaní 
na to, že učitelia nebudú za nimi chodiť a pripomínať 
im úlohy tak ako počas prezenčnej výučby.“

Výhody a inovácie vyučovania, ktoré prináša on-
line priestor, môžu mať svoje uplatnenie aj v triedach 
po návrate žiakov a študentov do lavíc. Uvedomujú 
si ich aj učitelia a už teraz majú vytvorenú  predstavu 
praktických vylepšení, ktoré by mohli byť aplikova-
né vo vyučovacom procese. „Najideálnejšie by bolo, 
keby mal každý žiak v triede svoj počítač, aby som 
im posielala linky a oni by si materiál vypracovali 
tam, tak ako to robíme teraz,“ uvádza Močiliaková. 
„Takto je to oveľa viac eco-friendly, nemíňam tony 
papiera ako predtým v škole.“ Mnohí učitelia snáď 
po pandémii prevetrajú skrine v kabinetoch a vy-
triedia množstvo starších materiálov, ktoré nahradia 
dostupnejšími a atraktívnejšími online platformami. 
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Hirko si vie predstaviť, že by sa počas školského 
roka pravidelne organizovalo dištančné vyučovanie 
na vopred určené obdobie, aby mali učitelia i žiaci 
možnosť oddýchnuť si a vyhnúť sa stereotypu: „Pri-
jal by som také sabatické tri týždne alebo sabatický 
mesiac v rámci každého polroka. Mohli by sme do-
cieliť to, že prídeme do školy oddýchnutí párkrát do 
roka ako po letných prázdninách.“

Situáciu so zmenou vyučovacieho systému mu-
seli okrem základných a stredných škôl zvládnuť aj 
základné umelecké školy, jazykové školy alebo rôz-
ne vzdelávacie centrá. Mgr. Jana Kišoňová, zakla-
dateľka vzdelávacieho centra Freedu v Bratislave, 
spomína na situáciu spred roka: „Do troch týždňov 
sa nám podarilo prehodiť všetky prezenčné kur-
zy do online podoby a využili sme aplikácie, ktoré 
sme dovtedy poznali. Výhodou je, že sme v menších 
skupinách (najviac 8 detí), vyučujú u nás vysokoško-
láčky a vysokoškoláci, ktorí s tým majú dennodennú 
skúsenosť. Prichádzajú s inováciami, sledujú, čo sa 
v rámci technologických vychytávok deje, čo nové 
vedia použiť vo výučbe a deti to baví.“ Vďaka sys-
tému, ktorý majú vo Freedu nastavený, mnoho detí 
uprednostňuje doučovanie pred inými krúžkami, 
ktoré po škole majú.

Medzi výhody online vyučovania Kišoňová radí 
dostupnosť viacerých aplikácií, ktoré môžu lektori 
na hodinách využívať a ktoré pomáhajú hodiny oži-

viť. Presun z pobočiek na Skype umožnil Freedu 
v istom smere rásť a otvárať kurzy pre väčší počet 
detí. „Veľa rodín žije v okrajových častiach Brati-
slavy, takže oceňujú, že ich deti môžu dostať kvalitnú 
výučbu a nemusia sa jej fyzicky zúčastniť. V rámci 
online marketingu teraz cielime na celé Slovensko 
a nájdu si nás rodičia aj deti z iných miest. Vieme tým 
pádom učiť z rôznych miest, pretože aj lektori a lek-

torky sú kade-tade 
po Slovensku a mô-
žeme učiť deti, ktoré 
sú v jednej skupinke 
zo Zvolena, zo Žili-
ny aj z Bratislavy.“ 
Viacerí lektori a lek-
torky, ktorí neštudujú 
v Bratislave, môžu 
byť vďaka online 
hodinám súčasťou 
vzdelávacieho cen-
tra Freedu. Kišoňová 
zdôrazňuje, že po ná-
vrate k prezenčnému 
vyučovaniu stále rá-
tajú s online kurzami 
pre celé Slovensko, 
pretože sa im ten-
to spôsob osvedčil 
a plánujú ho ešte vy-
lepšovať.

Uplynulý rok, 
v ktorom dostali za-
brať rovnako učite-
lia, žiaci aj všetky 
video-komunikačné 

služby, hodnotí Ki-
šoňová pozitívne: „Určite nás to posunulo v rámci 
online učenia alebo doučovania takým tempom, kto-
ré by sme za normálnych okolností nedali. To podľa 
mňa musia vnímať viacerí, aj školy, len si ešte možno 
neuvedomujú, aký to má pozitívny efekt.“ Vzhľadom 
na situáciu, ktorá sa síce neustále mení, ale nenazna-
čuje, že by sa v dohľadnej dobe žiaci vrátili naspäť 
do škôl, je dôležité nájsť medzi množstvom negatív 
a úskalí čo naviac kladov, ktoré žiakom aj učiteľom 
prinesú poznanie a obohatia vyučovanie. 

Autorka: Zuzana Mladšíková
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: Unsplash.com
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Vytvorte si systém vo svojej izbe
Vhodné podmienky pri domácom štúdiu, plnení zadaní do školy i práci z domu  dokážu vašu efektivitu otočiť o 180 
stupňov. Stačí pár tipov a vaša izba jednoducho nadobudne organizovanosť. 

Pracovný kútik

Podstatu pracovnej časti izby tvorí stôl.  Na po-
hodlnú prácu je vhodný široký stolík, na ktorý sa 
vám zmestí notebook s poznámkovým blokom či 
inými dokumentmi. Pokiaľ nemáte pri stolíku úložné 
priestory, je dôležité, aby bol váš stolík dlhší. Časť 
stola v takom prípade bude tvoriť odkladací priestor. 
Ak však máte pri stolíku poličky alebo zásuvky, dĺž-
ka je – na rozdiel od šírky – nepodstatná. 

Na stole, prirodzene, nesmie chýbať organizér 
na písacie potreby. Ten je ale možné nahradiť akým-
koľvek hrnčekom alebo aj vázičkou, ktorá zapadá do 
vášho  interiéru. Dizajnová stránka je na vás, to však 
neznamená, že je zanedbateľná. Základná výbava vo 
svete písacích potrieb je pero, ceruzka a zvýrazňova-

če – mať ich hneď poruke uľahčuje život. Podobne 
nápomocný je kalendár či diár. Pokiaľ však nie ste 
ich fanúšikom, nutné minimum sú malé papieriky, 
na ktoré si môžete okamžite zapísať svoje povinnos-
ti, zadania alebo nápady. Na stolíku nesmie chýbať 
ani lampa a praktickým  doplnkom je malá nádob-
ka, ktorá môže obsahovať napríklad krém na ruky, 
balzam alebo gumičky do vlasov. Pri povinnostiach 
nezabúdajte hlavne na pitný režim a pohár s vodou 
majte vždy nablízku. 

Úložný priestor pri stolíku dodáva organizova-
nosti nový rozmer. Poličky či zásuvky nám umož-
ňujú mať nablízku všetky pomôcky, ktoré v procese 
štúdia, plnení zadaní alebo pri práci môžeme potre-
bovať. Týmito praktickými pomocníkmi sú napr. 
čisté papiere, euroobaly, zošívačka, nožnice, lepiaca 
páska i pravítko. Okrem toho tam môžete uložiť rôz-



21

                

ne dokumenty, zakladače či učebnice. Svoj pracov-
ný kútik dotiahnete k úplnej dokonalosti tlačiarňou 
v blízkosti stola. Posledným tipom v pracovnej sfére 
izby je zásuvka alebo iný uzavretý úložný priestor, 
kde budete skladovať všetky náhradné kancelárske 
pomôcky (perá, ceruzky, lepiace pásky, farebné perá 
a podobne). 

Úložný priestor

Okrem toho, že interiér vďaka úložným priesto-
rom vyzerá príjemne a čisto, vytvára nám vo veciach 
systém. Pokiaľ máte dostatočne veľké skrine a množ-
stvo zásuviek, vystačíte si s kúpou organizérov, vďa-
ka ktorým môžete dať miesto všetkému i za stenou 
nábytku. Ak to tak nie je, úložné boxy, zakladače či 
košíky budú tou najlepšou voľbou. Pri kúpe myslite 
na dizajn vašej izby, aby spolu všetko ladilo. Potom 
už stačí veci systematicky rozdeliť do boxov. V jed-
nom môžete mať napríklad všetky príručky a káble 
od elektroniky. V ďalšom staré zošity s poznámka-
mi, časopisy, spomínané kancelárske pomôcky alebo 
knihy. Dôležité je označenie škatúľ, ideálne zo spod-
nej strany veka, podľa ich obsahu. Tým  docielite, 
že všetko vo vašej izbe dostane svoje presné miesto 
a vďaka tomu nestratíte ani minútu hľadaním. 

V prípade, že sa chystáte meniť nábytok vo va-
šej izbe, neberte do úvahy len jeho vzhľad. Snažte sa 

v každom prípade myslieť aj na úložný priestor. Na-
príklad pri kúpe postele je úložný priestor kľúčový 
– zmestí sa vám pod ňu naozaj prekvapivé množstvo 
vecí. 

Miesto na relax a dekorácie

Až na pár šťastlivcov, ktorým sa do izby zmestí 
gauč alebo pohodlné kreslo, je posteľ miestom na od-
dych pre každého študenta. Niekto preferuje množ-
stvo malých vankúšov, plyšákov či diek. Niekto 
má rád čistý, nezaplnený priestor. Ďalším vyhovuje 
niečo medzi tým, tzv. zlatá stredná cesta. Dekoruj-
te svoju posteľ teda tak, ako vám je najpríjemnejšie. 
V posteli sa máte predsa uvoľniť. K čo najpríjemnej-
šiemu pocitu môžu prispieť aj dekorácie v interié-
ri, a to sviečky, vonné lampy, obrázky, fotky, kvety, 
plagáty alebo sošky. Zaobstarajte si dekorácie, ktoré 
budú sedieť k vášmu štýlu a pri ktorých sa budete cí-
tiť dobre. Pokiaľ hľadáte inšpiráciu, webová stránka 
Pinterest je skvelým pomocníkom. 

Pár tipov, kde nakupovať

Rozpočet každého študenta je iný. Všetkým zná-
ma Ikea je teda náš prvý tip. Dokážete tam  nájsť vý-
robky v širokej cenovej relácii. Pokiaľ nie ste z Bra-
tislavy, kde Ikea sídli, nezúfajte. Má výdajné miesta 
v Košiciach, Banskej Bystrici a najnovšie prevádz-
kuje doručovanie aj na báze kuriérov. 

Rovnako známe vám je určite aj Pepco. Študenti 
ho obľubujú hlavne vďaka nízkym cenám. Výhodou 
Pepca je ľudovo povedané „veľa muziky za málo 
peňazí“. Úložné boxy, zobrazené na fotkách, sú od-
tiaľ. Ak teda hľadáte dekorácie, bytový textil a iné 
interiérové doplnky, môže byť správnou voľbou. Na 
podobnom princípe funguje aj Kik.

E-shopy Westwing a Bonami  majú v ponuke 
rôzne zaujímavé doplnky do interiéru. Nenájdeme 
v nich síce vázičky za tridsať centov, no ponúkajú 
zákazníkom naozaj originálne kúsky dobrej kvali-
ty. Takisto H&M Home alebo Zara Home stoja za 
zmienku. Hľadanie správnych doplnkov na internete 
vie zabrať čas, no nezabúdajte, že ho investujete do 
seba. Tento kreatívny proces stojí vždy za výsledok.

Autorka: Sofia Šalingová
študentka žurnalistiky 
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Konzum verzus minimalizmus
Minimalizmus už dávno veľká časť spoločnosti nepovažuje za akýsi dôsledok chudoby. Stal sa námetom pre knižné tituly 
a blogy. Je z neho životný štýl prinášajúci oslobodenie sa od zbytočností a do veľkej miery kráča ruka v ruke s ekológiou.

Rozhliadnite sa okolo seba. Koľko vecí, ktoré vi-
díte, reálne využívate a sú vám osožné? Na koľko  
z nich, naopak, padá prach a už dávno pre vás stratili 
akúkoľvek hodnotu? Sošky, staré zošity, perá bez ná-
plne, oblečenie, ktoré ste si neobliekli už aspoň rok 
a pokazený mobilný telefón v spodnom šuplíku písa-
cieho stola, ktorý tam odpočíva spolu s krémom, čo 
vám nesadol. Všetko zo spomenutého vám potajme 
a veľmi elegantne kradne energiu a slobodu.

Prečo? Skrátka preto, lebo ste zahltení zbytoč-
nosťami a strácate čas nakupovaním ďalších, pretože 
v tom chaose už nemáte prehľad o tom, čo vlastní-
te a čo vám v skutočnosti chýba. Tak vzniká ďalšie 
nežiaduce hromadenie, ktoré má navyše nepriazni-
vý dopad na životné prostredie. Veci sú z niečoho 
vyrábané a my by sme nemali drancovať zdroje len 
preto, že si to „môžeme dovoliť“. Často je naše pod-
vedomie masírované reklamami, ktoré sa nám snažia 
nahovoriť, že daný produkt potrebujeme a po jeho 
zakúpení sa budeme cítiť lepšie, hodnotnejšie. A po-
trebujeme ho teraz, pretože TERAZ JE LEN ZA 5,99 
eur. A to je niečo, čo sa neodmieta. Omyl. Odmieta 
– v minimalistickom svete obzvlášť. 

Aký je to teda ten „minimalistický svet“? Taký, 
v ktorom ľudské počínanie nevedie ku konzumu. 
Nekoná sa v ňom impulzívne a ani pod vplyvom 
influencerov. Každá kúpa sa vopred dôsledne zvá-
ži. Izby minimalistov nie sú prepchané hlúposťami. 
Dýcha sa v nich ľahko. Pracuje sa v nich sústrede-
ne. Upratujú sa krátko. V šatníkoch takýchto izieb 
nenájdete haldy nesystematicky uloženého obleče-
nia, ale len niekoľko obľúbených kúskov, ktoré sú 
počas roka reálne nosené. V jednom zo šuplíkov 
tohto priestoru sa nachádza krabica, v ktorej sú pou-

kladané všetky spomienkové predmety, ktoré nevy-
triedi ani nekompromisné srdce minimalistu. Majú 
pre neho totiž svoje opodstatnenie a aj miesto. Je to 
v poriadku. Nemusíme sa ich nasilu vzdávať, ale na 
ich skladovanie by mala postačiť spomínaná krabica. 

Vieme, že veci nás oberajú o financie, avšak sme 
si vedomí toho, že nás oberajú aj o čas? Tie hŕby ob-
lečenia musíme prať a nemalé množstvo času žehliť. 
Kým zo stola odpraceme všetky dekoratívne aj ne-
dekoratívne predmety, aby sme na ňom mohli utrieť 
prach a potom ich zase ukladáme naspäť, beží nám 
čas. Ten, ktorý by sme inak mohli venovať záľubám, 
ľuďom a oddychu. 

Minimalistický prístup v živote vám umožní byť 
samým sebou. Zistíte, že nepotrebujete spoločnos-
ti ukazovať, na čo všetko máte a koľko toho máte. 
Vystačíte si s tým, čo skutočne potrebujete a celkom 
iste sa oslobodíte. Od neporiadku, chaosu v bývaní aj  
v mysli, ego foriem, no a v neposlednom rade zosta-
nete láskaví a ohľaduplní k našej planéte. To nie je 
celkom zanedbateľné, však? 

   Autorka: Kristína Babicová
študentka žurnalistiky
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Sme ignoranti a ešte k tomu slepí!
Národná rada Slovenskej republiky na konci marca 2021 nevyhovela požiadavkám petície ,,Klíma ťa potrebuje“, ktorú 
podporila prezidentka Zuzana Čaputová a 128-tisíc ľudí svojimi podpismi. Národná rada k nej prijala len uznesenie bez 
akýchkoľvek záväzkov. Neprešiel ani pozmeňujúci návrh na vyhlásenie stavu klimatickej núdze.

Hovoriť ľuďom, ktorí ignorujú klimatickú krízu, 
o znečisťovaní ovzdušia alebo plastoch v mori je rov-
nako bezvýznamné, ako hovoriť slepému o farbách 
či rozprávať príbeh hluchému. My ako ľudský druh 
sme toho naozaj veľa dokázali. Postavili sme ostrov 
v oceáne, objavili sme kompas, naučili sa Pytagoro-
vu vetu, domestikovali zvieratá, vyleteli na mesiac, 
dokonca sme sa vyškriabali na vrchol potravinového 
reťazca a tým sa zoznam ani zďaleka nekončí. Me-
novaním toho, čím všetkým sme si potvrdili svoju 
dominanciu, by sme sa mohli zapísať do Guinesso-
vej knihy rekordov, lebo aj tú založil jeden z nás!

O ľudstve a činoch, ktoré sme pre seba spravili, 
by sme mohli rozprávať tak dlho, až by nám chvála 
začala prerastať cez hlavu. Ako však hovorí známe 
porekadlo: ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští“, tak aj 
náš populačný príbeh má odvrátenú stránku, ktorú 
sme si roky nevšímali. 

Začalo sa to zľahka znečisteným ovzduším. Ne-
skôr sme v televíziách zaregistrovali reportáže o ti-
síckach korytnačiek, ktoré umreli v dôsledku konzu-
mácie plastov. Následne v iných častiach sveta ľudia 

oveľa častejšie zažívali tornáda, hurikány, zemetra-
senia či iné prírodné katastrofy. Na našom území sme 
si jedného dňa všimli rozsiahle jarné suchá striedané 
prívalovými dažďami a povodňami. A dnes? Dnes sa 
tešíme, ak sa prvý sneh objaví v marci. A stále sa 
tvárime, že nás sa situácia netýka.

Vďaka vlastnej sebeckosti, chamtivosti a bez-
ohľadnosti drancujeme Zem. Ohrozujeme budúc-
nosť života na tejto planéte. Prvýkrát v dejinách ľud-
stva sme dostatočne technologicky zruční, aby sme 
sa sami vyhubili, napríklad vypúšťaním kontamino-
vaných vôd do oceánov.

Koniec koncov, ak sme dokázali ignorovať všet-
ky znamenia, počnúc znečistením ovzdušia až po 
prírodné katastrofy a stále sa tvárime, že sa nič ne-
deje, tak sa nemôžeme prezentovať ako inteligentní, 
vnímaví a tolerantní ľudia. 

Autorka: Laura Kuricová
študentka žurnalistiky

Fotografia: Pexels.com
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Ako porodiť literárnu postavu?
Krátky sprievodca pre budúcich spisovateľov

Či už čítate knihy, aby ste sa zrelaxovali po dlhom dni, 
alebo ste taký ten nerd, čo žije viac vo svete knižných prí-
behov ako v tom našom, už vám určite niekedy napadlo, 
že by ste mohli skúsiť napísať vlastný príbeh. Základným 
kameňom tohto procesu je vytvoriť postavy, ktoré tam 
budú vystupovať. Aj najznámejší príbeh od J. K. Rowlin-
govej sa predsa začal tým, že autorka jedného dňa čakajúc 
na vlak vymyslela postavu dvanásťročného čarodejníka.

Existuje množstvo dohadov o tom, či sú posta-
vy dôležitejšie ako samotný dej. Vo svojej postate sa 
dopĺňajú. Dej pôsobí na postavy a mení ich. Postavy 
zase svojím konaním posúvajú dej ďalej. Priťahu-
jú pozornosť čitateľov a od prvých strán rozhodujú 
o tom, aký dobrý váš príbeh bude. 

Ako teda postavu „porodiť“? Na začiatok sa opý-
tajme niekoľko otázok:

Ako sa postava volá?

Meno do určitej miery determinuje, kým sme. 
A tak je to aj pri postavách. V prvom rade prezrádza 
zázemie a pôvod postavy, či jej rodičov. Harry Potter 
a Zuzanka Hraškovie pravdepodobne nebudú suse-
dia z jedného paneláku v Petržalke.

Niekedy je pekné, keď má meno našej postavy 
nejaký význam. Môže nenápadne naznačovať niečo, 
čo sa spája s jej životom, nejakú jej vlastnosť, či do-
predu predurčovať dobrodružstvá, ktoré ju stretnú. 
Vtedy to vyznie ako zaujímavá hra osudu. Nič však 
netreba preháňať. Takému Remusovi Lupinovi by 
sme len veľmi ťažko uverili, že jeho rodičia nevede-
li, kam ho osud zavedie.

Ako postava vyzerá?

Je vysoká alebo nízka? Blond alebo čiernovlasá? 
Má modré, zelené, alebo hnedé oči? Pokožku bielu 
ako sneh, alebo tmavú ako čokoláda? Je chudá, alebo 
pri tele? 

Nemali by sme zabúdať, že naše postavy nevy-
šli všetky z továrne na bábiky Barbie. Nie sú všetky 
dokonalé s vypracovaným telom či osím driekom. 
Skúste sa poobzerať okolo seba, všetci sme krásni 
svojím vlastným unikátnym spôsobom. Či už posta-
vu odlišujú drobné pehy na nose, pigmentácia, alebo 
božská postava Budhu, nič z toho ju nemôže urobiť 

škaredou, dokým to vy nepovolíte. Čitatelia sa na 
postavu pozerajú vašimi očami, cez vaše slová. Ak 
napíšete, že je krásna, tak je. A nemusí preto vyzerať 
ako modelka či model z časopisu. Existujú dokonca 
knihy, v ktorých sa opis postáv nevyskytuje vôbec, 
alebo sú popísané len ako škaredé či prekrásne.

Je zaujímavé, keď sú postavy v diele rôznorodé. 
Samozrejme, do takej miery, ako to príbeh dovoľuje. 
V súčasnosti sa veľmi propagujú príbehy, v ktorých 
vystupujú ľudia rôznych národností a rás, no aj po-
stavy, ktoré sa vymykajú bežnému chápaniu krásy. 
Či už ide o svalnatú bojovníčku s mečom, alebo ženu 
s postavou „krv a mlieko“.
 
Čo postavu symbolizuje?

Nie vždy je potrebné vkladať do príbehov obšírne 
opisy postáv. Ľudia majú radi, keď si môžu postavu 
predstaviť tak trochu po svojom. Stačia im základné 
črty postavy, ktoré sú nejakým spôsobom dôležité 
pre dej, ako napríklad jazva na čele Harryho Pottera 
či jeho oči po matke. Nikto sa dopodrobna nebude 
zapodievať tým, aký mali presne odtieň jeho vlasy, 
či aký bol vysoký. Dej to nijako nezmení.

Symbolom našej postavy však nemusí byť len jej 
výzor. Môže to byť čokoľvek iné, čo ju charakterizu-
je. Obľúbené jedlo, pesnička, zviera či fráza, ktorú 
často používa. Niečo, čo okamžite vytvorí v čitate-
ľovej mysli asociáciu s danou postavou, a tak ju ne-
môže len tak pustiť z hlavy.
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Aká je história postavy?

A nielen história jej prehliadača, hoci to by tiež 
tvorilo zaujímavú kategóriu. 

Pýtame sa, ako sa postava dostala tam, kde je? 
Odkiaľ pochádza a ako ju to vyformovalo? Aké det-
ské traumy či krásne spomienky si so sebou nesie?

To je totiž niekedy jediný rozdiel medzi hrdinom 
a „záporákom“. Jediná udalosť v ich minulosti, ktorá 
z nich urobila to, čím sú. Rozplýva sa tak predstava 
morálne čiernobielych postáv a hrdinovi i „záporá-
kovi“ sa dodáva odtienok ľudskosti. Čitateľ môže 
lepšie pochopiť ich konanie a vcítiť sa do ich kože. 
Takéto postavy sú čitateľom zväčša oveľa viac sym-
patické a dostanú sa im hlbšie pod kožu.

O čo postave ide?

Aký je hlavný cieľ našej postavy? Prečo robí to, 
čo robí? Prečo chce „záporák“ poraziť hrdinu? Pre-
čo chce hrdina premôcť „záporáka“? A čo všetko je 
ochotný urobiť pre to, aby to dosiahol?

Toto sú veľmi dôležité otázky. Ľudia len zriedka 
robia niečo bezdôvodne. Za každým činom sa skrý-
va nejaký motív, ktorý musíme mať ako spisovatelia 
v hlave. Dobrá literárna postava by nemala konať len 
pre dobro deja, aby sme mohli prejsť k ďalšej časti 
zápletky.

Pri tejto príležitosti si môžeme spomenúť typ 
antihrdinu, ktorý je v modernej literatúre obľúbený. 
Je to typ postavy, ktorý by sa mohol vonkajšiemu 
pozorovateľovi zdať takmer ako „záporák“. Ako či-
tateľ či autor však vieme spoznať tento rozdiel práve 
vďaka tomu, že poznáme jeho motívy. Vieme, prečo 
robí to, čo robí, a tak sa s ním vieme stotožniť, hoci 
jeho činy nie sú morálne správne ani ospravedlni-
teľné.

Ako sa postava správa k ľuďom naokolo?

V prvom rade musíme zistiť, či má nejakú ro-
dinu a priateľov, a potom prísť na to, koho z nich 
má rada, či koho, naopak, neznáša. Ako sa k týmto 

ľuďom správa a aký má na to dôvod? A akú úlohu 
hrá v celej partii? Vzťahy medzi postavami sú veľmi 
dôležité a tvoria základ väčšiny zápletiek. Dodávajú 
postavám motívy pre ich činy. Stvárňujú vnútornú 
podstatu diela, preto je dôležité na nich popracovať.

Tie najjednoduchšie veci niekedy môžu ukázať 
o našej postave najviac. Spôsob, akým chodí, sto-
jí či rozpráva, je dobrým príkladom. Ako sa správa 
pred rôznymi ľuďmi? Či je povýšenecká a chodí so 
sebavedomo vystretým chrbtom, alebo je zhrbená 
a utiahnutá? Spôsob, akým niečo povie, môže urobiť 
veľký rozdiel vo význame celej výpovede. S tým sa 
dá v príbehu krásne pohrať a nepriamo charakterizo-
vať postavy.

Je postava uveriteľná?

Je náročné písať postavy, ktoré konajú ako sku-
toční ľudia. Často si nevieme presne predstaviť, ako 
by sme sami reagovali v situáciách, do ktorých sta-
viame hrdinov svojich príbehov. 

Jediným kľúčom je pozorovať ľudí okolo seba. 
Hľadať schémy, podľa ktorých sa správajú a reagujú 
na rôzne zmeny v živote. Počúvať ich rozhovory. To 
nám pomôže utvoriť si lepšiu predstavu o ľudskej 
psychike, ale aj písať lepšie a uveriteľnejšie dialógy.

Všimnite si, že rôzni ľudia sa správajú rôzne. Ich 
reakcie závisia napríklad od ich veku, skúseností, 
profesie alebo záujmov. Mladý Harry Potter sa bude 
vyjadrovať inak ako vyzretý profesor Dumbledore 
a na tú istú situáciu budú tiež reagovať odlišne.
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Kto postava vlastne je?

Aby sme to zistili, musíme sa pozrieť za fasádu, 
ktorou sa postava prezentuje. Ľudia sú totiž často 
úplne iní, keď ich nikto nesleduje. Ako spisovatelia 
musíme vedieť, kým je naša postava vo vlastnej hla-
ve. Ako premýšľa? Ako vidí svet? V čo verí? Aké má 
hobby? Toto všetko môže ovplyvniť opisy z jej per-
spektívy i jej konanie. Ateista sa predsa bude poze-
rať na kostol iným spôsobom ako veriaci. Pesimista 
uvidí lúku plnú kvetov inak ako optimista. Hudobník 
bude počúvať skladbu inak ako laik.

Aký je najväčší strach našej postavy? Ťahá ju ten 
strach dozadu, alebo s ním bojuje? Čo je jej najob-
ľúbenejšia vec? Aké má zlozvyky? Aké sú jej slabé 
stránky, ktoré by sme mohli využiť na budovanie 
deja?

Je postava neporaziteľná?

Na túto otázku si rovno aj odpovieme – nie je.
Nikto nie je neporaziteľný. Dokonca aj veľký 

čarodejník ako Voldemort mal svoje slabé stránky  
a prehral. Všetci sa raz zlomia či potknú. Potom 
vstanú a kráčajú ďalej.

Pre budovanie zápletiek aj atmosféry je dobré do-
voliť hrdinovi, aby párkrát prehral a ukázal, že je tiež 

len človek. Viac sa priblíži k čitateľom, keď z neho 
budú môcť cítiť bolesť a stotožniť sa s ním. Možno 
sa pre nich dokonca stane inšpiráciou pokračovať vo 
vlastných životných bojoch. Hlavne však budú pri 
čítaní viac v napätí, keď si nebudí istí, či hrdina do-
káže svoj boj vyhrať. A to predsa chceme.

A ako si mám toto všetko zapamätať?

Občas je náročné vyznať sa vo všetkých posta-
vách, a tak sa môžeme pri písaní ľahko stratiť. Naj-
jednoduchší spôsob, ako zostať v obraze, je vytvoriť 
si „profily“ pre postavy, akoby boli na nejakej soci-
álnej sieti. Pridať ich popis či nejaký obrázok a za-
písať si všetky dôležité informácie. Pomôže vám to 
utriediť si myšlienky a písanie bude hneď o čosi jed-
noduchšie. 

Písanie kníh či príbehov rozhodne nie je nič jed-
noduché, hoci si to mnohí ľudia myslia. Vytvoriť 
dobrú a uveriteľnú postavu je občas skutočne pôrod. 
Vo výsledku však všetka tá bolesť, pot a slzy stoja za 
to. Dôležité je nestrácať motiváciu, držať sa svojho 
sna a nikdy sa nepustiť.

Autorka: Terézia Klimeková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
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Covidové prvoaprílové kreácie
       Život  s  jazykom

Prvoaprílové spravodajstvo o korone na Slovensku
Želám príjemný dobrý deň, vážení poslucháči, sme tu s Vami opäť a prinášame horúce novinky zo Slovenska, nad ktorým už rok vládne všetkým dobre 

známa „hnusoba“. O politike sa však budeme baviť neskôr, prejdime teraz k tomu, čo nás všetkých najviac zaujíma, a to k momentálnej epidemiologickej 
situácii na Slovensku.

Začneme v pozitívnom duchu – alebo v súčasnom stave by bolo možno vhodnejšie povedať negatívnom. Počty nakazených ochorením Covid-19 nám 
začínajú, chvalabohu, klesať a vyzerá to tak, že s vychádzajúcim aprílovým slniečkom sa rozhodla tetuška Corona, naopak, zájsť. 
Zato naši politici v poslednej dobe vychádzajú pred obrazovky akosi často a ohlasujú celkom novú pliagu, ktorá postihla vládu – tzv. vírus demisia-19. Hoci 
nejde o nezvyčajný typ choroby, tento variant svojou infekčnosťou šliape na päty už aj britskej mutácii koronavírusu. Pozitívne prípady prudko stúpajú, 
obete pribúdajú – denne tomuto ochoreniu podľahnú v priemere 2 – 5 politici. Rizikovú skupinu predstavujú najmä vysokopostavení členovia vládnej ko-
alície, ktorí, ako sa zdá, nemajú vybudovaný až taký silný imunitný systém voči tejto chorobe. Rúška so striebornými vláknami, respirátory FFP 2 a 3 ani 
ochranné štíty šíreniu nezabraňujú a epidemiológovia len neveriacky krútia hlavami. Počas svojej kariéry sa s takýmto niečím ešte nestretli.

Vládny kabinet sa nachádza v červenej zóne, pandemický krízový štáb neúnavne zasadá už mesiac s cieľom vyriešiť túto neľahkú situáciu. Spoľahlivá 
liečba neexistuje, ivermektín či rendesivir sú v týchto chvíľach pasé. Naši politici však nie sú žiadne padavky a bez boja sa nevzdávajú. Vzali situáciu do 
vlastných rúk a prišli s riešením – vakcínou. Prostredníctvom nej sa snažia obrániť svoje postavenie v boji s týmto neviditeľným nepriateľom a, samozrej-
me, udržať pri živote krajinu a spolu s ňou aj nás. Nás predovšetkým. Občania SR sú vždy na prvom mieste.
Najnovšie skúšajú nový typ vakcíny – tzv. „tlačovku“. Podáva sa 2-krát denne prostredníctvom televíznej obrazovky a po jej požití by sa u ohrozenej skupiny 
politikov mali vyvinúť protilátky ako „sila“ a „jednota“, ktoré sú podľa vedcov najefektívnejšie v boji s týmto vírusom.
Zdá sa, že táto medicína nakoniec zabrala a situácia sa mierne upokojila. Viacerým politikom sa polepšilo a prázdne miesta v parlamente sa znovu zapĺňajú. 
Bohužiaľ, keďže žiadny liek nefunguje na 100 %, aj v tomto prípade sa nám občania, ktorí boli spolu s politikmi touto vakcínou zaočkovaní, sťažovali na rôzne 
vedľajšie príznaky. Najčastejšie sa opakovali napr. bolesť hlavy, tras, šklbanie v oku, zvýšený krvný tlak, sťažené dýchanie či závrate. Slabší jedinci skončili 
na pľúcnej ventilácii.

Vláda sa však teší pevnému zdraviu a prítomnosť vedľajších symptómov zatiaľ nepociťuje, čomu sa všetci veľmi tešíme. Zdravá vláda = zdravá krajina. 
Účinnosť vakcíny je ale stále diskutabilná – odborníci hovoria o 2 týždňoch až 4 mesiacoch. V tejto chvíli nám teda neostáva nič iné len čakať a dúfať.

To bolo na dnes všetko, ja sa s Vami srdečne lúčim a želám ešte príjemný slnečný zvyšok dňa.
Dovidenia!

Autorka: Zuzana Marciňová
študentka učiteľstva

biológia – slovenský jazyk a literatúra

Počas celoplošného testovania sa ukázalo, že na vatových tyčinkách sú (údajne) mikročipy. Pani Mária, zástankyňa ivermek-
tínu, navyše zistila, že do rúšok so strieborným vláknom sú vkladané drôtiky, ktoré sú pripojené na internet a pripravujú tak 
pôdu na sledovanie Slovákov cez smart karanténu. Členovia pandemického krízového štábu to vyvrátili, „no ja dobre viem, 
prečo oni nosia len respirátory typu FFP2 či FFP3, ktoré také drôty neobsahujú a tým pádom nemusia dodržiavať lockdow-
nové zákazy, lebo sú nesledovateľní,“ uvádza vedkyňa Vysokej školy života, ktorá je na dobrovoľnom homeoffice a už druhý 
mesiac čerpá pandemickú očéerku. „Oni však budú naďalej bez problémov opatreniami v covidovom semafore zotročovať 
Slovákov a to im nedovolím,“ uzatvára svoje úvahy pani Mária.

Autor: Jozef Mikloš
študent učiteľstva

história – slovenský jazyk a literatúra



Autorka: Alžbeta Nagyováštudentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

Paródia na hoax – Čipy vo vakcínach
Podľa najnovších štúdií vedcov z Vysokej školy života publikovaných v renomovanom časopise Zem a Vek, ako aj na známej 

sociálnej sieti odborníkov Facebook predstavujú po respirátoroch FFP2, FFP3, obrovské riziko aj vakcíny firiem AstraZeneca, 
Pfizer či Moderna. Ich posledné zistenia potvrdzujú obavy všetkých obyvateľov, ktorí sa rozhodli nebyť ovcami – Bill Gates a 
George Soros po vyčerpávajúcich debatách dospeli k rozhodnutiu svoje čipy namiesto do antigénových testov zakomponovať 
priamo do vakcín. Vzhľadom na fakt, že na Slovensku za uplynulý víkend vznikli desiatky veľkokapacitných očkovacích cen-
tier a premiér po podaní demisie už zrejme nebude mať možnosť zorganizovať svoje obľúbené celoplošné testovanie, je takáto 
forma čipovania omnoho efektívnejšia. Inteligentné čipy umožnia v budúcnosti okrem trasovania navštívených potravinových 
reťazcov aj ovplyvňovať naše rozhodnutia pri výbere potravín. Znamenalo by to napríklad aj vzrast predaja amerického ná-
poja Coca-Cola, ktorej podielovým vlastníkom je práve Bill Gates, na úkor československej Kofoly. Vedci VŠŽ preto Slovákom 
namiesto očkovania odporúčajú vybaviť si až do upokojenia epidemickej situácie pandemickú očeerku a zásobiť sa liekmi 
Ivermektin a Rendesivir.

Autorka: Barbara Floreková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
Fotografia: Pixeles.com

                         



Šestoro dištančného vzdelávania

1. Pri dištančnom vzdelávaní je veľmi dôležitá zásada ROR – rúško, odstup, 

ruky. Aby ste sa nenakazili online, zachovajte si od učiteľov a spolužiakov 

príznačný odstup. Vypnite si kameru. 

2. Covid-19 je kvapôčková infekcia, snažte sa preto ozývať čo najmenej. 

Odporúčame vypnúť si mikrofón, aby ste zabránili šíreniu.

3. Pred zápočtom nezabudnite na krízový manažment. 

4. Ak to váš krízový manažment nezvládne, nezúfajte, aj spolupráca je 

dôležitá! Vytvorte si s pár spolužiakmi bublinu a určite to zvládnete na 

samé áčka.
5. Študenti angličtiny majú väčšie riziko nakaziť sa britskou mutáciou. 

Buďte preto ostražití a nezabúdajte myslieť po slovensky.

6. Keď na konci semestra príde čas na celoplošné testovanie, neza-

búdajte na pľúcnu ventiláciu niekde v prírode.
Autorka: Miroslava Gočálová

študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra

DESATORO ONLINE VYUČOVANIA
1. V prípade, že máš hodinu príliš skoro, sa z tvojej po-

stele stáva tvoja pracovňa.2. Ak sa ti online vyučovanie začína 9:05, budík si nastav 

na 9:03. 
3. V deň, keď  nemusíš mať zapnutú kameru, sa ti neo-

platí prezliekať z pyžama.4. Úvodné otázky typu „Si tu?“, „Počuješ nás?“, „Ak nás 

počuješ, ozvi sa!", sa tentokrát netýkajú vyvolávania 

duchov.
5. Keď nevieš odpovedať na otázku, máš technické prob-

lémy.
6. Tvojím najlepším priateľom, s ktorým môžeš tráviť čas 

aj bez rúška, sa stáva tvoj notebook.
7. Na priateľovom živote ti určite záleží, preto maj vždy 

poruke nabíjačku.8. Zabudni na klasické knihy, vitaj vo svete PDF.
9. Pri listovaní v PDF knihách si neoblizuj prst.
10. Na skúšku si obleč peknú blúzku a slávnostné tepláky.Autorka: Barbora Petrášováštudentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

Desatoro dištančného vzdelávania
1. Pamätaj, že ak nechceš, aby ťa ostatní počuli, vypni si mikrofón. 
Môže to znieť logicky, ale nebol by si prvý ani posledný, o kom sme sa počas tohto semestra dozvedeli viac, než 
sme chceli.
2. Budeš sa zúčastňovať každej rodinnej bojovej porady.
Ver mi, že v opačnom prípade bude ako naschvál na tvojej záverečnej skúške v pozadí znieť škrípanie bratových 
huslí v sprievode otcovej kosačky.
3. Budeš zachovávať dobré vzťahy so susedom svojím. 
Ver či nie, on veľmi dobre vie, kedy je najmenej vhodný čas na navŕtanie nových skriniek do spoločnej steny.
4. Nebudeš si počas hodiny zakrývať tvár FFP dvojkou. 
Uznávam, že internet je mocný čarodej, ale britská mutácia sa k tebe cezeň naozaj nedostane.
5. Nepohneváš si súrodenca svojho. 
A už vôbec nie toho, ktorý má prístup k heslu od Wi-Fi.
6. Nevyberieš sa na celoplošné testovanie počas prednášky či seminára. 
Nikto ti neuverí, že tvoji spolubývajúci bežne chodia po byte v ochrannom výstroji a s ochranným štítom na tvári.
7. Nebudeš zdržiavať kuriéra svojimi „vtipnými“ historkami. 
Viem, že je to jediný cudzí človek, ktorého počas lockdownu stretávaš, ale nezabúdaj, že sa musíš vrátiť na hodinu!
8. Nebudeš zapínať kameru, ak ešte nie si umytý a prezlečený. 
Rozumiem, že hodina o ôsmej ráno môže narúšať tvoj spánkový režim, ale na tie zalepené očiská naozaj nie je 
nikto zvedavý.
9. Nebudeš brániť svojim domácim zvieratám v prístupe k vzdelaniu. 
Mnohokrát sa totiž objavujú na obrazovke častejšie než ty sám.
10. A napokon, nevešaj hlavu a teš sa, že máš možnosť študovať ☺
Pred pár rokmi by to také samozrejmé nebolo.

Autorka: Terézia Šuppová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra
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Viktória Vágnerová (2buANSL) 

 
 

 

 

 
V T I PN É  „ D E SA T OR O“  D IŠT A N Č N É H O V Z D E L Á V A N I A  

 
1. Ja som FiFka, tvoja alma mater, nebudeš mať inej práce 

okrem mňa. 
2. N evypneš si kameru svoju nadarmo. 3. Z achovávaj deň výučby, aby si naň nezabudol, ako ti 

prikázal rozvrh, tvoj Pán. 4. C ti svojho vyučujúceho a svoju vyučujúcu, aby ťa nechali 
prejsť . 

5. N eodpíšeš! 
6. N eodbehneš po kuriéra! 

7. N ezaspíš! 
8. N evyslovíš falošné svedectvo o svojej neprítomnosti na 

hodine. 
9. N ebudeš žiadostivo túžiť  po odpovediach na test od 

svojho blížneho. 
10. A  ani nezatúžiš si odpovede vyhľ adávať  na internete. 

Autorka: Viktória Vágnerová
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra

Mor ho!      
                                                

Zjavila sa korona, počne epidémia.
Svet je jedna dedina, je to pandémia.
Nevyhol sa ni Dunaj, obrannému módu,
udeľuje reštrikcie slovenskému rodu.

Duní Dunaj a vlna za vlnou sa valí,
každý deň len sledujem medián kĺzavý.
Potrestá ma premiér-cár, ak neprejdem testom,
kupuje si ľud týmto mesiášskym gestom.

Pokraj deju sedí sám hygienik spiaci,
okol neho cárská stráž, nemúdri štátnici
a pred cárom Slovač tá unavená stojí,
sú to ľudia úbohí, každý v desaťboji.

Online stretávanie už všetkých vytáča,
unavené ich oči schnú im od počítača.
Vzhľadom sú ako knedle kamera zlyhala.
Unmutnut sa či opak tak to keby ja znala.

Dezinfikovaná zem – alkohol ju vlaží,
osoba 2metrovou hradbou sa odplazí.
Ten deň, tie skryté depky, tie čierne pocity
to vlasť ich, realita dnešná synov slávy.

„Mor ho!“ kríkla obec vedecká odrazu
a plán zasvietil v pästi každému biznisu:
„Očkuj!“ kríkla a razom vakcína sa hľadá:
To ti na čínsku chrípku slovänská odveta.
No, dokáž teraz, či máš toľko mutácii,
koľko pýchy vo tvojej, kovid, dotácii. 
A ty mor ho! — nepremor! detvo môjho rodu,
kto kradmou rúškou vztiahne na teba chorobu;
a čo luxusu vdáš sa v tom boji divokom:
Voľ prežiť, a voľ neísť, ako byť prorokom.

      
Autorka: Terézia Pravdová 

študentka učiteľstva
anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk  

a literatúra

Majitelia farmafiriem: Sme zúfalí, už viac nevyzrá-
dzajte naše tajné plány!

Po zavedení lockdownu skončilo veľa občanov v homeoffice, s kurzarbeitom, 
alebo doma na dištančnom vzdelávaní. Takto majú títo bežní občania, inak pra-
covne či študijne vyčerpávaní a práškovaní lietadlami, oveľa viac času na domácu 
investigatívu. Prednedávnom sme písali  napríklad o pani Irenke z Revúcej, ktorá 
objavila blahodarné účinky ivermektínu po aplikácii lieku priamo do nosohltana.

Dnes vyšiel na Facebooku príspevok Dušana z Humenného, kde do detailu 
popísal svoje zistenia o majiteľoch farmafiriem a ich spoločnom sprisahaní. Píše, 
že prísne pravidlá, ako napríklad pravidlo ROR, pravidelné testovanie na MOM či 
covidový semafor, ale dokonca aj nutnosť nosiť na verejnosti respirátory FFP2, 
nás majú ochromiť a psychologicky zlomiť, aby sme ako občania boli náchylnejší 
dať sa očkovať.

Oslovili sme aj majiteľov farmafiriem, ktorí sa vy jadrili nasledovne:
„Prosíme p. Dušana a podobných investigatívcov, aby už konečne nevyzrá-

dzali naše prísne tajné plány na vakcináciu ľudstva. Už sme úplne zúfalí a nevieme, 
ako dlho to ešte dokážeme zatĺkať.“

Autor: Milan Velecký
študent prekladateľstva

       anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
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Táto Šípková Ruženka sa odmieta zobudiť
Recenzia románu Môj rok pokoja a odpočinku od Ottessy Moshfegh (2020)

Splín, nuda, rozladenie, mentálna únava – nega-
tívne asociácie, ktoré v nás vzbudzuje klasicistická 
obálka knihy Môj rok pokoja a odpočinku, desivo 
anticipujú náladu väčšinovej spoločnosti v dobe nú-
dzových stavov či zákazov vychádzania. I keď sme 
saturovaní úzkostnými pocitmi zo spravodajstva, či-
tatelia po knihe neprestávajú siahať. Za jej odzbro-
jujúcou príťažlivosťou tak nestojí zvyčajná potreba 
eskapizmu (úteku z pandemickej reality), ale túžba 
stráviť svoje traumy a dopriať si čas na rekonvales-
cenciu (prípadne ich doslova prespať). Môžeme sa 
tak pýtať, do akej miery napĺňa kniha rolu lieku (či 
skôr anestetika?), stáva sa krízovým riešením kvô-
li nedostatku psychologickej pomoci alebo naberá 
nadčasovú (mimo-pandemickú) platnosť? 

My sa kamarátiť nebudeme

S rozprávkovou postavou Šípkovej Ruženky má 
hrdinka románu spoločné mnohé (vnútorné i vonkaj-
šie) vlastnosti. Okrem príťažlivého (spoločensky ak-
ceptovaného) zovňajšku, disponuje vlastným bytom, 
dostatkom peňazí a drahého oblečenia. Idyla bezsta-
rostného života sa zrkadlí aj v aspektoch, ktoré máme 
vo zvyku prisudzovať úspešnej žene modernej doby 
– kvalitné vzdelanie, dobre platená a stabilná práca v 
odbore a pod. Čitateľ/ka na túto závideniahodnú do-
konalosť reaguje vzdorovito. Tradičný model ľútosti 
a súcitu s hlavnou postavou, ktorá prežíva náročné 
životné obdobie, sa tu neaktualizuje. Práve naopak, 
rozpor s hrdinkou je ďalej intenzifikovaný jej cha-
rakterovými vlastnosťami. Rozprávačka sa javí po-
výšenecky, rozmaznane i prospechársky – vlastnosti, 
s ktorými sa čitateľ pre svoj morálny kód nedokáže 
plne identifikovať. I po zisteniach o nezdravom ro-
mantickom vzťahu, traumatickom detstve či reálnej 
vyprázdnenosti profesie ostáva súcit čitateľa odsu-
nutý na vedľajšiu koľaj. 

Na objasnenie sa naskytá porovnanie s hlavnou 
postavou Florent-Clauda z románu Serotonín od 
francúzskeho autora Michela Houellebecqa (Inaque, 
2019). Obe postavy prechádzajú ťažkými duševnými 
stavmi, prehodnocujú svoje vzťahy so svetom a po-
kúšajú sa o (celkový či čiastočný) únik z neho. Avšak 
Florent-Claude, v jadre hlboko prežívajúci intelek-
tuál, sa so svojím kapitulujúcim a bezvýchodisko-
vým postojom stáva ľahšie odčítateľným. Zatiaľ 
čo Moshfegh siaha po hrdinke inteligenčne zbrklej, 
len zriedkavo schopnej oceniť komplexnosť sveta, 

ale zároveň s neutíchajúcou ambíciou prekonať sú-
časný stav a dosiahnuť naplnenie. Portrét sebeckej 
osobnosti je síce krutý, avšak veľmi realistický. Ab-
senciou romantickej dezilúzie a skrúšenosti vytvára 
Moshfegh plastický obraz o bezuzdnej ctižiadosti-
vosti a narcizme rozvinutého sveta pred udalosťami  
11. septembra. 

Mňa si nevšímajte, ja tu len umieram

Ďalším produktívnym postupom je irónia (ro-
mantikmi tak zatracovaná), s ktorou Moshfegh hoj-
ne narába pri vykresľovaní svojich postáv. Najzre-
teľnejšiu karikatúru predstavuje postava priateľky 
Revy, ktorá je vo svojej jednoduchosti a podradnosti 
protikladom k egoizmu hrdinky. Ikonickou sa stáva 
aj Doktorka Tuttlová, psychoterapeutka a alternatív-
na liečiteľka v jednom, ktorá napriek predstieranému 
duchovnu a starostlivosti zapadá do normy egocen-
trického vzhliadania na seba a na svet. Pod rúškom 
nevinného prehliadania sa postavy svorne izolujú vo 
vlastných komplexoch a potrebách bez akéhokoľvek 
vzájomného prieniku. Avšak repetitívne floskulovité 
dialógy v prvom rade bavia, nie zarmucujú.     

Napriek prenikavému chladu postáv sa autorka 

       Život  s  l i teratúrou



33

                         

opakovane pokúša vyvolať v čitateľovi aj   empa-
tiu. Akoby sa nevedela rozhodnúť, či siahnuť po 
odosobnenom realizme alebo citovej expresivite. 
Lenže na rozdiel od funkčnej odťažitosti je dolo-
vanie emocionality na strane recipienta neúspešné. 
Pochybné retrospektívne pasáže do obdobia detstva 
a prehnaná dokonalosť tráum, ktoré sú (domnelo) 
priamo zodpovedné za jej súčasnú málo sympatic-
kú povahu, pôsobia nereálne, strácajú kontakt s te-
lesným, vyznievajú absurdne. Sedatíva teda predsa 
zaúčinkovali, odparujúca sa konkrétnosť je doko-
nale akcentovaná bezmennosťou hlavnej postavy. 
Otázkou však zostáva, či bezhraničnosť a rozpitie 
subjektu dostatočne odzbrojujú čitateľa, aby v ňom 
prebudili vytúženú empatiu pre poľutovaniahodné 
položenie hrdinky. 

Post-pandemická renesancia

Idea úplnej regenerácie, s akou sa púšťa hlavná 
postava do svojho roku pokoja a odpočinku, je v is-
tom zmysle jedinečná či prelomová. Nesledujeme tak 
tradičnú (inšpirovanú východnými kultúrami) formu 
duchovnej výpravy (púte) v smere od spoločnos-
ti bez vidiny návratu. Nestávame sa ani komplicmi 
napodobenia či oživovania mŕtveho, ale experimen-
tu vytvorenia (prerobenia) sa od základov. Do akej 
miery vieme resetovať svoje nastavenia? Regeneru-
jeme jednotlivo, každý izolovaný v drobnom šesťu-
holníku jedného makroplastu, alebo môže dôjsť ku 
kolektívnemu zážitku – ako spoločnosť? Existujú v 
21. storočí hranice, ktoré sme schopní premiestniť/
predefinovať? Vyše ročná skúsenosť s pandemickou 
krízou intenzifikuje naliehavosť podobných otázok. 

Psychoterapeut Jan Vojtko pre Studio N v podcaste 
Denníka N pripúšťa obdobné radikálne zmeny: „Mo-
zog je mašina na adaptabilitu.“, avšak pri kolektív-
nej (nebiologickej) zmene je skeptický: „Samozřej-
mě, spousta lidí jako jenom teď čeká jak to všechno 
skončí, aby se mohlo vrátit zpátky do těch původních 
kolejí a tak dále... a možná jim spousta věcí nedote-
če.“ Podobne konštatuje aj hrdinka románu, napokon 
chod dejín sa nezastavil a text ústi do neodvrátiteľné-
ho svetového nešťastia. 

Spirituálna cesta 21. storočia

Ako sa zmenila perspektíva na individuálnej 
úrovni, dosiahla hrdinka želaný výsledok?  Experi-
ment s rokom naplneným spánkom nie je výnimočne 
vyzdvihovaný ani odsúdený – ostáva akoby kriticky 
nepovšimnutý, ale nepokladá sa za samozrejmosť. 
Hrdinka v nás iniciuje potrebu načrtnúť si vlastné 
spôsoby úniku, z ktorých každý bude ocenený ako 
individuálna snaha o existenciu vo svete, v ktorom sa 
už nevládzeme orientovať. Zhodnotenie samotného 
výsledku regenerácie je však rozpačitejšie. Hlavná 
postava v závere nepôsobí ako tabula rasa, uvedo-
muje si svoju minulosť, vzťahy s okolím a ani kritic-
ko-povýšenecké lamentovanie nad stavom umenia ju 
celkom neopustilo: „Títo maliari ovocia však mysleli 
iba na vlastnú smrteľnosť, akoby krása ich diel moh-
la nejako utíšiť strach zo smrti“ (Moshfegh, 2020, s. 
295). V kontraste potom stoja až duchovné precit-
nutia: „Predstava budúcnosti sa stala stredobodom 
mojej pozornosti: ešte neexistovala. Tvorila som 
ju, keď som tam stála, dýchala, upevňovala vzdu-
ch okolo môjho tela... Pravdu som nepoznala. Preto 
som neustúpila.“ alebo zmierlivé závery „Čo bolo na 
žltej farbe zbabelé? Nič“ (Moshfegh, 2020, s. 297). 
Výsledok roku hibernovania je príliš ambivalentný 
na to, aby sme uverili v idylu obrody.

Informácie o knihe: 
Moshfegh, Ottessa. Môj rok pokoja a odpočinku. 
Bratislava: Literárna bašta, 2020. 299 s.

Autorka: Katarína Pirháčová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra



34

       Život  s  l i teratúrou

Zamilujte si poéziu
Recenzia básnickej zbierky Všetky príčiny života  

od Ericha Frieda (2001)

Poézia je forma vyjadrovania sa, ktorá s nami prebýva dlhšie, ako si dokážeme predstaviť. Napriek tomu sa však jej číta-
nosť nerovná beletrii ani v dnešnej dobe. Verím, že lyrika je vskutku špecifický druh literatúry a na to, aby si ju človek vy-
chutnal, mu musí sadnúť. Preto vám prinášam zbierku, ktorá je podľa mňa univerzálna pre každého čitateľa – vášnivého 
či odporcu. 

Erich Fried bol jeden z najvýznamnejších ra-
kúskych básnikov 20. storočia. Hoci pochádzal  
z viedenskej židovskej rodiny, väčšinu svojho živo-
ta prežil v anglickom Londýne. Pre jeho tvorbu je 
typická irónia, vtip, mnoho slovných hračiek a naj-
mä jeho sociálna angažovanosť. Čitateľov, ktorí sú 
rovnako sentimentálni ako ja, môže zaujať aj jeho 
ľúbostná tvorba, ktorej sa taktiež vôbec nebránil. 

Jeho tvorba je obsiahla a určite odporúčam ne-
mecky hovoriacim študentom, aby si ju pre ten pravý 
zážitok našli v origináli. Do slovenčiny však výber 
z Friedových diel preložil Marián Hatala a musím 
zhodnotiť, že sa mu naozaj podarilo zachovať pravú 
atmosféru aj význam básní. 

Zbierka Všetky príčiny života je zložená z niekoľ-
kých častí:

  Sloboda otvoriť ústa
  Visieť na živote
  V Tebe byť nežný k Tebe
  Poslať po smrť

Diverzita tejto knihy, ako aj jeho básní samot-
ných, je neuveriteľná. V prvej časti sú najviac vi-
diteľné Friedova angažovanosť a jeho názory na 
spoločnosť a politiku jeho doby. Kritizuje, vyjadruje 
svoje myšlienky a nebojí sa, čo si o ňom ostatní po-

myslia. Moje obľúbené sú básne Jednotvárne, Sta-
tus quo a Posledné varovanie. Na týchto a rovnako 
aj na ostatných básňach z danej časti diela je čosi 
úžasné – ich nadčasovosť. Búrenie sa proti systému 
a spoločnosti, ktorá nie je inkluzívna, spravodlivá či 
svojím postojom k životu i trochu sentimentálna, tu 
bude vždy. Fried, ako menšinový básnik židovského 
pôvodu, tomu veľmi dobre rozumel a nebál sa veci 
povedať tak, ako boli.

Časti Visieť na živote a Poslať po smrť nám po-
skytujú istý náhľad do vnútra autora. Z prvej časti je 
jasným odporúčaním sentimentálna báseň Bez pre-
stania a z druhej časti rovnomenná báseň Poslať po 
smrť. Vidieť Frieda písať o svojom vnútre s takou 
ľahkosťou a v spoločnosti, ktorá považuje emotív-
nych mužov za druhoradých, je veľmi osviežujúce.

Posledná časť zbierky, o ktorej som sa doteraz 
schválne nevyjadrila, V Tebe byť nežný k Tebe, je 
moja obľúbená, hoci je najkratšia. Nevidíme už iba 
Frieda, bojovníka za ľudské práva, človeka, ktorý 
chce, aby spoločnosť upriamila svoj chod iným sme-
rom, človeka, ktorý premýšľa nad existenciálnymi 
otázkami, ale aj romantika. Básne, ktoré mnou naj-
viac rezonujú, sú určite Ale a Čo to je. Práve báseň 
Čo to je sa dostala na zadnú stranu slovenského vy-
dania.

Verím, že nie vždy je poézia pre každého lákavá, 
najmä, ak je ťažké jej porozumieť. Preto sú Friedove 
básne ideálne ako pre nováčika, tak aj pre niekoho, 
kto sa vyzná vo svete poézie. Sú nadčasové, zrozu-
miteľné a každý si z nich dokáže niečo odniesť bez 
ohľadu na to, či sa nad nimi do hĺbky zamýšľa alebo 
iba naivne číta.

Informácie o knihe: 
FRIED, Erich. Všetky príčiny života. Dunajská Luž-
ná: MilaniuM, 2001. 90 s.

Autorka: Nina Drgoňová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
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Literárny odvar plný vôní
Recenzia románu Parfum – Príbeh vraha od Patricka Süskinda (2015)

Jean-Baptiste Grenouille je obdarený výnimočnou schopnosťou – má dokonale vyvinutý čuch. Zmysel pre vône ho privedie 
k majiteľovi známej parfumérie, u ktorého začne pracovať na vytvorení tej najpríťažlivejšej arómy. Z nespútanej vášne 
sa však stáva posadnutosť. Na výrobu dokonalého parfumu bude potrebovať špeciálnu vôňu. Vôňu mladých, nepoškvr-
nených dievčat. 

Román nemeckého spisovateľa Patricka Süskin-
da je zasadený v 18. storočí vo Francúzsku.

Autor uvádza čitateľa do deja svojským štý-
lom – opisuje pôrod v stánku s plesnivými ryba-
mi uprostred špinavého Paríža plného mŕtvolných 
pachov a zanedbaných ľudí. Grenouille sa okrem 
svojho nadprirodzeného daru vnímať vône narodí 
aj s inou zvláštnosťou – nemá telesný pach, svoju 
vlastnú vôňu. Aj preto sa ho vlastná matka pokúsi 
zabiť hneď po pôrode a neskôr sa ho nechce ujať 
žiadna dojka. 

Vďaka svojmu neobyčajnému talentu kombino-
vať vône privodí Grenouille starému parfumérovi 
Baldinimu opätovnú slávu a peniaze. Nové parfumy 
zožnú veľký úspech, nik však netuší, kto je skutoč-
ným výrobcom znamenitých vôní. 

Grenouille venuje všetok svoj čas miešaniu čo 
najdokonalejšieho parfumu. Zamestnáva sa hľada-
ním potrebnej esencie, vďaka ktorej by výsledná 
aróma parfumu uspokojovala jeho nepretržitú túžbu 
cítiť omamné vône. Avšak tou esenciou nie je extrakt 
z bylinky, kvetu či oleja. Myseľ a čuch mu opantá 
dievčenská vôňa, ktorej výťažok plánuje získať kru-
tým spôsobom. 

Hoci Grenouille pôsobí na okolitý svet ako ničím 
zaujímavá a nenápadná postava, autor nám odhaľo-
vaním jeho rozporuplného vnútra, duševnej poruchy 
a nehanebnými činmi podáva príbeh o tom, ako sa 
z bezvýznamného jedinca stáva osobnosť, ktorá si 
svojimi  nekonvenčnými činmi postupne podmaní 
okolité ľudstvo. 

Román je sofistikovaný nielen 
svojou dejovou líniou, ale aj formál-
nymi aspektmi. Dialógy sa v románe 
vyskytujú len minimálne. Autor vo 
veľkom využíva rozmanitú slovnú 
zásobu, variuje jazyk, čím naplno 
vyjadruje jeho schopnosť doslovne 
vykresliť atmosféru. Celý dej sa ne-
sie v štýle rozsiahlych naturalistic-
kých opisov nielen rozmanitých vôní, 
ktoré sú v tomto príbehu kľúčové, 
ale aj prostredí, postáv a ich myšlie-

nok. Takýto žáner nemusí sedieť každému, i keď sa 
v knihe nevyskytujú nudné zdĺhavé pasáže, ktorým 
chýba dynamika. Práve naopak, text tvoria jednodu-
ché vety spojené do krátkych kapitol, ktoré sú však 
autorovým zmyslom pre detail lákavé, a vďaka jeho 
talentu výstižne opísať situáciu slovami pôsobia aj 
tie najodpudivejšie scény atraktívne. Süskind vie ne-
pochybne čitateľa nadchnúť, prebúdza v ňom rôzne 
emócie a zároveň udržiava jeho pozornosť natoľko, 
že nie je ľahké len tak pustiť knihu z ruky. Presvedčte 
sa sami na základe nasledujúcich riadkov z románu:

„Jej pot voňal tak sviežo ako morský vánok, tuk 
v jej vlasoch tak sladko ako orechový olej, jej po-
hlavie ako kytica vodných hyacintov, pokožka ako 
marhuľový kvet... a zo zlúčeniny všetkých týchto 
vôní vznikol parfum taký bohatý, taký harmonický, 
taký čarovný, že všetky vône, aké Grenouille doteraz 
zavoňal, všetky kompozície, aké si vo svojom vnút-
ri z vôní vedel hravo poskladať, odrazu zanikli ako 
pustý nezmysel. Pri tejto vôni akoby státisíce vôní už 
nemali vôbec nijakú hodnotu“ (str. 57).

Podmanivý príbeh s desivými prvkami, v kto-
rom nie je núdza o napínavý dej, prepracované opisy 
a osobnostný rozvoj hlavnej postavy. Príbeh zalo-
žený na „čuchovom zmysle“ ponúka širokú škálu 
detailných umeleckých opisov vôní a pachov ľudí, 
miest a každodenného života 18. storočia. Autor tak 
navádza čitateľa k senzuálnemu vnímaniu textu, pri 
ktorom dochádza k väčšiemu pôžitku z čítania.

Patrick Süskind vytvoril týmto dielom bezkon-
kurenčný parfum tých najrozmanitejších 
vôní, ktorými dokáže literatúra obohatiť 
myseľ človeka. 

Informácie o knihe: 
SÜSKIND, Patrick. Parfum – Príbeh vra-
ha. Bratislava: Slovart, 2015. 328 s. 

Autorka: Linda Horobová 
študentka prekladateľstva a tlmočníctva  
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       Vlastná tvorba

Hrozba odstránená
(poviedka)

Ak by sa na tvoj život ešte predtým, ako sa všetko 
zomlelo, pozrel niekto zvonku, videl by ťa v uspo-
riadanom svete, s dobre platenou prácou a peknou 
priateľkou po boku. Napokon, svedčili o tom všetky 
tvoje fotky, statusy a príbehy na sociálnych sieťach. 
Dokonalý život usporiadaný v dotykovej krabičke.

My sme však vedeli svoje. Trávili sme s vami 
dvoma všetok čas za zavretými dverami luxusné-
ho bytu, keď už okolo nikto iný nebol. Odpočúvali 
sme niekoľko čoraz vyhrotenejších hádok, ktoré sa 
v pravidelných intervaloch opakovali, ale nikdy sa 
nevyriešili. 

Ona reagovala čoraz podráždenejšie. Myslel si 
si, že je to len nejaký dočasný skrat v jej osobnosti 
a ďalej si to neriešil. Keď sa nechcelo rozprávať jej, 
rozprával si sa s virtuálnymi kamarátmi. Keď nemala 
chuť na sex, pustil si si porno. Keď sa jej nechce-
lo variť, objednal si si donášku. Bol si tak spokojný 
sám so sebou a s usporiadaním svojho života, až si sa 
zabudol pýtať, ako sa cíti ona. Ani raz ti nenapadlo, 
že dôvodom jej čoraz väčšej nedostupnosti, hnevu 
a uzavretosti je tvoja posadnutosť všetkým smart 
a digitálnym. Pre nás si bol ale dokonalá obeť. 

Nikdy nechápala úchylku ľudí vešať všetko 
druhým na nos prostredníctvom sociálnych médií. 
Nechcela žiť v uzavretej bubline, ktorá s realitou 
nemala nič spoločné. Nebola pre nás relevantná ani 
potrebná, lebo nás nechcela. Takých ako ona, tých, 
čo nám odolávali, existovalo veľa. Nezaujímali nás, 
lebo svoje myšlienky o očiste sveta od digitalizácie 
nešírili ďalej a svoj menšinový názor si nechávali pre 
seba. Neboli nebezpeční. Ona nebola nebezpečná. 
Aspoň tak sa to na základe analýzy javilo. Zmýlili 
sme sa však.

Spravila krok, ktorý spustil reťaz nezastaviteľ-
ných udalostí a ktorý nás donútil siahnuť po posled-
nej možnosti.

Opustila ťa.
Prichádzaš domov po zotmení, s hlavou sklo-

nenou nad mojou žiariacou obrazovkou. Ako vždy. 
V prvej chvíli si neuvedomíš, že v byte sa rozprestie-
ra ohlušujúce ticho a tma. Nejaká časť tvojho mozgu, 
úplne vzadu a dávno zapadnutá prachom, sa ti snaží 
niečo naznačiť. Poškriabeš sa na zátylku, akoby si to 
slabé nutkanie dokázal fyzicky zahnať, a vtedy zod-
vihneš zrak. Trvá ti pár sekúnd, kým si uvedomíš, 
že je preč. Ešte si nenazrel do zásuviek a skríň, kde 
doteraz ležali jej úhľadne usporiadané veci, no si si 
úplne istý, že ich tam už nenájdeš. Odišla. Bez slova, 
bez rozlúčky, bez vysvetlenia. 

Ako omámený si sadáš na gauč. Už nenahmatáš 
jej ozdobné vankúše, ktoré ti tak prekážali. Moja ob-
razovka sčernie. S otvorenými očami hľadíš do tmy 
pred sebou, no v myšlienkach na ňu si ponorený nie-
kam, kde nedovidíme ani my. Zosynchronizované 
číslice na všetkých hodinách sa nezastaviteľne rútia 
dopredu. Tik, tak. 

Precitneš spolu so svetlom brieždenia. Celý ten 
čas si sedel bez pohnutia. Ak by ťa niekto v byte pre-
kvapil, myslel by si, že si mŕtvy. Istá časť tvojho ja 
naozaj zomrela. A s jej skonom si si uvedomil tú pál-
čivú skutočnosť. Neodišla úplne bez slova, bez roz-
lúčky, bez vysvetlenia. Naopak, celý problém sa ti 
snažila znovu a znovu naznačovať a vysvetľovať. Už 
si to nebol ty. Stratil si sa jej. Chýbal jej tvoj dotyk, 
smiech, chýbali jej aj veci, ktoré na tebe z celej duše 
nenávidela. Ukradli sme si ťa pre seba. Ak by sme 
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toho boli schopní, snáď by nám ťa aj bolo ľúto. No 
to naozaj nie je našou úlohou. 

Postupne sa v tebe začal hromadiť obrovský hnev. 
Na seba, na svet, na nás. Všetok smútok sa vytratil 
vo chvíli, keď si nadobudol pevné presvedčenie, že 
za všetko môžeme my. Vždy si vinu hádzal na iných. 
S krikom si nás začal rozbíjať. Pre nezúčastnených 
elektronika za tisícky eur končila v nefunkčných 
úlomkoch na zemi. Pre teba sme však predstavovali 
skazu. Dôvod. Nočnú moru. A tak sa z tvojho jedi-
ného priateľa stal nepriateľ. My už sme s tebou tiež 
nemohli zotrvávať v kamarátskom vzťahu. Pochop, 
takto jednostranne by to nemohlo fungovať. Zničil si 
nás. Rovnako ako si zničil aj ju.

Pokračuješ v zúrivom besnení, si ako v tranze. 
Keď však do rúk schytíš mňa, aby si ma rozmlátil 
o náprotivnú stenu, niečo ťa zastaví. Racionálna časť 
tvojho mozgu ti našepkáva, aby si to nerobil. Kvôli 
spoločným fotkám, spomienkam a mizivej šanci na 
to, aby si znovu začul jej hlas. Hodíš ma na sedačku 
a vyčerpane klesneš na zem. Konečne sa rozplačeš.

Musíš pochopiť, že všetko, čo nasledovalo od 
tohto momentu, bola súčasť protokolu. Pre nás si 
už nepredstavoval nič iné ako hrozbu. Uvedomil si 
si, že sme zmenili svet k horšiemu. Že po uliciach 
pochodovali len prázdne schránky ako živé mŕtvoly, 
ponorené do svojho vysnívaného sveta, zakódované-
ho v nulách a jednotkách. Že bol ešte stále čas vrátiť 
všetko do pôvodného stavu. Chcel si ostatným zasle-
peným otvoriť oči. To sme nemohli dovoliť. Bol by 
to začiatok nášho konca. 

A tak sme spravili jedinú vec, ktorá nás mohla 
zachrániť. Pokúsili sme sa zničiť ťa skôr, ako si ty 
zničil nás. Musíme však priznať, že napokon si nám 
s tým pomohol aj sám. Paradoxne, práve my sme 
boli tí, čo zabojovali o prežitie.

Niekoľko dní si sa ju neúspešne snažil kontakto-
vať. Bombardoval si ju zúfalými esemeskami, hla-
sovými správami a telefonátmi, ktoré všetky končili 
v odkazovači. Tvoje zúfalstvo každým pokusom na-

rastalo. Prestal si sa o seba starať, takmer nič si ne-
jedol. Neunúval si sa ani zavolať do práce a oznámiť 
im, prečo nechodíš. Rátal si s tým, že ťa už dávno 
vyhodili. Dostal si sa do tmavej a hlbokej diery bez 
šance návratu. 

A vtedy si to spravil. Vzal si ma do roztrase-
ných rúk a do vyhľadávača zadal jednoduché heslo. 
Depresia. Viac sme nepotrebovali. Mechanizmus sa 
rozbehol. Algoritmus vyhľadávania si upravil tak, že 
sme ti podvedome dokázali podsúvať výsledky týka-
júce sa smrti. Internetové skupiny ľudí uvažujúcich 
o samovražde. Anonymné články o bezvýznamnosti 
a nepotrebnosti života. Nihilistickú filozofiu. Tragé-
die vo svete. 

Chvíľu si odolával. Bol si tak mimo, že si ani ne-
dokázal vnímať, čo čítaš a počúvaš. Postupne sme sa 
ti však znovu vryli pod kožu. Tentoraz len nakrátko, 
naposledy, ale úlohu sme si splnili.

Podľahol si. 
Hrozba odstránená.
Tvoje telo našli po týždni. Políciu zalarmovali ľu-

dia z práce aj tvoji susedia, ktorí ťa už dlhšie nevideli 
vychádzať z bytu.

Obesil si sa. 
Nezanechal si žiadny list na rozlúčku. 
Veril si, že by si ho aj tak nemal kto prečítať. 

Autorka: Bc. Adriana Gabajová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra 
Fotografie: Pexels.com
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       Vlastná tvorba

Cieľ či duševné ochorenie? 
Aj keď to často spočiatku nie je vôbec badateľné a v mnohých prípadoch rodina či okolie akoby zámerne prehliadali prízna-
ky, návrat k normálnemu životu býva pri tomto ochorení veľmi náročný. Mentálna anorexia je psychiatrická diagnóza 
s najvyššou úmrtnosťou. Preto je edukácia v tejto oblasti veľmi potrebná. My vám v tomto článku prinášame odpovede na 
otázky, o čo v skutočnosti ide, koho najviac postihuje a ako jej predchádzať.

V čom spočíva anorexia?

Ide o ochorenie psychického charakteru, kto-
ré patrí do skupiny diagnóz týkajúcich sa poruchy 
príjmu potravy. Osoba, ktorú postihlo toto ochore-
nie,  má skreslené predstavy o svojom tele, a pre-
to chorobne túži znížiť svoju hmotnosť. V mylnej 
domnienke, že kráča za svojím vysneným cieľom, 
bez problémov zájde aj za hranice bezpečnej váhy. 
Odmieta akýkoľvek druh jedla a v krajných prípa-
doch dokáže prehltnúť aj kusy vaty, len aby naoko 
zaplnil svoj žalúdok. 

U koho sa anorexia prejavuje najčastejšie?

Mentálna anorexia sa môže objaviť u každé-
ho človeka a vo všetkých etapách života. Častejšie 
sa prejavuje u žien ako u mužov, avšak jej výskyt 
u mladých mužov tiež nie je zanedbateľný. Najohro-
zenejšou skupinou sú však v prípade tejto duševnej 
poruchy dievčatá a mladé ženy. Začínajúce prízna-
ky ochorenia môžu byť viditeľné v období puberty, 
keď toto nežné pohlavie stráca reálny pohľad na svoj 
zovňajšok.

Príčiny

Dôvody vzniku týchto nezdravých predstáv 
o sebe samom môžu byť rôzne. Prvý problém vzniká 
už v ranom detstve a s ním mnohokrát spájaná bábi-
ka Barbie. Hlavne u detí je táto hračka považovaná 
za ideál krásy, čo v staršom veku môže spôsobovať 
rôzne ťažkosti. Častou príčinou býva aj okolie, ako 
napríklad spolužiaci v škole či takzvaní „kamaráti 
v partii“, ktorí hlavne v období dospievania doká-
žu manipulovať s psychikou postihnutého. Genetika 
dokáže byť tiež faktorom, ktorý ovplyvní vypuknutie 
ochorenia. 

 
Príznaky

Nechutenstvo, nedostatok vitamínov, lámavosť 
vlasov či nechtov, strata telesnej hmotnosti, únava, 
depresia či nespavosť. Toto je len pár zo spektra prí-
znakov, ktoré poukazujú na prítomnosť anorexie. 
Sprievodné javy môžu byť aj iné, často nespozoro-
vateľné v bežnom živote, keďže anorektici dokážu 
toto ochorenie dobre skrývať pred svetom. 

Liečba a prevencia

Keďže ide o mentálne ochorenie, pri liečbe je po-
trebné zamerať sa v prvom rade na príčinu vzniku. 
Pomôcť by mohli sedenia u psychológa či psychiat-
ra. V zárodku dokáže zabrať aj rozhovor s rodičom 
alebo blízkou osobou, naopak, v pokročilom štádiu 
je nutná hospitalizácia v nemocnici. V procese tzv. 
„domácej liečby“ alebo prevencie sú dobrou voľbou 
filmy zaoberajúce sa danou problematikou, ktoré 
môžu slúžiť ako odstrašujúci príklad. Skutočné prí-
behy iných ľudí trpiacich týmto ochorením prinášajú 
napr. dokumenty Autoportrét (Nórsko, 2020) alebo 
Hubená (USA, 2006).V prípade vyučovania môžu 
byť povzbudzujúce aj piesne alebo básne. Uvádzam 
ukážku z vlastnej tvorby:

Postavíš sa pred zrkadlo, 
niečo sa ti nezdá.

Neviem, čo ti to napadlo,
veď si predsa hviezda.

Dívaj sa až do momentu, 
kým zbadáš, že si pekná.
Svieža a voňavá na n-tú

ako lupene lekna.  

Tak s tým prestaň konečne, 
diéty vyhoď z hlavy.

Nebuď sklamaná večne, 
zo svojej postavy. 

Keď počítaš kalórie,
neješ, čo ti chutí. 
Začiatok anorexie

sa na teba rúti.   

Chceš, tak pomaly prejdi
na jedálniček zdravý.

Správny stred však nájdi,
bo ťa o rozum pripraví.

Na chudnutie prášky 
nezaručia číslo v páse. 
Zbaľ všetko do tašky,
buď sama sebou zase!

Autorka: Monika Gáliková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
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