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Ako osláviť niečo také výnimočné a veľkolepé ako 
100-ročné jubileum SND? Mám nápad. Hneď po zo-
budení si „štrngnite“ hrnčekom teplého levanduľového 
čaju s baletnou rozcvičkou, ktorú nám ponúka SND 
DOMA na svojej stránke. Budete však musieť spĺňať 
domácu etiketu v podobe oblečeného mäkkého pyža-
ma! Alebo mu vzdajte hold prečítaním si tohto čísla 
Kulturária, ktoré je malou oslavou už spomínaného 
jubilea. Povedzme si na rovinu, nekompromisná pan-
démia, ktorá náš svet tak trochu uzamkla do klietky, 
ukradla niektoré naše možnosti a  iné zase poriadne ob-
medzila. To však ešte nie je dôvodom, aby sme zanev-
reli na to všetko prekrásne, čo nám svet navôkol stále 
ponúka. A je toho skutočne veľa! 

Študenti podieľajúci sa na tomto čísle vám prinášajú 
mnoho inšpiratívnych podnetov hodných uvažovania. 
Pri čítaní sa vnoríte do sveta bábkoherečky či režisér-
ky, nadchnete sa pre street workoutový úspech našej 
študentky na MS, prepadne vás chuť cestovať vďaka 
článku o dobrodružnom Erasme+, ale dostanete sa aj 
k vážnejším témam týkajúcim sa ľudskej duše, ktorá je 
krehká a zraniteľná. Mám na mysli obdivuhodný a silný 
príbeh študentky, ktorá sa snaží destigmatizovať poru-
chy príjmu potravy či obsedantno-kompulzívnej poru-
chy. Otázkou, ktorá bude nahlodávať Vašu myseľ po 
prečítaní časopisu, sa stane: „Netrávite príliš veľa času 
na sociálnych sieťach?“ 

Využívajme čas, ktorý nám je ponúkaný, efektívne. 
Vzdelávajme sa, čítajme, veľa sa smejme, no keď je to 
potrebné, buďme vážni. Tancujme pri umývaní zubov, 
buďme ohľaduplní a láskaví, pomáhajme si, nezabú-
dajme na svoje povinnosti, tešme sa z toho, čo máme. 
Každý v sebe totiž máme kus pomyselného divadla – 
sme režiséri vlastných cieľov a činov využívajúci svoju 
kreativitu, individualitu, um a krásnu rôznorodosť. Ne-
chajme teda svetlá v nás žiariť! 

Milí čitatelia, želám vám príjemný a hodnotný či-
tateľský zážitok na stránkach Kulturária oslavujúceho 
100-ročné jubileum SND. 

A nezabúdajme – 
buďme zodpovední. 
S láskou a pochopením 
pre seba aj pre druhých.

Bc. Soňa Vyskočová
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       Správa

100 rokov SND
Tento rok si pripomíname sté výročie prvého profesionálneho divadla na Slovensku – Slovenského národného divadla. 
SND prvýkrát otvorilo diváckej verejnosti svoje brány 1. marca 1920 a odpremiérovalo operu Hubička od českého sklada-
teľa Bedřicha Smetanu. 

Storočnica Slovenského národného divadla otvá-
ra novú epochu v kultúrnom živote slovenského 
umenia. V jubilejnom roku bolo najvýznamnejším 
podujatím k storočnici divadla Galakoncert, pretože 
jeho súčasťou bolo aj večerné premietanie všetkých 
zamestnancov, ktorí doposiaľ v divadle pracovali. 
Za sto rokov ich bolo vyše 9 300. V jubilejnom roku 
bolo plánovaných viacero premiér a podujatí. Nie-
ktoré z nich sa stihli odohrať, viacero z nich sa však 
pre situáciu v rámci šírenia koronavírusu zrušili. Pre 
divákov bolo plánovaných až 15 premiér. Premiéra 
opery Rusalka (pod vedením režiséra M. Kákoša,  
v ktorej účinkuje ako tanečník aj študent Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v odbore slovenský 
jazyk a literatúra: Bc. Matúš Pomikal) sa stihla odo-
hrať 20. 02. 2020. Okrem Rusalky boli pripravené 
aj premiéry Quichota, Popolušky. Činohra plánovala 
uviesť Kuba od Jozefa Hollého a Hriech od Jozefa 
Gregora Tajovského. 

Záujemcovia o kultúru sa však môžu počas celej 
sezóny stretávať so symbolikou stovky, predovšet-
kým prostredníctvom rekonštrukcií činoherných, 
operných, operetných a baletných inscenácií zná-
mych autorov v počte sto. Zlaté krúžky vyjadrujú tri 
súbory jubilujúcej inštitúcie: činohru, operu a balet. 

„Oslavou storočnice SND vzdávame hold nielen 
zakladateľom, ale mnohým generáciám vážených 
umelcov, muzikantov, baletu, opere, technikom, 
a mnohým ďalším osobnostiam, ktoré Slovenské 
národné divadlo urobili tým, čím dnes je,” poveda-
la v úvode slávnostného večera ministerka kultúry 
Ľubica Laššáková.  

Históriu Slovenského národného divadla začal 
pred sto rokmi písať český divadelný súbor v bra-
tislavskej budove Mestského divadla, kde dovtedy 
hrávali maďarské a nemecké súbory.

Po mnohých komplikáciách začala pod hlavičkou 
SND pôsobiť Východočeská divadelná spoločnosť 
pod vedením Bedřicha Jeřábka.

Podľa slov generálneho riaditeľa SND Petra Ko-
váča toto divadlo vzniklo inak ako ostatné národ-
né divadlá. Bol to výsledok dnes už prezieravého 
politického rozhodnutia. Myšlienka vzniku SND 
priš la od vtedajšieho ministra pre správu Sloven-
ska – Vavra Šrobára. V tom čase bola Bratislava 
trojjazyč ným mestom. V meste prevažovala nemčina 
a maďarčina, nebola tu takmer žiadna tradícia slo-
vensky hovoriaceho hraného divadla. Dnes už Peter 
Kováč konštatuje, že: „SND je reprezentatívnou scé-
nou Slovenskej republiky a tvorí významný symbol 
identity Slovákov.“

Autorka: Bc. Diana Kočanová
študentka žurnalistiky
Fotografie:  Pixabay 



5

                 

Storočnica Slovenského národného divadla 
v období pandémie

Slovenské národné divadlo tento rok oslavuje okrúhle sté výročie svojho fungovania. Všetko nasvedčovalo tomu, že sa toto 
jubileum oslávi spolu s obecenstvom. Ako iste vieme, Slovenské národné divadlo ako inštitúcia formovalo našu spoločnosť 
v ére samostatného Československa. Veľkým podielom prispelo ku kultivovaniu spoločnosti. K jej učeniu. Už sto rokov 
tvorí pôdu kultúrneho života na Slovensku. Rok 2020 mal byť veľkou oslavou tejto inštitúcie, ale osud to tentokrát zariadil 
inak. Sté výročie SND oslavujeme v čase celosvetovo zúriacej pandémie spôsobenej ochorením Covid-19. Žiaľ, tento vírus 
neobišiel ani priestory divadla. Len čo bol potvrdený prvý prípad, vedenie divadla sa rozhodlo zatvoriť svoje brány pre 
verejnosť. 

V čase osláv jubilea ostalo publikum bez svo-
jich obľúbených hercov a inscenácií a herci sa ocitli 
v situácii, v ktorej nemôžu pracovať. Hlavne tí starší 
herci, ktorí sú týmto ochorením najviac ohrození, os-
tali v dobrovoľnej domácej karanténe. Celá situácia 
je ťažká nielen z hľadiska psychiky ľudí, má totiž aj 

finančný dopad. Herci a divadlá sa dostali do finanč-
nej tiesne. Doteraz poskytovalo divadlo službu verej-
nosti, vzdelávalo ju a nechávalo ju kultúrne sa vyžiť. 
Teraz sa divadlo dostalo do situácie, keď potrebuje 
pomoc zo strany verejnosti. Vedenie Slovenského 
národného divadla vyzvalo občanov Slovenska, aby 
im pomohli formou darovania 2 % z daní alebo tak, 
že si nebudú nárokovať vrátenie peňazí za zakúpené 
vstupenky. I keď je situácia naozaj náročná, publiku, 
hercom a ani samotným divadlám neostáva nič iné, 
len čakať na ústup pandémie. 

Slovenské národné divadlo predsa nezostalo 
nečinné a prišlo s alternatívnymi aktivitami mimo 
divadelných sál. Diváci aj herci tak zostali mimo 
ohrozenia nákazou, ale cestu k sebe predsa našli cez 
moderné médiá. Kontakt umelcov s publikom síce 
nie je bezprostredný, ale má svoje výhody. Diváci si 
totiž divadelné predstavenia majú možnosť pozrieť 
aj z pohodlia domova. Slovenské národné divadlo 

uviedlo projekt s názvom SND DOMA, kde pro-
stredníctvom internetu poskytuje zaujímavý obsah. 
Na ich facebookovej stránke bolo možné si pozrieť 
inscenáciu Sissi. Tí, čo ostali doma s deťmi, mohli 
spetriť program aj im: herci totiž začali v rozhlase 
čítať rozprávky. Milovníci tanca dostali zasa príleži-

tosť zacvičiť si s členmi baletu.  A divadelníci neza-
ostávajú ani s obľúbenými podcastmi! Okrem toho, 
že verejnosť môže byť prepojená so svojimi obľú-
benými hercami z pohodlia domova, Slovenské ná-
rodné divadlo týmto krokom vysiela do sveta veľmi 
dôležitú myšlienku: Ostať doma! Storočné Sloven-
ské národné divadlo skladá tak neplánovanú skúšku 
z pohotovosti a invenčnosti mimo svojich tradičných 
priestorov. Pripomína sa divákom, že je s nimi a sú-
časne im pripomína, že majú byť zodpovední a tr-
pezlivo znášať provizórium. Aby sa čím skôr zasa 
stretli „naplno” – aby po neplánovanej odstávke zno-
vu naplnili tradičné priestory činohry, opery a baletu 
jubilujúcej inštitúcie. V dobrom zdraví. 

Autorka: Bc. Alexandra Štvrtecká
študentka žurnalistiky

Fotografie: Pixabay
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      Správa

Ikony (nielen) divadelného sveta. Aké sú 
najväčšie herecké osobnosti na Slovensku? 

Pre mnohých sú inšpiráciou, iní ich vnímajú ako talentované osobnosti a vzory. Často nás reprezentujú vo sve-
te a svojím talentom či nevídaným humorom potešia mnohých z nás. Aj takéto sú slovenské herecké stálice, kto-
ré poznajú takmer všetky generácie. Na divadelných doskách či vo filmoch a seriáloch ich vídame a obdivujeme už 
roky. Sú to osobnosti, ktoré získali za svoj život množstvo ocenení, hrali množstvo rol a vo svojom umení sú ne-
nahraditeľní. Študovali vôbec herectvo? A čím sú výnimoční? Poznáte najväčšie herecké osobnosti na Slovensku? 

Mária Kráľovičová 
Dáma, ktorá je známa svojou energiou a nepo-

pierateľným talentom, získala svoju prvú rolu už vo 
svojich osemnástich. Začínala v komornom divadle 
v Martine a ako mladá talentovaná herečka získala 
ocenenie na Divadelnej žatve v Prahe, a to za posta-
vu Aničky v Ženskom zákone od Tajovského. 

Marína Kráľovičová vyštudovala herectvo na 
Štátnom konzervatóriu v Bratislave a od roku 1948 
je členkou Slovenského národného divadla. Tam má 
za sebou 70 sezón nepretržite. Počas svojej kariéry 
odohrala vyše štyristo divadelných predstavení či fil-
mových a televíznych postáv. 

Je našou národnou umelkyňou, ktorá je nositeľ-
kou Krištáľového krídla, dvojnásobnou laureátkou 
štátnej ceny a má aj svoju tabuľu na chodníku slávy 
v Bratislave. Medzi jej najslávnejšie postavy patria 
Shakespearova Júlia, Ofélia či Hviezdoslavova Sa-
lome a mnoho ďalších. 

Talentovaná herečka pre médiá prezradila, že za 
svojím úspechom vidí najmä pokoru, ktorú má celý 
život, ale aj to, ako ju vychovali jej rodičia. 

Herečka má v génoch dlhovekosť a kondíciu 
a vďačí za ňu vraj aj tomu, že už od malička pomá-
hala v domácnosti, kde tiež mala svoje úlohy. Práce 
sa teda nikdy nebála. 

Okrem iného jej divadelní kolegovia spomenuli, 
že pre jej chorobu či iné problémy sa nikdy nezrušilo 
ani jedno predstavenie. 

Mária Kráľovičová o sebe v jednom publikova-
nom rozhovore povedala, že má šťastnú povahu a že 
si vždy pamätá tie lepšie veci, ktoré ju počas života 
postretli. 

Emília Vášáryová 
Emília alebo Milka Vášáryová má za sebou dve 

sezóny na Novej scéne a od roku 1964 ju poznáme 
ako členku Činohry v Slovenskom národnom di-
vadle. No pôsobí aj v iných divadlách. 

Na Divadelnej fakulte VŠMU vyučuje herectvo. 
Keďže je sama výbornou herečkou, určite má svojim 
študentom čo odovzdať. 

V roku 2001 získala novinársku cenu Hercova mi-
sia a titul „Slovenská herečka storočia“. Hrdí na ňu 
môžeme byť aj v zahraničí. Pravidelne totiž hosťuje 
ako herečka v Prahe. V roku 2004 získala ocenenie 
Český lev za najlepší ženský herecký výkon v hlav-
nej úlohe vo filme Horem pádem. Emília Vášáryová 
získala množstvo ocenení a okrem Českého leva aj 
Krištáľové krídlo za rok 1998. 

Okrem iných významných ocenení bola nedávno 
vyhlásená za herečku storočia. Niet sa čomu čudo-
vať, veď Emília Vášáryová patrí u nás medzi najob-
ľúbenejšie a najobsadzovanejšie herečky. 

Božidara Turzonovová 
Významnou a o nič menej známou herečkou je aj 

Božidara Turzonovová, ktorá má síce srbsko-mace-
dónske korene, no vyrastala na Slovensku. Už počas 
štúdia na VŠMU v Bratislave získala prvú filmovú 
rolu. Od roku 1963 pôsobí v Slovenskom národnom 
divadle, no hosťuje aj v nitrianskom Divadle Andreja 
Bagara. 

Jej nezameniteľný hlas je nám známy z rozhla-
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su, no pracuje aj v dabingu a svoj hlas prepožičala  
i mnohým zahraničným herečkám. Je predsedníčkou 
festivalového výboru Art Film.

Ako pani Turzonovová pre istý rozhovor uvied-
la, umelecké sklony mala už od detstva. Na škole sa 
stretla aj s hereckou kolegyňou Emíliou Vášáryovou 
a pre istý časopis prezradila, že spolu veľa hráva-
li. Obe dámy sa stali obľúbenými herečkami, ktoré 
oplývali nielen svojím talentom, ale aj krásou.  

Ani v jej prípade nie je núdza o rôzne ocenenia. 
Božidara Turzonovová má od roku 1979 titul zaslú-
žilej umelkyne a v roku 2009 získala Cenu Jozefa 
Kronera za celoživotnú tvorbu. Od roku 1997 je 
laureátkou Krištáľového krídla a svoje skúsenosti 
odovzdáva študentom na mediálnych či umeleckých 
vysokých školách. 

Emil Horváth
Aj keď máme na Slovensku veľa známych a ta-

lentovaných herečiek, je z čoho vyberať aj v prípade 
pánov. Medzi slovenskými hercami nájdeme tých, 
ktorí nás zabávajú už niekoľko rokov. Majú množ-
stvo ocenení a medzi nich patrí aj Emil Horváth. 

Po úlohe v seriáli Búrlivé víno snáď ani neexis-
tuje generácia, ktorá by ho nepoznala. Okrem toho, 
že je to skvelý herec, je aj režisérom a divadelným 
pedagógom. Od roku 1984 je členom činohry Slo-
venského národného divadla, ktorej istý čas šéfoval. 

Poznáme ho ako herca z filmu 30 prípadov ma-
jora Zemana a na svojom konte má aj ocenenie pre-
zidenta Slovenskej republiky za významné zásluhy 
v oblasti rozvoja kultúry. 

Možno ste to nevedeli, no Emil Horváth chcel 
pôvodne študovať medicínu. Nakoniec, ako prezra-
dil v jednom rozhovore, sa rozhodol pre herectvo.  
Zaujímala ho však aj filmová réžia. Zo štúdia herec-
tva chcel prestúpiť na filmovú akadémiu múzických 
umení, no tá bola vtedy len v Prahe. 

O herectve tvrdí, že je to vzrušujúce povolanie, 

ktoré nie je ani náhodou jednotvárne. Aj svojim štu-
dentom rád hovoril, že kariéra herca je celoživotný 
maratón, nie šprint. 

Martin Huba
Slovenský herec a divadelný režisér absolvoval 

VŠMU a istý čas pôsobil vo Východoslovenskom 
štátnom divadle v Košiciach. Režíroval v opere aj 
činohre SND a dokonca hosťuje v Brne i v Prahe. 

V slovenskom filme začínal malými úlohami, no 
časom získal množstvo úloh aj v susednom Česku. 
Martin Huba je taktiež nositeľom niekoľkých ocene-
ní, ako napríklad Krištáľové krídlo v roku 2001. 

Podobne ako jeho hereckí kolegovia, aj Martin 
Huba prezradil, že si myslí, že herectvo je aj o šťastí 
a zhode okolností. Sám o sebe prezradil, že pokiaľ 
ide o divadlo či film, bol osud k nemu milosrdný 
a úspešný herec je za to veľmi vďačný. 

Martin Huba je synom opernej speváčky Márie 
Kišonovej-Hubovej a herca Mikuláša Hubu. Sám 
v istom rozhovore prezradil, že jeho začiatky ne-
boli vôbec ružové, pretože ho trápili kamaráti, ktorí 
naňho kričali, že on je ten Huba, syn toho laureáta. 
Ako dieťa slávnych rodičov to teda v kolektíve ne-
mal až také jednoduché. 

Osobností je v trojsúborovom SND primerane 
jeho národnej hodnote viac, žiaľ, priestoru v časo-
pise menej. Nepochybujeme však o tom, že medzi 
ďalšie ikony divadelného sveta by sme mohli zaradiť 
aj Dušana Jamricha, Zuzanu Kocúrikovú či ďalších.

Autorka: Bc. Karolína Prokopová
 študentka žurnalistiky 

Fotografie: Pixabay
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      Správa

Herci prinášajú radosť nielen v divadlách, 
ale aj v nemocniciach

Herectvo nie je len o divadle, javisku a filmoch. Existujú herci, ktorí sú doktormi a ich javisko nestojí v divadle,  sú ním to-
tiž nemocničné izby. Ich divákmi nie sú návštevníci divadla, ale ľudia, pre ktorých je smiech liekom. Ide o klaundoktorov. 
Klauni hrajú pre pacientov a liečia ich smiechom. 

História myšlienky „klaundoktorstva“ siaha do 
roku 1986, keď v jednej z newyorských nemocníc 
vyskúšali profesionálni klauni rozosmievať detských 
pacientov. Táto myšlienka sa osvedčila, pričom sa 
zistilo, že pravidelné návštevy klaunov prispievajú 
k zlepšeniu psychického i zdravotného stavu pacien-
tov, a to vrátane tých ťažko chorých. V súčasnosti je 
táto metóda „liečby“ považovaná za dôležitú súčasť 
liečebného procesu na nemocničných oddeleniach 
nielen v USA, ale aj v Európe. Občianske združe-
nie Červený nos Clowndoctors vzniklo na Sloven-

sku v roku 2004, keď zakladateľ združenia Gary 
Edwards prijal výzvu primárky Kliniky detskej he-
matológie a onkológie Národného ústavu detských 
chorôb v Bratislave – MUDr. Daniely Sejnovej. Od 
tejto doby klaundoktori až dodnes rozosmievajú 
publikum v slovenských nemocniciach. Pravidelné 
arteterapeutické návštevy klaunov v nemocniciach 
sa pritom nazývajú klauniádami. Tieto zdravotné 
klauniády trvajú tri až štyri hodiny. Podľa vyjadrení 
samotných klaunov klauniády majú za cieľ podporiť 
psychickú pohodu detských pacientov a vďaka tomu 
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prispievať k zlepšovaniu ich zdravotného stavu. 
Hospitalizované deti chcú odpútať od strachu nie-
len z liečby, ale aj z neznámeho prostredia, ktoré pre 
nich nemocnica predstavuje. Avšak nerozosmievajú 
len detských pacientov, takisto majú v úmysle akti-
vizovať pamäť seniorov a priniesť im potešenie a hl-
boký emotívny zážitok. Toto by malo u nich viesť 
k väčšej psychickej i fyzickej aktivite. U všetkých 
pacientov chcú podporiť fantáziu a radosť zo života, 
najmä teda u tých, ktorí to potrebujú. V súčasnosti 
je šesťdesiat zdravotných klauniek a klaunov navšte-
vujúcich vyše päťdesiat nemocníc a liečebných za-
riadení na Slovensku. Stať sa úspešným zdravotným 
klaunom si vyžaduje dôkladné školenia, pretože jeho 
úloha je náročná, pravým cieľom tohto povolania 
je práca s pacientovými emóciami, zníženie úzkosti 
spojenej s hospitalizáciou, liečbou a samotnou cho-
robou. V súčasnosti sú profesionálni zdravotní klauni 
považovaní za účinnú súčasť terapeutického procesu 
v nemocniciach na celom svete. Hodnotami klaun-
doktorov sú autenticita, tvorivosť, profesionalita, 
rešpekt, zodpovednosť, radostnosť a odvaha. Chcú 
sa však neustále aj sami rozvíjať, vzdelávať a zvy-
šovať kvalitu klaunského tímu. Šíria osvetu o pozi-
tívnych účinkoch humoru počas liečebného procesu 
detských i seniorských pacientov. Nezabúdajú však 
ani na výskum, vývoj a vzdelávanie zdravotníckeho 
personálu v oblasti využívania humoru v starostli-
vosti o pacientov a seniorov. Klaundoktori podpo-
rujú animáciu, motiváciu a psychologickú podporu 
chorých alebo trpiacich v nemocniciach, domovoch 
sociálnych služieb, v ktorých sú seniori, ale aj v ško-
lách a podobných verejných či súkromných inšti-
túciách. Podporujú fantáziu, kreativitu, nadanie, 
komunikáciu a radosť zo života u chorých a u ľudí 
v núdzových situáciách. Klaundoktori v niektorých 
prípadoch zaisťujú opätovné získanie strateného se-
bavedomia a odvahy.

Klaundoktori sú skúsení profesionálni umelci, 
ktorí podstúpili výberové konanie a odborné ško-
lenie, aby mohli pracovať v citlivom nemocnič-
nom prostredí. Rozdiel medzi klasickým klaunom 

a klaundoktorom je významný. Klaunské terapie 
sú založené na predstavení, ktoré poskytuje humor, 
vytvára príjemné prostredie a atmosféru, čo člove-
ku pomáha uvoľniť sa fyzicky a psychicky. Každý 
klaundoktor má svoju identitu, charakter a meno. Vo 
svojich vreckách alebo lekárskych taškách pritom 
nosia veľa rekvizít (napr. píšťalku, telefón zo ste-
toskopov a pod.). Veľa klaundoktorov má odborné 
znalosti z hudby, komédie, pantomímy alebo báb-
koherectva. Musia byť schopní pracovať samostat-
ne, ale aj ako tím. 

Šíria a medializujú vysokú profesionalitu návštev 
klaundoktorov tak, aby ich návštevy vhodne dopĺ-
ňali komplexnú liečebnú procedúru. Klaundoktori 
na Slovensku majú aj svoju facebookovú a instra-
gramovú stránku, ktorú môžete nájsť pod názvom: 
ČERVENÝ NOS Clowndoctors.

Autor: Bc. Martin Horváth
študent žurnalistiky

Fotografie: www.cervenynos.sk 
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      Rozprávali  sme sa

Rozhovor s bábkoherečkou  
Barborou Krajč Zamiškovou

„Je to misia. Priniesť divadelné umenie do škôlok v malých dedinkách či na nezvyčajné miesta.“ Tvrdí bábkoherečka 
Barbora Krajč Zamišková, ktorá vyštudovala dve školy, a to slovenský jazyk a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzite 
Komenského a potom bábkoherectvo na VŠMU. Jej cieľom je šíriť bábkové divadlo medzi ľudí a teší sa z aktuálneho 
stúpajúceho záujmu o toto umenie.

Vyštudovali ste slovenský jazyk a estetiku na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského  
v Bratislave a zároveň ste následne vyštudovali 
aj VŠMU. Prečo ste sa rozhodli absolvovať dve 
štúdiá?

Študovať divadlo, umenie, herectvo bolo mojím 
snom, no na prvýkrát ma na VŠMU neprijali. 
Vybrala som si preto príbuzný študijný program, a to 
slovenský jazyk a estetiku. Už od detstva som veľmi 
rada čítala, a tak sa na FiF UK spojili moje dve vášne. 
S odstupom to beriem ako najlepšiu vec, ktorá sa 
mi stala, aj keď vtedy som to ešte nevedela. Na UK 
som získala kvalitné vzdelanie univerzitného typu, 
skvelých priateľov a mala som šťastie na výborných 
pedagógov, s ktorými som stále v kontakte. Štúdium 
bábkoherectva tak bola nadstavba k získaným 
vedomostiam. Na VŠMU som získala zručnosti. Tie 
som mohla potom zúročiť vo svojej práci v divadlách. 
Spojenie týchto dvoch vysokých škôl mi neustále 
pomáha pri mojej pedagogickej a vedeckej práci. 

Vedeli ste odmalička, že chcete byť 
bábkoherečkou? Mali ste umelecké vlohy?

Odmalička som vedela, že budem pracovať 
v umeleckej sfére. Chodila som na prednesové 
súťaže a navštevovala tri študentské divadlá. 

Ako si spomínate na svoje študentské časy?

Študentské časy boli prekrásne a rada na ne 
spomínam. Zažila som ešte časy, keď sa na počítač 
písali rezervácie, a tak sme mali viac času na užívanie 
si vysokoškolského života. Chodila som do Divadla 
hudby, ktoré fungovalo pod vysokoškolským klubom 
Elam. Veľa sme čítali, veľa diskutovali a smiali sa. 
Štúdium na FiF UK bolo veľmi náročné, pamätám si, 
že som zaspávala na chodbách Univerzity s knihou 
v ruke. Na VŠMU to zas bolo o celodenných 
a celotýždňových divadelných skúškach. Keď sme 
neboli v škole, hrali sme niekde predstavenie. Do 
toho hodiny tanca, spevu či vodenia bábok.

Akým spôsobom ste sa dostali k recenzovaniu?

Písanie recenzií sa mi skôr pritrafilo, nevyštudovala 
som divadelnú kritiku, takže inscenácie hodnotím 
z pohľadu bábkoherečky. Keď idem na nejaké 
bábkové predstavenie a páči sa mi alebo nepáči, rada 
o tom poviem ostatným.

V čom vnímate najväčší zmysel Vašej práce? 
Zmyslom mojej práce je priniesť bábkové divadlo aj 
na miesta, kde divadlo nemajú, kde nechodí. Je to 
misia. Priniesť divadelné umenie do škôlok v malých 
dedinkách či na nezvyčajné miesta.
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Ako vnímate bábkoherectvo na Slovensku? Má 
svoje pevné miesto? Stúpa alebo klesá záujem oň?

Bábkové divadlo má na území Slovenska svoju 
dlhú históriu a dokonca je zapísané do zoznamu 
nehmotného dedičstva UNESCO. V bábkových 
divadlách sa hrajú inscenácie pre všetkých divákov, 
pre všetky vekové kategórie. Bábkové princípy 
radi využívajú režiséri aj v činoherných a operných 
divadlách. Záujem oň len stúpa.

Je niečo, čo ste si v kariérnom živote ešte nesplnili?

Nemám kariérny sen, chcem len čo najdlhšie hrať 
bábkové divadlo a robiť podujatia pre deti.

Čo Vám na vašej práci prináša najväčšiu radosť?

Teším sa, keď sa predstavenie vydarí a diváci majú 
z neho radosť. Keď na predstavenie príde celá rodina 
a je to pre nich zážitok spoločne stráveného času. 
Keď si dieťa ide do knižnice požičať knihu, ktorá 
inšpirovala moju inscenáciu. Keď sa mi ani nedá 
odísť, lebo deti ešte majú otázky. Je to láska.

Tento rok oslavuje SND 100. výročie, pričom 
osobne ste vyštudovali zmienenú VŠMU. Ako 
vnímate toto výročie?
Ako krásnu oslavu nás všetkých, ktorí robíme 
v divadlách. Už od začiatku roka sa organizujú 
rôzne výstavy, predstavenia, oslavy, a tak je to 
príležitosť stretnúť v príjemnej atmosfére kolegov. 
Nedivadelníci sa zároveň dozvedia o profesiách, 
ktoré tiež tvoria výsledný tvar. Vďaka dokumentom 
RTVS.

Divadelníci majú tiež svoj slang, ktoré smiešne 
slová používajú?

V Slovníku divadelných profesionalizmov sme 
s kolegyňami nazbierali okolo tisícky divadelných 
„slovíčok“, ale už teraz máme v mailovej schránke 
tie, na ktoré sme zabudli. Mnohé sú smiešne, no nám 
divadelníkom pripadajú normálne. Určite to však nie 
je slang. Mnohé označujú časti priestorov v budove 
alebo hudobných nástrojov, profesie atď.

Používate ho aj Vy?

Samozrejme, aj keď som sa musela tie slová učiť 
a v každom divadle si zvykať, že sa tam daná vec 
pomenúva inak.

Učili Vás divadelný slang aj v škole?

Na škole nás učili termíny, ktoré označujú typy 
bábok a technológiu. Každý študijný program má 
svoje penzum takýchto slov.

Boli také slová, ktorým ste nerozumeli, prípadne 
ste si ich zle vysvetlili?

V procese tvorby sa vždy dovtípite, o čo ide.

Autorka: Bc. Ivana Drobáňová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Pixabay
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       Rozprávali  sme sa

Slovensko je plné ambicióznych žien, živým 
príkladom je režisérka Adriana Totiková

O Slovensku sa hovorí, že je plné krásnych žien. Ale ženy nie sú len na ozdobu, sú to tvorivé, kreatívne a ambiciózne 
bytosti, ktoré sú vystavené mnohým predsudkom a stereotypom, pritom svojou zakódovanou neoblomnou črtou dokážu 
dobyť svet. Živým príkladom takej ženy je aj Adriana Totiková, slovenská režisérka, ktorá má za sebou viacero úspešných 
projektov. Svoju ambicióznosť dokazuje tvrdou prácou. Vyštudovala niekoľko odborov, je režisérkou, občasnou herečkou, 
venuje sa hereckému koučingu a rada by mala svoju vlastnú televíznu reláciu. V rozhovore s ňou sa dočítate nielen o jej 
práci, ale aj o predsudkoch, s ktorými sa stretáva ako žena režisérka.

Máte vyštudovanú estetiku v kombinácii so slo-
venčinou a divadelnú réžiu. Čo vás motivovalo, 
aby ste po štúdiu prvého odboru išli študovať 
opäť, a to divadlo?

Ja som typ takej neštandardnej „bifľošky“. Vyštudo-
vala som aj estetiku aj slovakistiku, potom réžiu a tri 
roky dramaturgiu. Nasledovali dva roky réžie, po-
tom rok na „filmovke“, potom doktorát a tak ďalej. 
A teraz ešte externe študujem manažment. Mám po-
cit, že človek by sa mal vzdelávať celý život, nemusí 
to byť klasická forma štúdia, môžu to byť worksho-
py, kurzy, niekto má zasa možno bližšie k remeslám, 
k učeniu sa nových vecí. Pre mňa bola určite Filozo-
fická fakulta náročnejšia na štúdium a pomohla mi 
v štúdiu na Vysokej škole múzických umení. Či už 
to bolo na Filmovej a televíznej fakulte, alebo na Di-
vadelnej fakulte, štúdium bolo pre mňa jednoduchšie 
ako štúdium na Filozofickej fakulte. Zvyknem hovo-
riť, že Filozofická fakulta Univerzity Komenského 
mi dala intelektuálny základ, naučila ma pracovať  

s informáciami a zároveň kriticky premýšľať, čiže na 
VŠMU som zase mohla rozvíjať svoj talent, remeslo 
a slobodu tvorby. 

Bolo ťažké začínať ako režisérka na Slovensku?

(smiech) Neviem, či je ťažšie začínať alebo vytrvať. 
Práve dnes som mala rozhovor so svojou priateľ-
kou, veľmi úspešnou filmovou producentkou, ktorej 
som sa tak trošku sťažovala, aké je to celé náročné. 
A  umelci a umelkyne, nielen režiséri a režisérky, sú 
veľmi emotívne bytosti a často vás prepadáva po-
cit, že to už nemá zmysel alebo že ste nedocenený, 
alebo to, že to už psychicky nevládzete robiť. Podľa 
môjho názoru nie je také ťažké začať, je omnoho ná-
ročnejšie vydržať a prekonávať rôzne útrapy, smútky 
a sklamania. 

Ste skúsená režisérka a točíte so zvučnými mena-
mi. Stretli ste sa s nejakým správaním, ktoré vo 
svojej práci netolerujete?

Myslím, že mám veľmi dobré vzťahy so svojimi ko-
legami, či už hercami alebo pracovníkmi zo záku-
lisia v televízii, ale aj v divadle. Áno, jedna vec tu 
je: netolerujem lenivosť, lajdáctvo, nepripravenosť 
a maniere. Často musí byť režisérka aj veľmi dobrá 
psychologička, treba rozlíšiť, čo je, povedzme, psy-
chická únava a čo sú nejaké maniere. 

Stretli ste sa pri svojej práci s nejakými predsud-
kami?

Túto otázku dostávam pomerne často. Nielen, že 
som sa strela, stále sa s nimi stretávam. V každom 
prípade, keď som študovala réžiu, myslela som si, že 
možno to študujem iba tak „do vrecka a do šuplíku“ 
a že v tej práci bude veľmi náročné sa uplatniť z rôz-
nych dôvodov. Áno, určite fungujú rôzne stereotypy, 
ja to viem porovnať iba prostredníctvom seba. Takže 
som sa stretla napríklad s predsudkami, že som z vý-
chodu, z malého mesta, že som žena, ale s predsud-
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kami predsa treba bojovať. Je to, koniec koncov, len 
obmedzené myslenie niektorých ľudí a musíte sa nad 
tým snažiť zvíťaziť. Takže ja bojujem už veľa, veľa 
rokov a myslím, že sa mi celkom darí. 

Je niečo, čo je pri vašej práci nebezpečné?

Dávnejšie som čítala takú štatistiku, že najnebezpeč-
nejšie pracovisko je práve javisko, pretože pracujete 
vo vymedzenom priestore a nad vašimi hlavami vi-
sia rôzne svetlá, lampy, ťahy, rôzne zavesené kulisy 
a môže vám to kedykoľvek padnúť na hlavu. Ja som 
zasa taká temperamentná, že moji spolupracovníci 
a kolegovia musia dávať pozor, aby som nespad-
la z javiska ja. Nedávno som z toho javiska naozaj 
spadla a zranila som si koleno, takže za mňa je ja-
visko určite nebezpečným pracoviskom (úsmev). 
A čo sa týka natáčania, tiež sa človek dostáva na 
rôzne miesta, ktoré sú fyzicky nebezpečné. Raz sme 
točili nad roklinou, kde to bolo veľmi nebezpečné. 
Ale nebezpečné sú niekedy možno skôr tie vzťahy 
(smiech), pretože človek musí pracovať vo veľmi 
vysokom nasadení, vynaložiť množstvo energie, trá-
viť veľa hodín pod stresom a tlakom, takže nielen 
tá fyzická stránka, ale aj psychická záťaž môže byť 
nebezpečná, nielen pre nás, ale aj pre kolegov. Tak-
že nebezpečenstvo číha v prostredí umenia, a najmä 
preto, že divadlo, film aj televízia sú kolektívna spo-
lupráca, čiže si musíte dávať pozor na toxických spo-
lupracovníkov.

Ste veľmi všestranná osoba. Režírujete, vyskúšali 
ste si herectvo a dokonca ste prvou slovenskou he-
reckou koučkou. Ako ste sa k tomu dostali?

Dostala som sa k tomu vedome. V roku 2011 som 
bola na tvorivom študijnom pobyte v Spojených 
štátoch amerických, kde táto profesia funguje veľ-
mi dlho, dokonca existujú rôzne podskupiny, ako 
je kouč na dialógy, akcent alebo pohybový kouč 
a podobne. Ja som sa o to zaujímala, stážovala som 
v rôznych inštitúciách, kde sa zaoberajú vzdeláva-
ním hercov a začala som to na Slovensku uplatňovať 
v podstate veľmi, veľmi dlho na dobrovoľnej báze. 
To znamená, že som pomáhala kolegom a kamará-
tom filmárom, či už pri práci s hercami, alebo neskôr 
aj v hľadaní a vývoji talentov. Neskôr som založila 
platformu Herecké deti, ktorá sa od minulého roka 
posunula do ešte vyššieho formátu a tým je Herec-
ký inštitút. Pod tým Hereckým dieťaťom si nemusíte 
predstaviť iba nejakého školáka, ale môže to byť aj 
mladý človek, ktorý sa zaujíma o túto prácu, tvorbu 
či profesiu. Môže to byť aj človek, ktorý je napríklad 
úradník, ale dlhé roky fungoval v ochotníckom di-
vadle a chce si to vyskúšať ako profesionál, potrebu-
je však získať zručnosti pre túto prácu. 

A čo vás na tom najviac fascinuje?

Som nadšená z toho, že sa mi podarilo objaviť talen-
ty, a tým talentom pomôcť posunúť sa k profesiona-
lite. A z detí a tínedžerov, ktoré som našla a s ktorými 
sme spolupracovali, či už pre nejaký projekt alebo 
v rámci workshopu, sa niektorí dostali na vysokú 
umeleckú školu, iní sa zasa dostali do významných 
filmových, televíznych či divadelných projektov. Ta-
kže asi taký pocit šťastia a naplnenia, že som pomoh-
la niekomu posunúť život k lepšiemu alebo minimál-
ne k tomu, po čom najviac túžil.

Ak sa človek pozrie na vašu prácu, musí vidieť, že 
ste veľmi ambiciózna a úspešná. Je niečo, čo ste si 
v kariérnom živote ešte nesplnili?

S týmto sa, podľa môjho názoru, borí každý človek, 
ktorý pracuje v oblasti tvorby a kreativity. Pocit neja-
kej radosti a splneného sna strieda úpadok na duchu, 
smútok, depresia. Zhodou okolností, keďže tento 
rozhovor robíme v čase koronavírusu, momentálne 
prehodnocujem mnohé svoje pracovné rozhodnutia 
a nie so všetkými som spokojná. A o čom snívam? 
Chcela by som mať televíznu reláciu, ktorú by som 
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moderovala. Takže nemám len režijné sny, ale aj iné 
a chcela by som, aby sa Herecký inštitút, ktorý sa ve-
nuje mladým hereckým talentom, ešte viac rozbehol 
a aby sme mohli naozaj mapovať mladé talenty z ob-
lasti performatívneho umenia, nielen hercov, ale aj 
potenciálnych mladých režisérov, strihačov, kamera-
manky, zvukárky, a podobne, beh ohľadu na lokalitu 
pôvodu, pohlavie či vek. 

Tento rok oslavuje SND 100. výročie. Pôsobíte aj  
v prostredí divadiel. Ako vnímate toto výročie?

Vnímam to tak, že je skvelé, že už sto rokov na Slo-
vensku existuje profesionálne divadlo, ale keď to 
porovnáme napríklad s Poľskom, kde profesionálne 
divadlo funguje tuším od roku 1751 a české, kde fun-
guje Národné divadlo od 19. storočia, tak stále niečo 
dobiehame a bude to ešte dlho trvať. Ale je úžasné, 
že máme tak veľa talentov v oblasti divadla a je úžas-
né, že slovenské profesionálne divadlo jestvuje. Sme 
stále na ceste, stále v istom závese za ostatnými kra-
jinami, kde je tá tradícia dlhšia, ale na druhej strane 
sa teším zo všetkých dosiahnutých úspechov kole-
gov a kolegýň v oblasti divadelnej tvorby, práve ak aj 
zožnú nejaký úspech v zahraničí na festivaloch. Tak-
že je určite dobre, že to tu Slovenské národné divadlo 
máme, ale ešte lepšie, že to bol odrazový mostík pre 
vznik iných regionálnych divadiel a po roku 1989 aj 
pre vznik rôznych nezávislých profesionálnych di-
vadiel. 

Režisérsky sa angažujete v televízii, ale aj v di-
vadle. V čom spočíva najzásadnejší rozdiel? Ak 
by ste si mali vybrať buď televíziu, alebo divadlo, 
vedeli by ste  sa rozhodnúť?

Práca režisérky v divadle, v televízii, vo filme 
a v rozhlase, na tieto štyri kategórie by som to rozde-
lila, je úplne odlišná. Skôr by som hľadala, čo majú 
spoločné a to je možno sústredená práca s textom, 
analýza textu, analýza a tvorba charakterov, práca 
s hercom a tvorba koncepcie. Ale potom už sa to 
veľmi odlišuje. K druhej otázke – ja som srdcom aj 
dušou divadelník, ale mám rada aj film aj televíziu. 
Neviem a ani si nechcem vybrať iba jedno. Povedala 
by som, že sa počas môjho pracovného obdobia strie-
da intenzita toho, čo robím – či viac divadlo alebo 
viac televíziu. Mala som intenzívne televízne roky, 
teraz mám viac divadelné obdobie, ale vždy robím 
aj trošku z toho druhého. Preto som vďačná, že si 
nemusím vyberať, ale že sa mi zatiaľ darí nachádzať 
balans v tom, aby som tvorila na oboch poliach. V te-
levízii mám veľa energie, ktorú zo seba dávam, je to 
veľmi akčná práca, keď človek fičí na pľaci dvanásť 
– trinásť hodín a motivuje všetkých ostatných, aby 
fičali, pretože zadania sú veľmi náročné, je nutné byť 

veľmi rýchly a efektívny. A to ma práve baví, byť 
takpovediac športovým trénerom a bavia ma aj tie 
výsledky, keď sa dokážu všetci kolegovia zomknúť 
a pracovať rýchlo, dobre a efektívne. V divadle ma 
zasa baví ten priestor na rozpravy, filozofovanie, hl-
boké debaty, diskusie a na naozajstnú tvorbu. 

Stretli ste sa s divadelným slangom už počas štú-
dia?

Pravdaže.  Ja som sa s divadelným slangom stretla už 
v ochotníckych časoch, pretože som bola na rôznych 
divadelných dielňach, kde boli profesionáli a tí ten 
slang, alebo vlastný divadelný jazyk, používali úplne 
automaticky, takže som sa s ním takto pomaly zozna-
movala. Neskôr som ho prirodzene prevzala.

Používate ho?

Áno a spája sa s tým veľa vtipných historiek.

Môžete nám jednu prezradiť?

Moja obľúbená historka, ktorú rozprávam veľmi 
často, je na tému svetiel. Hosťovali sme s inscená-
ciou Žena cez palubu v Poprade a poslali sme pred-
tým technický rider, aké svetla potrebujeme. Keď 
sme tam prišli, tak sme sa pýtali, kde tie svetlá sú 
a kedy sa budú inštalovať. Oni mi oznámili, že to ne-
majú nachystané, tak ja som povedala, že my potre-
bujeme aspoň dve vane. Na čo mi pani povedala, že 
oni tu nemajú vane, oni tu majú iba sprchu. Ja som, 
samozrejme, myslela typ svetla a ona tomu neporo-
zumela. A napokon sme svietili cez vypínače a iné 
improvizované svietidlá nedivadelného charakteru. 

Čo by ste na záver odkázala ľuďom, ktorí roz-
mýšľajú vydať sa dráhou réžie?

Treba veľa čítať, veľa premýšľať, veľa pozorovať, 
veľa sa rozprávať. Treba, aby mal človek rád ľudí, 
pretože tá práca je iba sčasti intímny tvorivý proces, 
keď ste doma s knižkami, rešeršami, informácia-
mi a s vlastnou hlavou. Ale v obrovskej miere je to 
o stretávaní sa s inými ľuďmi, o spolupráci s inými. 
A ak ste mizantrop, nebudete šťastní ani vy, ani oni 
(smiech).

Autorka: Bc. Alexandra Štvrtecká
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Adriany Totikovej
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Začali bombardovať naše mesto,  
rozhodli sme sa utiecť

Morees Gaggi, pôvodom z Iraku, je študentom tl-
močníctva a prekladateľstva na Filozofickej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovensko 
neprišiel preto, že chcel, ale preto, lebo musel. Bál 
sa totiž o svoj život. Dnes však už nemusí žiť v stra-
chu. Študuje, brigáduje, trávi čas s priateľmi a rád 
vybehne na túru. 

Odkedy žiješ na Slovensku? Prečo padla tvoja 
voľba práve na Slovensko?

Žijem tu od decembra 2015, keď sme sem prišli ako 
utečenci z Iraku. Nemali sme na výber. Teda, mali. 
A vybrali sme si útek na Slovensko.

Čo sa stalo? 
V roku 2014 prišiel do irackého mesta Mosul Islam-
ský štát. Dali nám na výber. Buď konvertujeme na is-
lam (čo neprichádzalo do úvahy, pretože sme kresťa-
nia), alebo budeme platiť džizju. Podľa Koránu je to 
niečo ako daň, ktorú musia platiť kresťania a židia, 
pretože nie sú moslimovia. Nie je to nejaká určitá 
suma. Najskôr od teba berú peniaze, potom hmot-
ný majetok a keď už nič nemáš, vezmú si tvoje deti. 
Dievčatá predajú a z chlapcov sa stanú džihádisti. 
Ak nekonvertujeme a nebudeme platiť, zabili by nás. 
Taktiež začali bombardovať naše mesto. Báli sme sa 
o svoje životy, preto sme sa rozhodli utiecť.

Ako si sa učil po slovensky? Koľko ti trvalo, kým 
si sa naučil jazyk a mohol si začať študovať na 
Slovensku? 

Mal som kurz slovenčiny a absolvoval som príprav-
ný rok na Univerzite Komenského, kde som mal 
predmety po slovensky. Učil som sa filozofiu, gra-
matiku, dejiny a politológiu. To všetko po slovensky. 
Tiež som robil dobrovoľníka v Komunite svätého 
Egídia, takže som bol vystavený slovenčine naozaj 
často. Naučil som sa ju za rok. 

Je štúdium v slovenčine pre teba ťažké? Na 
stupnici od 1 – 10 ako veľmi? (1 = veľmi ťažké, 
10 = veľmi ľahké)

Vybral by som si 6. Slovenčinu mám rád a jazyk ma 
baví.

Pred príchodom na Slovensko si študoval 4 roky  
v Iraku učiteľstvo arabčiny, teda poznáš z osob-
nej skúsenosti arabskú univerzitu. Aký je rozdiel 
vo vzdelávaní na irackej a slovenskej univerzite?

Osobne sa mi zdá vysokoškolský systém v Iraku viac 
zorganizovaný. Začínali sme ráno a končili o 14:00. 

Morees Gaggi v Národnej rade Slovenskej republiky
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       Rozprávali  sme sa

Na Slovensku máme vyučovanie, potom 2 hodiny 
okno, potom prednášku a znova okno. Niekedy tak 
strávim celý deň len v škole. V Iraku sme nedostáva-
li domáce úlohy. Všetko sme sa naučili v škole. Čas 
doma bol vyhradený na oddych, rodinu, priateľov. 
Doma som sa učil len vtedy, keď ma čakala skúš-
ka. Na Slovensku mám trochu pocit, akoby som bol 
stále na základnej škole. Každý deň množstvo úloh.
Celkovo je štúdium pre mňa o niečo ťažšie. V Iraku 
som sa učil arabské dejiny, čítal arabskú literatúru... 
Dnes sa často stretávam s niečím, čo je pre Slovákov 
úplne bežné a pre mňa niečo nové a musím všetko 
rýchlo dobehnúť a naučiť sa to. Musím však po-
vedať, že školy sú tu modernejšie. Je to ťažšie ako 
v Iraku, ale mám to tu veľmi rád. 

Počuli sme, že v tvojej vlasti – Iraku – ľudia radi  
žijú vo veľkých spoločenstvách ako veľké rodiny. 
Ako je to v tvojej rodine? 

Áno, je to pravda. Nás je šesť, čo je na slovenské 
pomery celkom veľká rodina. Snažíme sa udržiavať 
kontakty aj s našimi tetami, strýkami, bratrancami 
a sesternicami. Je nás veľa. Tiež mám na Slovensku 
veľa blízkych priateľov. Chodím do spoločenstva 
Kráľovské mesto v Trnave a tamojší ľudia sú takpo-
vediac mojou druhou rodinou. 

Akým záľubám sa venuješ vo voľnom čase?

Voľného času nemám veľmi veľa. Ako som spo-
mínal, škola mi dáva celkom zabrať. K tomu mám 
brigádu – tlmočím/prekladám pre Slovenskú huma-
nitnú radu. Do toho ešte robím dobrovoľníka, takže 
mám toho celkom dosť. Ak sa však ten voľný čas 

nájde, rád vybehnem na nejakú ľahšiu túru, bicykel 
alebo si zahrám šach.

Čo máš na tejto krajine najradšej? 

Ľudí, hory a prírodu všeobecne.

Je nejaký rozdiel v správaní ľudí na Slovensku 
a v Iraku?

V Iraku spravia ten prvý krok domáci obyvatelia, 
keď uvidia cudzinca. O Slovensku to veľmi pove-
dať nemôžem. Zdá sa mi, že tu sa ľudia starajú naj-
mä sami o seba a praktizujú akýsi individualizmus. 
V Iraku to bolo viac o komunite.

Čo plánuješ robiť po štúdiu?

Pracovať ako tlmočník/prekladateľ a oženiť sa .

Čo by si odkázal čitateľom?

Nesúdiť človeka. Snažiť sa ho osobne spoznať a byť 
otvorený aj novým veciam či kultúram .

Autorka: Nicol Rácová
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Moreesa Gaggiho

Morees Gaggi so svojou rodinou
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Chcela by som Slovákom ukázať, že sa 
arabský svet mení

Rita Khaleel Majeed Kaka je neobyčajná študentka pre-
kladateľstva, ktorá spolu s rodinou utiekla z Iraku po 
tom, čo ich navštívili členovia teroristickej organizácie 
Islamský štát. Síce sa jej na Slovensku páči, no neraz ju 
postretnú aj zložité situácie. O tom, ako Slováci reagujú 
na cudzincov, či sa stretla s diskrimináciou, o štúdiu na 
Univerzite Komenského, o budúcej práci s utečencami ale-
bo o najväčších rozdieloch medzi Slovenskom a Irakom sa 
dočítate v nasledujúcom rozhovore.

Odkedy žiješ na Slovensku a za akých okolností 
si sem prišla? 

Prišli sme v roku 2015, sme tu už piaty rok. Náš od-
chod bol náhly, museli sme utiecť z našej dediny, 
pretože v Iraku bola situácia nebezpečná. Keď pri-
šiel Islamský štát (ISIS), dostali sme len 3 možnosti: 
buď konvertujeme na islam, zaplatíme im veľa peňa-
zí, alebo nás zabijú. Slovensko sme si nevybrali, to 
ono si vybralo nás. Bola to totiž jediná krajina, ktorá 
chcela prijať takú veľkú skupinu. A tak som sa so 
svojou rodinou ocitla na Slovensku.

Po akom čase jazykovej prípravy si išla študovať 
na našu univerzitu? Je pre teba štúdium v sloven-
čine ťažké?

Absolvovala som prípravný rok pre zahraničných 
študentov. Po roku som vedela rozprávať a šla som 
študovať na našu univerzitu. Je to dosť ťažké, no keď 
človek chce, všetko je možné. 

Čo študuješ a aké máš pracovné plány do budúc-
na?

Študujem na Filozofickej fakulte prekladateľstvo  
a tlmočníctvo anglického jazyka a jeho kultúru v spo-
jení s arabským jazykom a kultúrou. Mám mnoho 
plánov, jeden z nich je pomáhať ľuďom v utečenec-
kých táboroch. Verím, že ako utečenec viem najlep-
šie pochopiť, čo ich trápi a čo im pomôže, aby sa čo 
najrýchlejšie udomácnili v cudzej krajine.  

Ako vnímaš život na slovenskej univerzite? Čo sa 
ti páči a čo je pre teba náročnejšie?
Páči sa mi systém výberu predmetov, no súčasne 
máme vďaka povinným predmetom úplne plný roz-
vrh. Je skvelé, že mám slovenských kamarátov, veľ-

mi mi to uľahčuje život na univerzite. Vďaka mojim 
kamarátkam nemám problém adaptovať sa a naučiť 
sa jazyk. Musím však povedať, že slovenské pred-
mety sú pre mňa náročnejšie, pretože sú pre Slová-
kov, ktorí ovládajú jazyk plynule.

Aké pozitíva a negatíva vnímaš zo života na Slo-
vensku ako krajiny kultúrne odlišnej od Iraku?

Ja by som ich nenazývala negatívami. Sú to veci, 
ktoré akceptujem, no nie som na ne zvyknutá. Naprí-
klad alkohol tu je obyčajnou vecou, pričom v našej 
domovine ju až tak netolerujeme. 
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       Rozprávali  sme sa

Je veľa vecí, ktoré sa odlišujú od tých v našej vlas-
ti. Jedlo a jazyk sú samozrejmosťou, no aj oslava 
Vianoc, školský systém, spôsob života, voľný čas... 
všetko je iné. Napríklad cestovanie, to v Iraku nie je 
samozrejmosťou.

Máš kontakt aj s rodákmi, ktorí sa presídlili do 
iných krajín Európy? Neláka ťa presťahovať sa 
do inej krajiny, kde máš napríklad viac rodákov?

Áno, mám príbuzných vo Francúzsku aj v Nemecku. 
Teraz ma to neláka, no možno v budúcnosti, keď do-
končím školu a nájdem si so svojou študijnou kom-
bináciou prácu v zahraničí.

Aké máš záľuby?

Rada čítam knihy, športujem, píšem, chodievam von 
s kamarátmi, cestujem a stretávam sa s novými ľuď-
mi. 

Ako vnímaš pohľad Slovákov na cudzincov?

Podľa mňa Slováci nie sú veľmi zvyknutí na cu-
dzincov, možno je to aj tým, že Slovensko nie je až 
taká multikultúrna krajina, najmä ak ju porovnáte 
s inými európskymi krajinami. Keď som bola prvý 
rok na Slovensku a chodievala na kurz slovenčiny, 
bola tam jedna učiteľka, ktorá nemala rada študentov 
z arabských krajín, čo ma prekvapilo, keďže som si 
myslela, že ľudia, ktorí denne pracujú s cudzincami, 
nebudú mať takýto problém. Počas prestávky sme sa 
zvykli všetci rozprávať, čo niekedy viedlo k hluku 
v triede. Ona prišla a povedala: „Vy, arabské dievča-
tá, buďte ticho!“ Viackrát sme boli jej terčom, no po 
mnohých opakovaniach som šla za vedúcou triedy, 
ktorá sa s ňou porozprávala a už sa to nestalo, do-
konca bola odvtedy aj milá. Chcem tým povedať,  že 
by sme nemali byť ticho, keď sa k nám ľudia správa-
jú zle. Každý má právo na spravodlivé zaobchádza-
nie. Bez diskriminácie.  

Ako si podľa teba bežný Slovák predstavuje člo-
veka z Iraku? S akými stereotypmi sa stretávaš? 

V prvom rade, väčšina ľudí nevie, aký je rozdiel me-
dzi Irakom a Iránom a nerozlišujú ani medzi perz-
ským jazykom a jazykom arabským. Je to rovnaké, 
ako keď ľudia vo svete nevedia, že Slovensko a Čes-
ko sú už dve samostatné krajiny. Aj vy sa urazíte, 
keď to počujete. 

Druhou vecou sú predsudky. Keď sa dozvedia, že 
pochádzam z Iraku, hneď ma označia ako moslimku  
a Arabku. Často sa ma pýtajú, prečo nemám hijab (šat-
ka, ktorú nosia niektoré moslimské ženy v prítomnos-
ti akéhokoľvek muža mimo svojej najbližšej rodiny 
a zahaľujú si ňou vlasy, krk a prsia), čo je zvláštne naj-
mä preto, že som kresťanka z Iraku, sýrska katolíčka.  
Vraj sme hluční, nevzdelaní ľudia, nepracujeme, pri-
šli sme sem kvôli peniazom a nevieme ani po slo-
vensky. Bohužiaľ, niekedy si myslia aj to, že sme 
teroristi a prišli sme z púšte, cestujeme na ťavách, 
nemáme Wi-fi, alebo naopak, že sme veľmi bohatí  
a máme ropu. 

Je ľahšie byť, v porovnaní s domovinou, ženou na 
Slovensku?

Jasné, je to oveľa ľahšie. Na základe  svojich dote-
rajších skúseností si myslím, že tu je rovnoprávnosť 
pohlaví na vysokej úrovni. V Iraku ženy nemôžu ísť 
bez muža ani samy po zotmení von. Tu mám ako 
žena viac priestoru. Môžem pracovať, kde chcem, 
športovať, dokonca si môžem vybrať akýkoľvek 
šport.

Ak sa niekto opýta na tvoj domov, označíš Sloven-
sko, či Irak?

Irak, no mojím druhým domovom je Slovensko. Do-
mov je pre mňa miesto, kde je moja rodina. 

Čo by si chcela odkázať slovenským čitateľom?

Chcela by som Slovákom ukázať, že sa arabský svet 
mení. Mladá generácia sa nespráva ako naši predko-
via z minulosti. Žena má povolanie, viac práv a prá-
ve ona je tá, ktorá o sebe rozhoduje. Niektoré veci sa 
menia len veľmi pomaly, no väčšina už nie je taká, 
ako si ju história pamätá.  

Autorka: Ester Viktória Ziffová
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Rity Khaleel Majeed Kaka
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                     Aktivity  š tudentov

Na Majstrovstvách sveta súťažila so 
zranením, domov priniesla bronz

Street workout je šport, ktorý vychádza z gymnastiky a kalisteniky. Ide o dynamicky sa rozrastajúci trend medzi poulič-
nými športmi. Pri tejto aktivite sa nepoužívajú stroje, nástrojom na cvičenie je vlastné telo. Človeku postačí nájsť si vhod-
né miesto niekde v parku alebo na ulici, kde je k dispozícii aspoň nejaká tyč v podobe hrazdy alebo niekoľko jednoduchých 
preliezok, resp. ihrísk. Jediným tréningovým nástrojom sa potom stáva vaše telo a s trochou fantázie môžete absolvovať 
veľmi účinné cvičenie. Street workout zahŕňa viacero disciplín, vo všeobecnosti je však kombináciou funkčného tréningu 
a kalisteniky (cvičenie s vlastnou hmotnosťou). Korene má v gréckom spojení slov kaloss (krása) a sthenos (sila), street 
workout ako pouličné cvičenie však vzniklo v Amerike. Ide o jednu z veľmi komplexných pohybových disciplín. Dovoľte 
mi oboznámiť vás s viacerými slovenskými, ale najmä celosvetovými udalosťami, ktoré tento krásny šport sprevádzajú.

,,Zo Slovenska sme vyrazili štyria, výlet na majstrov-
stvá sveta nám trval od štvrtka do nedele. Pohodlne 
sa usaďte a nechajte sa vtiahnuť do atmosféry ob-
rovskej športovej udalosti v Moskve.“

U nás, na Slovensku, sa konali Majstrovstvá Slo-
venska minulý rok, a to 15. júna v Trenčíne. Bola 
to dlhá a horúca sobota plná adrenalínu a nesku-
točných výkonov. Nezvažovala som dlho, či video 
zverejniť, keďže som to považovala za svoju osob-
nú psiu povinnosť voči všetkým, ktorí mi v ten deň 
fandili. Tiež som však cítila potrebu uschovať si ten 

moment aj vizuálne, nie len v pamäti. Priznávam, že 
pocity a video boli značne odlišné a na rozdiel od 
viditeľne strašidelného pádu ,,na hlavu“ som cítila 
iba mierny otras a tupú a stále jasne neopísateľnú bo-
lesť v lakťoch. ,,V prvom rade by som vám chcela 
oznámiť, že predtým, ako si pozriete video, vás pro-
sím, aby ste sa príliš nezľakli. A to aj napriek tomu, 
že si uvedomujem, aký bol ten pád napohľad hrozivý  
(o čom som, samozrejme, v tej chvíli nevedela). Bo-
lesť som nevnímala ani na bradlách, ale – ako môžete 
vidieť – jej účinok ma zabrzdil pri dlhšom podržaní 
prvku zvanom V-sit (vylepšený L-sit, ktorý mi spô-
sobil veľký tlak na lakeť). Keďže som však nechcela 
premárniť časový úsek určený na freestyle (2 minú-
ty), zostavu som dokončila. Pesnička Sunflower od 
Posta Malona sa mi tak navždy vryje do pamäti ako 
dôkaz toho, že som sa nevzdala,“ znela časť môjho 
príspevku pod videom. A takto sa mi začala minulo-
ročná sezóna súťaží. 

Na vtedajších majstrovstvách som skončila na 
treťom mieste. Vďaka finálovému postupu našej mi-
nuloročnej reprezentantky do prvej svetovej päťky 
mali na majstrovstvá sveta nárok postúpiť dve prvé 
dievčatá zo slovenského šampionátu. Júlia Knapco-
vá, ktorá na Majstrovstvách Slovenska v Trenčíne 
skončila na druhom mieste, sa postupu do Moskvy 
vzdala. V takomto prípade sa post prenecháva ďal-
šiemu v poradí. Žezlo tak predala mne. 

Mala som šťastie v nešťastí 
Ako sa vraví, človek predsa padá na kolená (hla-

vu/nos/lakte), aby mohol znovu vstať, prekonať sa  
a ísť ďalej... aby si spätne uvedomil, že je zrazu sil-
nejší, múdrejší a najmä schopnejší. Že zvíťazil pre-
dovšetkým sám nad sebou a pre seba. 

Do svetového šampionátu nám zostával mesiac 
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a pol, čo predstavovalo vcelku slušný čas na vybave-
nie potrebných pasov a na akú-takú prípravu. Úprim-
ne, za mesiac toho človek veľa nového nenatrénuje, 
no staré zostavy sa dajú stále vylepšovať a čistiť. Čo 
však bolo pre nás v rámci cesty najdôležitejšie, boli 
víza. Bez tých sa totiž do Ruskej federácie ,,bežný 
smrteľník“ len tak nedostane. Namiesto klasické-
ho turistického dokladu sme si ako atléti vybavili 
športové vízum, vďaka ktorému sme mali vstup do 
Ruska istý. Na vízovom centre stačilo odovzdať po-
trebný kód, ktorý nám svetová federácia pridelila, 
a oznámiť dôvod cesty. 

V street workoute ako v jednom z mála športov 
neplatí rivalita, ako je v iných športoch zvykom. 
Možno sa očakáva, že ako ženy by sme mali medzi 
sebou súperiť. Opak je však pravdou a sme skôr veľ-
mi dobré kamarátky, ktoré sa navzájom pravidelne 
podporujú v rovnakej záľube. 

Výhrou sme sa kvalifikovali štyria. Prvé dve 
miesta z mužskej kategórie patrili Dominikovi Kli-
mekovi a Adamovi Austerovi, zo ženskej kategórie 
sme šli taktiež dve: moja dobrá kamarátka Miriam 
Baricová a ja. Ako každý rok, aj tentokrát sme si 
ako reprezentanti krajiny zháňali sponzorov sami. 
Šla som na majstrovstvá sveta druhýkrát a opäť sa 
scenár zopakoval. Atléti sú na svetovej úrovni pod-
porovaní známymi športovými značkami, u nás je 
sponzoring a motivácia športovcov v takomto duchu 
stále ,,v plienkach“. A tak nás podporili obce, rodina, 
známi či lokálni podnikatelia.

Z veľkej časti nám s vybavovačkami a adminis-
tratívnymi záležitosťami pomáhala Simonka Máte-
ová Lacková, ktorá sa Majstrovstiev sveta prvýkrát 
zúčastnila v roku 2015 a následne ďalšie tri roky, kde 
skončila s bronzovou medailou. S návštevou Rus-
ka má doposiaľ bohaté skúsenosti, a tak nás okrem 
praktickej prípravy podporila aj psychicky. 

Street workoutová súťaž sa konala v obrovskom 
moskovskom areáli v centre mesta, kde sa zároveň 

v ten istý deň konali aj iné šampionáty. Svoje zastú-
penie tu malo karate, šach či hudobné skupiny. Žien 
bolo 20, mužov okolo 60. Pamätám si svoje číslo, 
bola som 68., čiže medzi poslednými.

Mala som tak veľa času... na fyzickú aj psy-
chickú prípravu, na fáčovanie ľavej ruky a najmä 
na uvedomelé dýchanie. Predstavovalo to pre mňa 
výzvu nepresiliť sa a nevystresovať samu seba.  
Keďže som zvyknutá vystupovať medzi prvými, aby 
stres čím skôr opadol, tentokrát si ma tam hore po-
riadne preskúšali. Keď prišiel môj čas, stres opadol 
a do zostavy som dala všetko. Čo je však pre mňa 
dnes trošku zvláštne... na priebeh si veľmi nepamä-
tám. Viem, že som robila všetko podľa nacvičených 
vzorcov z domácich ihrísk, no len málinko si pamä-
tám z kvalifikačného kola moskovského šampionátu. 
Čo je však ešte zvláštnejšie, na rozdiel od posled-
nej súťaže v Liptovskej Tepličke som vôbec necítila 
bolesť v lakti. Myslím, že placebo efekt v podobe 
stresu perfektne zaúčinkoval a ja som akúsi bolesť 
jednoducho nevnímala. Jediné, na čo si jasne spomí-
nam, boli roztrasené nohy, ktoré v stojke veru nevy-
zerajú dobre.  

Po kvalifikačnom kole som si vydýchla. ,,Nech 
to dopadne akokoľvek, potrebujem niečo zjesť.“ Nie 
som zvyknutá raňajkovať, napriek tomu mi v hote-
loch zvyčajne chutí. No v ,,Deň D“ som na raňajky 
toho do seba dostala žalostne málo. Po prvom kole 
som si šla kúpiť syrový koláč, jedno z mála lákavých 
jedál, ktoré boli v ponuke. Usadili sme sa s Domi-
nikom do tieňa, k soche Lenina, odkiaľ sme mali 
slušný zorný uhol na pódium a kde sme spoločne 
prečkali na vyhlásenie výsledkov postupujúcich do 
druhého, finálového kola. Nikdy nezabudnem na ten 
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pocit, keď vyhlásili moje meno. Z moderátorových 
úst znelo tak... rusko-anglicky. Takmer som sa za-
drhla. Koláčom. A nedojedla som ho. 

Finálovú zostavu som si užila tak, ako žiadnu inú 
súťaž. S úsmevom, vžitá do mojej hudby a so srd-
com na dlani. Nezabudnuteľným bolo aj to, keď som 
spomedzi žien v strednej váhovej kategórii skonči-
la ,,bronzová“. V ten rok na Slovensko poputoval 
bronz a do Čiech striebro. Prvú priečku obsadila Ho-
lanďanka a môj veľký vzor, Melanie Driessen. Na 
druhom mieste skončila Veronika Szabóová, s kto-
rou sme spolu absolvovali výlet do Moskvy aj v roku 
2018. Ani zďaleka však nie tak vydarene. O takomto 
úspechu som doposiaľ iba snívala. Stáť medzi tými 
najlepšími a so slzami šťastia na tvári zdieľať eu-
fóriu, tomu vravím splnený sen. Súťaž v lete 2019  
a celková organizácia bola s predošlým rokom nepo-
rovnateľná. Okrem toho, že nám svetová federácia 
zabezpečila fantastické podmienky v priebehu celej 
súťaže, postarali sa aj o ubytovanie v krásnom hoteli 
s výborným jedlom. Keďže minulý rok rozdelili mu-
žov aj ženy do dvoch váhových kategórií, víťazov 
bolo viac. V strednej váhovej kategórii, t. j. dievčatá 
nad 60 kg, som skončila na treťom mieste a zo všet-
kých zúčastnených žien na ôsmom. 

Vždy, keď si ten okamih opäť prehrám, mám zi-
momriavky. Stále vravím, že poháre síce stoja vo 
vitrínke, ale tie zapadnú prachom. Najdôležitejšie 
sú pocity a príbehy, ktoré ich sprevádzajú. A tiež 

cesta, vďaka ktorej som sa dostala šťastlivo nie do 
Moskvy, ale naspäť domov. Domov, kde z dievčaťa, 
ktoré v tínedžerských rokoch trpelo anorexiou, vy-
rástla silná žena, odhodlaná kráčať za svojimi cieľ-
mi. Nie za každou silnou ženou stojí muž, ktorý je jej 
oporou. V niektorých prípadoch je to matka, otec či 
starší brat. A v iných len malé, bojazlivé, no vytrvalé 
dievčatko s lesklými očiskami, upretými na nočnú 
oblohu.  

Niečo k slovenským a svetovým majstrovstvám 
v street workoute:

Majstrovstvá Slovenska sa u nás konajú od roku 
2014, odvtedy sa však úroveň značne zvýšila, a to 
na organizačnej aj súťažnej úrovni. Účastníkov ta-
kisto každým rokom pribúda. Každoročne sa orga-
nizujú v inom slovenskom meste, pričom naposledy 
to bol Trenčín. Tento rok budú pre zmenu najbližšie 
majstrovstvá Slovenska na východe, a to 13. júna  
v Prešove, v priestoroch obchodného centra Eperia. 
Víťazi disciplíny freestyle sa kvalifikujú na Maj-
strovstvá sveta do ruskej Moskvy, ktorých termín sa 
zvyčajne datuje na posledný júlový víkend. Víťazi 
disciplíny weighted sa svojimi výkonmi pochvália 
na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige.

Tohtoročné majstrovstvá sa pre opatrenia 
s rozšírením pandémie koronavírusu budú konať on-
line. Znamená to, že aj napriek športovému podu-
jatiu, ktoré sa malo konať dňa 13. júna v Prešove, 
sa súťaž uskutoční prvýkrát prostredníctvom natoče-
ných videí od súťažiacich. Každý natočí dve dvojmi-
nútové zostavy, pričom jedno kolo bude kvalifikačné 
a druhé finálové. Áno, bude chýbať podpora publika. 
Bude chýbať krik a potlesk.

Autorka: Bc. Veronika Greinerová
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Bc. Veroniky Greinerovej
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Päť rokov s obsedantno-kompulzívnou 
poruchou

OCD, z angličtiny Obssesive-Compulsive Disorder, je mentálna porucha, charakteristická obsesiami (nechcené, vnútené 
myšlienky, ktoré sú často v rozpore s morálnymi hodnotami človeka) a kompulziami (nezmyselné opakovanie určitých 
činností v snahe zabrániť týmto myšlienkam). V praxi to znamená, že mozog nie je schopný spracovať negatívne myš-
lienky, ktoré bežný človek jednoducho odignoruje, ale zaoberá sa nimi do takej miery, že ho doslova pohltia, určujú celý 
priebeh jeho dňa a majú kontrolu nad jeho životom. U 41 % ľudí vedie OCD k anorexii a poruchám príjmu potravy. Tieto 
dve psychické poruchy vošli do môjho života pred piatimi rokmi a snažia sa ma udržať za každú cenu. Ja sa však s nimi 
odmietam spriateliť.

Mám 19 rokov a za svoj krátky život som do-
siahla niekoľko úspechov, na ktoré môžem byť hrdá. 
Úspešne som prešla maturitnou skúškou, bola som 
prijatá na svoju vysnívanú vysokú školu, urobila som 
rozhovor pre populárny slovenský web, dostala som 
prácu redaktorky. Nie je to žiadny ego trip, som si 
istá, že každý jeden z nás dosiahol v živote niečo, na 
čo bude navždy pyšný. Avšak zatiaľ, čo väčšina ľudí 
tieto úspechy oslávi so svojou rodinou a priateľmi, 
pri mojich úspechoch vždy stáli dvaja malí votrelci. 
Moja obsedantno-kompulzívna porucha a porucha 
príjmu potravy. A žiadny z týchto úspechov sa nevy-
rovná tomu, keď sa týchto malých, ale život strpču-
júcich, votrelcov raz a navždy zbavíte.

Keď mi OCD diagnostikovali, mala som len  
14 rokov. Bola som zmätená a nechápala som, čo sa 
deje. Myslela som si, že už budem taká navždy. Na-
vždy ma budú ovládať myšlienky, rozkazovať mi, čo 
mám a čo nemám robiť a už nikdy nebudem o svojom 
živote rozhodovať sama. Bolo to ťažké, prechádzala 
som deviatym ročníkom a kým problémom mojich 
spolužiakov bolo rozhodnutie, na akú strednú školu 
si podajú prihlášku, ja som musela čeliť aj zmätkom 
vo svojej hlave. Pripravovala som sa na prijímačky, 
chodila na doučovanie z matematiky. Snažila som sa 
žiť aj normálny život s kamarátmi a pri tom všetkom 
som sa usilovala tváriť, že som v úplnom poriadku. 
V tom čase totiž nikto okrem mojej rodiny nevedel, 
že trpím mentálnou poruchou. Potrebovala som sa  
s tým sama vyrovnať a myslela som si, že ak sa o tom 
niekto dozvie, budem škatuľkovaná za blázna. Napo-
kon som úspešne zložila prijímacie skúšky aj moni-
tor a dostala som sa na gymnázium. To bolo tak tro-
chu prvým signálom pre OCD, že ja sa nevzdávam 
a som schopná napredovať.

V lete pred nástupom na strednú školu sa moje 
príznaky zmiernili, užívala som si každý jeden deň 
bez obsesií a snažila sa nemyslieť na to, kedy znova 
prídu. Aj prvé mesiace na gymnáziu boli fajn. Spoz-
návala som nových ľudí, zoznamovala sa s novými 

predmetmi a myšlienky tak nemali šancu predrať sa 
na povrch mojej mysle. Po polroku sa však veci za-
čali meniť. Musela som čeliť realite, že nie zo všet-
kého budem mať jednotky, čo bolo pre moju perfek-
cionistickú povahu nepredstaviteľné. Musela som 
sa zmieriť s tým, že niektorí ľudia v živote človeka 
prídu a niektorí odídu a kamarátky, ktoré som pred-
tým považovala za najlepšie, sa postupne vytrácali. 
Z ničoho nič sa môj život začal uberať zlým smerom. 
To bola vynikajúca príležitosť pre OCD, aby si ku 
mne opäť predrala cestu. Moja neschopnosť zvládať 
známky podľa vlastných predstáv a úzkosť z toho, 
že som prišla o ľudí, ktorí síce mali odísť, ale v tom 
čase som si to neuvedomovala, viedli k tomu, že som 
sa cítila zbytočná a neschopná. Preto som si zada-
la cieľ. Ak som totiž mala cieľ, mala som niečo, čo 
môžem dosiahnuť. A to by napokon viedlo k tomu, 
že predsa len som niečoho schopná. Mojím cieľom 
bolo schudnúť. Neprišlo to náhle, už predtým som 
v určitých fázach mala pocit, že mám kilá navyše. 
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Teraz však bola perfektná príležitosť to dokázať. Je 
potrebné povedať, že tučná som nikdy nebola, prá-
ve naopak, známi si zo mňa vždy robili žarty, či mi 
doma nedávajú jesť. No ja som aj napriek tomu ne-
bola so sebou spokojná. 

Spočiatku som len začala zdravo jesť, zo svojho 
jedálnička som vyhodila bielu múku, cukor, neskôr 
vajcia a všetky druhy sladkostí, až to viedlo k tomu, 
že za deň som zjedla jeden jogurt, obed v školskej 
jedálni a kajzerku s jedným plátkom syra a zeleninou 
na večeru. Neskôr som začala mať výčitky aj z toho, 
tak som začala viac cvičiť. Napokon prišlo leto a ja 
som bola so svojou postavou spokojná. Stratila som 
menštruáciu, vypadávali mi vlasy, lámali sa mi nech-
ty, môj organizmus bol slabý, ale ja som bola spokoj-
ná. Samozrejme, v tom čase ma už rodičia ťahali po 
doktoroch a snažili sa mi dohovoriť, že si ublížim, 
ale ja som ich nepočúvala, pretože som splnila svoj 
cieľ. A to bolo všetko, čo som potrebovala.

V druhom ročníku sa však dostavili prvé dôsled-
ky. Dostala som mononukleózu a bola som nútená 
ostať mesiac a pol v posteli. Doktorka mi povedala, 
že to mám z toho, že môj organizmus nevládze a ja 
som si uvedomila, že mám len jedno zdravie a ak si 
ho zničím, už nikdy sa nevráti späť. Choroba bola 
prvým signálom, že niečo nie je v poriadku. Vylie-
čila som sa a zaviazala sa, že tak ako som sa dostala 
z mononukleózy, tak zvládnem prekonať aj môj ne-
zdravý vzťah k jedlu. V určitých fázach sa mi to aj 
darilo, nikdy nie však natoľko, aby som prestala mať 
výčitky z každej kalórie, ktorú som vložila do úst. 
Nepodarilo sa mi to doteraz. Menštruácia sa vrátila, 
vlasy zosilneli a nechty sa prestali lámať, ale strach 
z jedla vo mne stále pretrváva. Dokážem o tom však 
hovoriť. Dokážem sa najesť, keď som hladná. Doká-
žem si dať koláč, keď naň mám chuť, avšak spôso-
buje mi to výčitky. Som si však istá, že jedného dňa 
sa dokážem zbaviť týchto výčitiek navždy. 

A tak ma mojou strednou školou nesprevádza-
la len obsedantno-kompulzívna porucha, ale aj 
anorexia. Snažila som sa to zvládať. Našla som si 

nových kamarátov, ktorým som povedala, čím pre-
chádzam. Usilovala som sa o čo najlepšie výsledky 
v škole, chodila v piatok von a žila normálny študent-
ský život do najlepšej možnej miery. V maturitnom 
ročníku sa moje obsedantné stavy zhoršili, jednak zo 
stresu a jednak z prvého zlomeného srdca. V podsta-
te sa zopakoval scenár z deviateho ročníka, keď som 
sa musela sústrediť na prijímačky aj napriek dotiera-
vým myšlienkam. Aj tentokrát som to však zvládla 
a dostala sa na zvolenú vysokú školu. Opäť som do-
kázala, že aj napriek OCD a všetkým problémom, 
ktorým ma vystavila, som bola schopná zvládnuť 
strednú školu a nevzdať to, posúvať sa a napredovať.

Momentálne prechádzam prvým ročníkom a cí-
tim sa lepšie ako kedykoľvek za posledných päť ro-
kov. Možno je to tým, že som zmenila prostredie, 
možno tým, že som spoznala nových skvelých ľudí, 
alebo som jednoducho dozrela. A zrejme všetkým 
dokopy. Moja obsedantno-kompulzívna porucha ma 
však naučila, že nič nie je nemožné a všetko sa dá 
zvládnuť. Každý jeden z nás je schopný dosiahnuť 
to, čo si zaumieni, pokiaľ o to má skutočný záujem. 

Toto je môj príbeh. Pokiaľ máte pocit, že ste sa v nie-
čom našli, alebo zažívate podobné obdobie a neviete, čo 
sa s vami deje, nebojte sa. Bola som tam. No nič vám ne-
pomôže viac ako rozhovor s osobou, ktorej dôverujete. Ak 
však nemáte na blízku nikoho vhodného, existujú rôzne 
centrá a linky, na ktoré môžete zavolať, alebo anonymne 
kontaktovať a oni vám radi pomôžu. Nezabudnite, že kaž-
dý má právo byť šťastný a hoci sa niekedy zdá, že už nikdy 
sa veci nezlepšia, nič netrvá večne, rovnako ako zlé obdo-
bie. Naozaj žijeme len raz a žijeme krátko, tak nemárnite 
dni nenávisťou k svojmu telu alebo k svojej mysli. Choď-
te von s kamošmi a objednajte si pizzu alebo ich vezmite 
na zmrzlinu. Dožičte si potešenie, neseďte doma v kŕčoch, 
keď váš žalúdok už plače a kričí na vás. Neseďte doma, ak 
vás nahlodávajú rušivé myšlienky, ktoré komplikujú váš 
život. Namiesto toho prevezmite kontrolu, chyťte život do 
vlastných rúk a začnite ho žiť, nie len prežívať. A nech to 
znie teraz akokoľvek bláznivo, verte mi. Je to možné. 

Autorka: Tereza Szalaiová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Pixabay
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Nehráme to, čo sa páči ľuďom
 Ľuďom sa páči to, čo hráme 

IRŠ (Internátne rozhlasové štúdio) TLIS vzniklo v priestoroch vysokoškolských internátov v Mlynskej doline, a to v roku 
1981. Predtým sa tieto internáty volali TisícLôžková Internátna Stavba. Rovnomenný názov tak získalo aj prvé študentské 
rádio. Začínalo s klasickým vysielaním, ktoré prostredníctvom rádiových skriniek na každej internátnej izbe bavilo štu-
dentov. Postupom času zmenilo svoju technológiu vysielania a z pôvodného rozhlasu po drôte prešlo na súčasný stream, 
a tak sa z neho stalo Internetové Rádio Študentov. Typické bolo svojou odlišnosťou. Cieľom bolo vnášať alternatívu a dať 
priestor dobrým hudobníkom, odlíšiť sa a ponúknuť niečo iné, než ponúkajú všetci ostatní.

Výnimočnosť už takmer 40 rokov
Budúci rok oslávi svoje 40. výročie. Tento dlhý 

čas ostalo verné alternatíve či undergroundu a v sú-
časnosti ostalo zároveň jediným bratislavským inter-
netovým rádiom. „Postupom času sa rozrástli strea-
movacie služby ako YouTube či Spotify a ľudia môžu 
počúvať čokoľvek, čo ich baví. Rádio TLIS však 
bojuje o poslucháča tým, že mu chce poskytnúť aj 
pridanú hodnotu jedinečnosti. Snažíme sa byť odliš-
ní od všetkých a zaujať rozmanitosťou,” tvrdí Boris 
Hudec, šéf vysielania.

Pestrý program alebo čo vás môže zaujať
TLIS priťahoval vždy výnimočných ľudí... ale-

bo výnimoční ľudia vždy priťahovali TLIS? Faktom 
ostáva, že sme zmes rôznych, iných, neštandardných 
a neobmedzených ľudí, ktorí svet vidia inak. Presne 
také je aj vysielanie. „Dramaturgia nášho rádia je 
rozmanitá. Ponúkame talkshows, ako napríklad TLIS 
kokteil s Borisom a Dianou, zábavné či informač-
né relácie ako Mlyny Weekly, Otáznik, Ping-Pong. 
Hudobné  relácie ako Alternator. Počuť naše relácie 
môžete každý pracovný deň od 19.00. Zvyšok času 
vás potešia naše playlisty plné alternatívy a toho, čo 
nepočujete na každej frekvencii,” dodáva Boris.

Každý rok sa naši moderátori, technici či drama-

turgovia zúčastňujú aj Radiorallye – výročnej sú-
ťažnej prehliadky tvorby a vysielania amatérskych 
univerzitných, vysokoškolských a internátnych 
rozhlasových štúdií. Súťažiace rádiá každý rok pre-
zentujú svoju najkvalitnejšiu tvorbu, program a vy-
sielanie. Porota hodnotí nielen literárno-dramatickú 
tvorbu, spravodajstvo a publicistiku, ale aj zvučky, 
jingle či upútavky. Samostatnou kategóriou je aj živé 
vysielanie. Radiorallye prináša množstvo nových 
skúseností, kde sa súťažiaci môžu učiť od skutoč-
ných profesionálov z rádia či televízie.

Sme niečo viac než len pracovné prostredie
„Rádio TLIS je pre mňa rodina veľmi špecifických 

ľudí, ktorých spája láska ku kultúre, k nevšednosti 
a k TLISu samotnému. Aj napriek tomu a aj vďa-
ka tomu, že sme všetci veľmi rozdielni, sa chápeme  
a dokážeme tvoriť vysielanie, ktoré je originálne  
a úplne iné než 95 % komerčných médií. Som v TLISe 
viac ako 5 rokov a neľutujem ani jednu prebdenú noc 
za dverami tohto rádia,“ približuje svoje vnímanie 
rádia bývalý šéfdramaturg Marek Osrman.

Nie sme len komunita ľudí, ktorá sa snaží vytvá-
rať vo voľnom čase niečo iné, sme rodina. Sme pria-
telia, ktorí sa od seba navzájom učia a inšpirujú sa.  
Z našich priestorov vyšli šikovní ľudia, ktorých vďa-
ka svojej práci, snahe učiť sa a zlepšovať môžete po-
znať podľa hlasu na frekvenciách či v televízii. Jed-
ným zo zakladateľov nášho rádia bol Dušan Budzak, 
ktorý pokračoval v tomto remesle aj naďalej. Práca 
v rádiu ho nadchla natoľko, že stál pri zrode prvej 
súkromnej rozhlasovej stanice na Slovensku – Fun 
Rádio či pri zrode Rádia Expres. Mnohí súčasní čle-
novia či bývalí študenti nášmu rádiu ostali verní aj 
po skončení štúdia.

Autorka: Diana Štrusová
študentka žurnalistiky

Fotografia: archív rádia TLIS
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OKO UMENIA  
Projekt mladých študentov, ktorí chcú svojim 

spolužiakom otvoriť oči pre umenie 

Cit pre umenie sa skrýva v každom z nás, no 
málokto mu otvorí dvere. Veľa umelcov pri svojej 
tvorbe našlo vnútorný pokoj, dokážu rozvíjať svo-
je zmysly, pozerať sa na svet z viacerých uhlov. 
V uponáhľanej dobe plnej novodobej techniky sme 
my mladí tak trochu zleniveli, a preto aj čoraz viac 
žiakov a študentov stráca chuť pre kreativitu a tvo-
renie. Ďalším problémom je systém školstva, ktorý 
žiakom nedáva veľa možností a čas rozvíjať sa vo 
väčšej miere aj v tejto kreatívnej sfére. Práve na túto 
situáciu reagujú študenti Gymnázia v Dubnici nad 
Váhom. V rámci svojho ročníkového projektu prišli 
s nápadom, ako mladých ľudí motivovať a dať im 
šancu ukázať, čo v nich je.

Študenti tretieho ročníka každý rok pracujú na 
svojich ročníkových projektoch. Oko umenia je 
úžasný projekt, na ktorom pracujú štyria žiaci tohto 
gymnázia (Alec Borový, Adriana Vlasatá, Richard 
Pagáč a Nicolas Bahna). Alec a Adriana sú sami 
umeleckými dušami, svoju záľubu našiel Alec vo 
fotografovaní a Adriana vo výtvarnom umení. Ako 
povedali, nie je na škole veľa príležitostí a možností, 
pri ktorých by sa mohli rozvíjať v tejto oblasti a ná-
sledne prezentovať svoje práce. 

Ide o súťaž, do ktorej sa môžu študenti zapojiť, 
a tak dať vedieť, aj keď len malému svetu na gym-
náziu, o svojom talente. Každý mesiac je zadaná iná 
téma z oblasti umenia, na ktorú mladé duše môžu 
tvoriť. Ak sa zaujímate o poéziu, máte možnosť po-
sielať svoje básne, ak radi čítate, môžete ponechať 
voľnú ruku vašej fantázii a písať. Kreativite sa me-
dze nekladú, takže ak ste zarytý maliar, namaľujete 

obrazy, ak máte záľubu v hudbe, zaspievate alebo 
zahráte na nejaký hudobný nástroj. Tým sa nielen 
rozvíjate, ale aj bojujete proti tréme a zhadzujete zo 
seba strach z vystupovania pred publikom. V tomto 
projekte nie sú žiadne hranice, ktoré by vás brzdili. 
Tí, ktorí už majú skúsenosti, pomocou tohto projektu 
dajú o sebe vedieť a tí, ktorí si sebou nie sú až takí 
istí, môžu svoje práce zasielať anonymne a neskôr 
ich to presvedčí, že majú skutočný talent a prestanú 
skrývať svoju tvorbu doma v nočnom stolíku. Pred-
sa len, svojou prácou obohacujú nielen seba, ale aj 
svoje okolie.

„Prečo je dobré venovať sa umeniu? Umenie je 
individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše, 
je to teda spôsob vyjadrenia nášho vnútorného ja. 
Rozvíja našu kreativitu a učí nás trpezlivosti, preto 
by sa mu mal aspoň trochu venovať každý človek.“  
S týmito slovami prišiel Alec, ktorý má vášeň, cit 
a oko pre fotografiu. Jeho tvorba, vzhľadom na to, že 
ide o takého mladého človeka, je naozaj bohatá. Jed-
na z jeho minimalistických snímok sa dostala medzi 
top fotografie roka, ktoré vyberá komunita VSCO 
(Visual Supply Company je aplikácia, ktorá združu-
je milovníkov fotografie). Týmto svojím úspechom 
chce motivovať všetkých žiakov, ktorí neštudujú na 
umeleckých školách a venujú sa nejakej kreatívnej 
činnosti.

Ako to teda funguje? Jednoducho. Študenti gym-
názia pošlú svoje práce na mailovú adresu projek-
tu OKO UMENIA a následne po skončení súťažnej 
témy v danom mesiaci sú práce vyhodnotené spomí-
nanými štyrmi žiakmi tohto gymnázia (Alec Borový, 
Adriana Vlasatá, Richard Pagáč a Nicolas Bahna). 
Oceňované sú prvé tri miesta. 

OKO UMENIA je len malý projekt, ktorý fungu-
je na jednej strednej škole, no môže to byť výborný 
štart pre podobný projekt vo väčšom meradle. Alebo 
je vďaka tejto činnosti  možné poukázať na fakt, že 
študentom chýbajú kreatívne predmety na stredných 
školách, ktoré nie sú orientované na umenie. Ak ťa 
tento projekt zaujal, môžeš sa motivovať a niečo po-
dobné tiež rozbehnúť  na svojej škole. 

       
 Autorka: Vanesa Čuriková
   študentka žurnalistiky

Fotografia: Alec Borový
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Žijeme v realite alebo vo virtuálnom svete?
Mnohí z Vás sa možno zamýšľate nad touto otáz-

kou rovnako ako ja. Oba tieto „svety“ nám ponúkajú 
veľa možností. Svet technológií totiž napreduje veľ-
mi rýchlo. Každý deň sa vytvárajú nové a nové vý-
dobytky modernej doby. Stále sa vylepšujú počítače, 
mobilné telefóny, autá... Otázka však je, či nás ľudí 
onedlho nevymenia za robotov. Najnebezpečnejšou 
z týchto moderných vecí je podľa mňa internet. Za-
mysleli ste sa niekedy nad tým, koľko času denne 
trávime na počítači či s telefónom v ruke? Myslím si, 
že mnohí by ste to ani nedokázali vyrátať, ani ja nie 
som výnimkou. Akoby sme potrebovali byť neustá-
le online. Respektíve, my potrebujeme byť neustále 
online. Ja som  však nedávno sama sebe položila jas-
nú otázku. Chcem to robiť na úkor svojich blízkych, 
kamarátov a reálneho času? Rozmýšľala som, že 
si neraz ani neuvedomujem, ako často kontrolujem 
svoj telefón. Ako často kontrolujem svoj Facebook, 
Instagram a iné sociálne siete, aby mi nič neuniklo. 
Ale pritom si mnohokrát želám, aby mal deň viac 
hodín a aby som ja mala viac času byť s tými, kto-
rých milujem. Deň však nikdy nebude trvať dlhšie 
ako 24 hodín, ale obmedziť čas trávený na interne-
te sa dá. Je to to jednoduchšie riešenie. Často okolo 
seba sledujem ľudí, ktorí robia to isté. Nedokážu si 

predstaviť byť jeden deň bez telefónu. Keď zájdem 
napríklad do kaviarne a vidím tam dve dievčatá, kto-
ré sa stretli, aby spolu trávili čas, aby si jedna druhej 
povedali, čo majú nové, ale pritom len ticho sedia 
každá s telefónom v ruke, pomyslím si, že to nie je 
normálne. Že sme tak trochu „chytení v sociálnej 
sieti“. Samozrejme, nebyť na internete vôbec, sa 
v dnešnej dobe nedá. Dnes sme nútení sledovať dia-

nie okolo nás a internet je tým najjednoduchším mé-
diom. Má rozhodne aj pozitíva, jedným z nich je, že 
sa dokážeme spojiť s človekom, ktorý býva na dru-
hom konci sveta. To v minulosti nebolo možné. Dnes 
je všetko inak. Ja by som len chcela, aby sa každý 
z nás zamyslel nad mierou svojej viazanosti na vir-
tuálny svet. Či sa namiesto písania prostredníctvom 
Messengera s ľuďmi, ktorí ani nie sú od nás ďaleko, 
nechceme  radšej stretnúť osobne. Či chceme trá-
viť väčšinu času na internetových weboch, čítaním 
mnohokrát nezmyselných článkov, podsúvaných 

čitateľom rôznymi (aj nedôveryhodnými) médiami. 
Alebo či nedáme prednosť tráveniu času s rodinou, 
chodeniu do prírody, či pestovaniu hobby, ktoré nám 
kvalitnejšie vyplní náš voľný čas. Aj sama realita 
nám ponúka nespočetné možnosti a myslím si, že by 
sme ich mali využiť. Cestujme, spoznávajme, bavme 
sa. Tým reálnym životom, ktorý je okolo nás a je tu 
len pre nás. Pretože práve reálne zážitky budú to, na 
čo budeme do konca života spomínať. 

Autorka: Kamila Gúčiková
študentka žurnalistiky

Fotografie: Pixabay
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Život treba žiť, nie prežívať
Dnešný svet je veľmi uponáhľaný. Mnoho ľudí 

odkladá svoje šťastie na neskôr. Hovoria si: „Všet-
ko bude potom, až keď si urobím svoju prácu, až 
keď nakúpim, až keď zarobím dostatok peňazí, vte-
dy budem šťastný.“ No šťastní môžeme byť aj bez 
miliónov. Aj vtedy, keď hodíme za hlavu premršte-
né množstvo ambícií skôr, ako si začneme vyčítať, 
že sme ich nedokázali naplniť. Zbytočne sa nechať 
pokúšať negatívnymi myšlienkami, ktoré nás „pre-
sviedčajú“, že sme smoliari. Všetko je len o tom, čo 
máme v hlave. O tom, ako nastavíme svoju myseľ. 
Verte, že ak sa veci nepodaria hneď, netreba s nimi 
hneď skoncovať. Zoberme si ponaučenia z toho, čo 
nám nevyšlo a skúsme to spraviť inak.

Ľudia sa väčšinou zaujímajú o životy druhých 
len preto, aby sa s nimi porovnávali. Ak tí druhí sú 
úspešnejší, závidia im. Pozitívne by však bolo za-
ujímať sa o druhých a tešiť sa z ich úspechov. To 
by mohlo byť základom pre pokojný život. Zmeňme 
naše myslenie, aby sme si náš život mohli užiť.

Jeden zo základných krokov, ako myslieť pozi-
tívne alebo optimisticky, je ten, že sa musíme naučiť 
žiť a fungovať sami so sebou. Naučiť sa rešpektovať 
samých seba a milovať sa takými, akí sme, ako vy-
zeráme. Poprípade zmeniť veci, ktoré sa nám na nás 
nepáčia. Ale nerobme to pre niekoho iného, robme 
to pre seba. Rešpektujme svoje chyby a nedostatky, 
lebo vďaka nim sme to my a nie niekto iný. Sme 
jedineční. 

Jednou z možností je napísať si na papier aspoň 
10 vecí, ktoré sa nám na sebe páčia a 10 takých, kto-
ré by sme na sebe chceli zmeniť. Je to ľahké? Tak si 
to číslo zvýšte na 15. Ak s tým budete mať problém, 
odložte si tento papier niekam na viditeľné miesto. 
Pozrite sa na negatívne stránky, ktoré ste si o sebe 

zapísali a skúste si niektoré z nich vybrať a začať ich 
meniť. Pokúste sa ich úplne odstrániť, alebo ich zač-
nite milovať.

Toto všetko som si uvedomila aj ja, keď som mala 
pocit, že sa mi môj svet úplne zrútil. Nešlo to však 
zo dňa na deň, ale postupne. Začala som vyhľadá-
vať na internete motivačné knihy, knihy ktoré by mi 
zmenili pohľad na svet. Jednou z nich je kniha od Ri-
charda Carlsona – Netrápte sa pre maličkosti... lebo 
všetko sú maličkosti. Vždy, keď si otvorím túto kni-
hu, uvedomím si, že ľudia by k sebe mali byť milší. 
Mnoho situácií, ktoré berieme negatívne, sú naozaj 
len maličkosti. Uvedomením si, že nie všetko nám 
stojí za to, aby sme všetko videli ako čiernu bublinu. 
Pripomínam si, že treba myslieť inak. To je cesta, 
ako sa stať šťastnejším. 

Jednou z hlavných vecí, ktoré som zmenila ja, 
bola tá, že som si prestala brať k srdcu, ak mi nie-
kto povedal niečo zlé. Alebo ak som počula, že ma 
niekto ohovára. Je to môj život a ja si ho môžem žiť 
tak, ako chcem ja. Urobím chybu? Tak ju urobím, 
zoberiem si z nej ponaučenie a pokúsim sa ju nabu-
dúce nezopakovať. Nikto nie je dokonalý, každý robí 
chyby. Ako sa veci najlepšie naučíte? No predsa na 
vlastných chybách. Hovorí sa, že najlepšie je poučiť 
sa z chýb druhých. To je pravda, aj ja sa z nich nie-
kedy poučím, ale tie vlastné si zapamätám najlepšie.

Všetkým, ktorí si prečítate tieto riadky, chcem 
povedať, aby nedovolili iným regulovať ich život za 
každú cenu. Naučte sa svoj život milovať taký, aký 
je. Lebo len vy ste strojcom svojho šťastia. Nerobte 
to, čo nechcete, robte len to, čo chcete vy. Čo chce 
vaše srdce. Chcete spievať? Tak si spievajte. Chce-
te cestovať? Tak hľadajte spôsoby, ako by ste mohli 
splniť svoje prianie. Nebojte sa občas si uletieť. Ak 
vás to urobí šťastnými, tak to urobte. Nepozerajte 
na to, čo druhí povedia. Ak tým, čo urobíte, nijako 
neobmedzujete život druhých, nie je dôvod nespra-
viť to.  Oni nie sú vami. A zároveň skúste brať svoje 
okolie trošku inak, tešte sa spolu s ľuďmi, ktorí si 
svoj život užívajú naplno, ale taktiež podporte a po-
môžte tým, ktorí vidia svet len čierny.

Neberte život tak vážne, máte len jeden. Tak si ho 
užite! A... netrápte sa pre maličkosti, lebo vážne sú 
to len maličkosti.  

   Autorka: Dominika Hankovská
študentka žurnalistiky

Fotografia: Pixabay
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Čo si treba počas cesty sebanapredovania 
uvedomiť? 

Všetci chceme byť úspešní, mať prácu, ktorá bude napĺňať nás aj naše pokladničky, a každý deň mať nie jeden, 
ale hneď niekoľko dôvodov na úsmev. Cesta za úspechom je poriadne dlhá a náročná, ale aby sme do vysníva-
ného cieľa naozaj prišli, je dôležité uvedomiť si pár vecí.

Staré známe klišé...
...klišé o sebaláske, sebaúcte a sebadôvere je úplná 
pravda! Niektorí dostali do vienka viac, často na 
úkor sebareflexie. Iní takmer nič. Je to niečo, čo bu-
deme budovať celý náš život, ale čím skôr začneme, 
tým lepšie pre nás. My sme predsa svoji najväčší kri-
tici, tak prečo nemôžeme byť aj najväčší fanúšikovia 
samých seba? Naučme sa pochváliť sami seba vždy, 
keď sa nám niečo podarí. Zabehneme 5 kilometrov, 
urobíme perfektnú nepečenú tortu alebo sa konečne 
dokopeme vytriediť si šatník? Za všetko z týchto vecí 
si zaslúžime pochvalu. Rovnako sa naučme presadiť 
svoj názor vždy, keď budeme mať pocit, že máme 
čím prispieť do debaty. Vôbec sa nemusíme vyjad-
rovať ku všetkému, nikto z nás predsa nezjedol celú 
múdrosť sveta, ale možno náš názor prinúti pár ľudí 
zamyslieť sa a to je úspech! Náš úspech. Takisto je 
dôležité poznať svoju hodnotu a nespochybňovať ju. 
Nedajme si skákať po hlave a zneužívať sa, pomôcť 
ostatným je fajn, ale všetkého veľa škodí. Veľakrát 
nám je podpora od ostatných nanič, keď my sami 
o sebe pochybujeme. Nehľadajme stále na sebe iba 
chyby a zamerajme sa na svoje dobré stránky. Zdra-
vé sebavedomie robí zázraky a spolu s trpezlivosťou 
je to najlepší základ pre náš kariérny aj osobnostný 
rast.  

Komu sa nelení, tomu sa zelení

Môžeme to pokojne nahradiť aj príslovím ,,Bez prá-
ce nie sú koláče“, význam zostáva rovnaký. Nikto 
ešte nič nedosiahol tým, že sedel doma na zadku, 
jedol vyššie spomenuté koláče a pozeral seriály na 
Netflixe. Sklamanie? Jednoducho, je to tak. Ak chce-
me niečo dosiahnuť, treba začať, najlepšie hneď. 
Ak chceme byť špička vo svojej budúcej profesii, 
makajme a nehľadajme výhovorky, prečo sa to te-
raz nedá. Trénujme, vymýšľajme, vzdelávajme sa aj 
mimo školy, obklopme sa inšpiratívnymi ľuďmi. Asi 
najlepšie, čo pre svoju kariéru môžeme spraviť, je 

nájsť si už teraz prax, ktorá sa nášho odboru týka. 
Píšme maily, zastavme sa niekde osobne, volaj-
me  a skúšajme. A hlavne sa nevzdávajme, ak by to 
nevyšlo na prvýkrát. Veď už aj najznámejší rečník 
všetkých čias, Cicero, v starovekom Ríme povedal: 
,,Lenivosť je len strach pred očakávanou prácou.“ 
A aj keď sa odvtedy toho zmenilo mnoho, tento vý-
rok platí doteraz. 

Overthinking náš každodenný
Overthinking = think about (something) too much or for 
too long.

V preklade do slovenčiny je to prílišné premýšľanie 
o čomkoľvek, ktoré navyše trvá dlhšie, než by malo. 
Ja za seba môžem povedať, že niekedy zbytočne pre-
mýšľam aj nad tým, či si dám na raňajky praženicu, 
alebo omeletu. Samozrejme, väčšinou rozmýšľam 
o dôležitejších veciach, ale veľakrát úplne zbytoč-
ne. Hľadáme problémy tam, kde nie sú. Robíme si 
v hlavách scenáre situácií, ktoré sa nikdy nestanú. 
Vzdávame sa vecí, ktoré sme ešte neskúsili, lebo 
po dôkladnom zvážení nám prídu nereálne. Hlavne 
na tento posledný príklad sa chcem zamerať, preto-
že overthinking je často jeden z kameňov úrazu pri 
nedostatočnom sebanapredovaní. Na začiatku máme 
úžasný nápad, potom si ho však v hlave premyslíme 
odpredu odzadu, a potom ešte znova a znova. Zra-
zu sa nám už nezdá taký úžasný, ale totálne nanič. 

       Študenti  š tudentom
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Odmietame sa s ním podeliť so zvyškom sveta. A to 
všetko iba kvôli nadmernému premýšľaniu! Pre dob-
ro nás, aj našich najbližších, ktorí naše katastrofické 
a predovšetkým nereálne predstavy musia počúvať 
na dennej báze Snažme sa to obmedziť. Určite nám 
budú vďační. Aj oni, aj naše budúce, úspešnejšie ja.

Buďte pánom svojho času

Zlé organizovanie času je jednou z mojich špecialít. 
Vždy všade meškám, vždy spím dlhšie, ako je po-
trebné, vždy venujem čas zbytočnostiam namiesto 
vecí, ktoré by som mala robiť, vždy si myslím, že 
mám čas, aj keď ho naozaj nemám a myslím si to 
aj potom, keď mi moji blízki povedia, že ho naozaj 
nemám. Našťastie, zatiaľ to stíham vykrývať, ale se-
riózne s tým chcem niečo spraviť. Ak si podobný prí-
pad, mal by si tiež. Pomôcť môže diár, klasický alebo 
elektronický, v ktorom si aspoň približne naplánuješ 
svoje dni a snažíš sa to aspoň približne dodržiavať. 
Neplánujme si viac vecí, než sme schopní urobiť 
a potom máme pocit, že nič nestíhame a sme v takom 
strese, že naozaj nič nestíhame. Toto je začarovaný 
kruh, z ktorého však vedie jednoduché ponaučenie. 
Moderne povedané ,,time management“ je nad zlato! 

Mýliť sa je ľudské
Ešte jeden postreh. Každý z nás robí množstvo chýb. 
Robíme chyby v dôležitých aj menej dôležitých ve-
ciach. Robíme ich každý deň. No dobre, možno nie 
každý deň, ale často a aj ich robiť budeme. Na tom 
predsa nie je absolútne nič zlé. Sme len ľudia a ľu-
dia chyby robia. A bodka. Dôležité je však zobrať 
si z nich ponaučenie a do budúcna ich neopakovať. 
Je hlúposť niečo zabaliť len preto, že si sa dopustil 
chyby. Najvýznamnejší a najúspešnejší z nás porobi-
li tých chýb nespočetne veľa, kým sa najvýznamnej-
šími a najúspešnejšími stali. Snáď si nemyslíte, že 
Fleming objavil penicilín na prvú šupu a prvé šaty le-
gendárnej Coco Chanel vyzerali ako tie, ktoré neskôr 
predvádzali modelky počas týždňov módy. Neobja-
vil a nevyzerali. Aj tento objav, aj tie šaty potrebovali 
čas, kým ich tvorcovia doviedli k dokonalosti. Určite 
sa pritom pomýlili, a nie raz. Ale vytrvali a ich vytr-
valosť priniesla svoje ovocie. Preto sa nebojme chýb, 
bez nich by to nešlo. Ani vtedy Coco, ani dnes nám.

Autorka: Lucia Matejová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Pixabay
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Slovník divadelných profesionalizmov je 
živým a funkčným dielom

Elév nie je mýtická bytosť a praktikábel nepou-
žívajú elektrikári. Profesorka Oľga Orgoňová 
a docentka Alena Bohunická z Katedry sloven-
ského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Ko-
menského v Bratislave sa spolupodieľali na vzni-
ku Slovníka divadelných profesionalizmov.

Jedinečná publikácia vznikla v spolupráci Filozo-
fickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 
a Divadelníckej fakulty Vysokej školy múzických 
umení. Okrem profesorky Oľgy Orgoňovej a docent-
ky Aleny Bohunickej sa na jej vzniku podieľali aj do-
centky Barbora Krajč Zamišková a Zdenka Pašutho-
vá zo spomínanej Divadelníckej fakulty. Publikácia 
je obohatená aj o ilustrácie Michaely Urbanovej, 
Zory Davidovej a Michaly Zajačkovej, študentiek 
DF VŠMU.

Slovník je určený všetkým, ktorí sa zaujímajú 
o divadelné prostredie: o život divadla v každoden-
nom chode (na skúškach, v technických priestoroch, 
v maskérni), aj v zákulisí a pri predstavení. Skladá 
obraz divadla z rôznych pozícií umelcov i neumel-
cov (hercov, režisérov, dramaturgov, kostýmových 
výtvarníkov, scénografov, členov orchestra, ser-
visných pracovníkov). Autorky ho tvorili na báze 
osobných rozhovorov s divadelníkmi rôznych pro-
fesií, aby tak čo najautentickejšie preniesli do knihy 
cez slovníkové heslá reálny obraz o svete divadla. 
Svoje tvorivé stratégie aj koncepciu tvorby výkladu 
heslových slov v slovníku vysvetľujú v rozsiahlej te-
oretickej štúdii na začiatku knihy. Ešte v roku 2019 
ho vydalo vydavateľstvo Vysokej školy múzických 
umení. „Žiadny divadelník po skončení tej najlepšej 
odbornej umeleckej školy nemá istotu, či rozumel 
pokynom režiséra, ktorý počas ‚zbiehačky‘ kričí na 
‚chlapcov‘: ‚Postavte Vaška na trepňu vedľa vanič-
ky, v hľadáku bude cameo, ale to dokončíme neskôr, 
lebo tamten mi tu topí bábku, tak nech to nefixne,“ 
hovorí o knihe teatrologička Juliana Beňová. Práve 
tento slovník by mal absolventom pomôcť, aby sa 
lepšie zorientovali vo svete divadla. Okrem špecific-
kých termínov približuje aj druhy divadelných hier, 
javísk, rekvizít, bábok... Predstavuje tiež napríklad 
typológie hereckých odborov. Poslúži tak študentom 
herectva rovnako ako laickým milovníkom drama-
tického umenia.

Prínos publikácie ocenila aj režisérka Adriana 
Totiková. „Ide o jedinečný počin. Mladému diva-

delníkovi alebo potenciálnemu uchádzačovi o prácu  
v divadle prehľadne a jasne definuje špecifický jazyk, 
ktorý sa inak musí učiť postupne, dlhodobo a len na 
základe poučenia či ‚zasvätenia‘ iným divadelníkom. 
Na základe osobnej skúsenosti divadelníka praktika 
viem, aký je to dlhodobý proces,“ hovorí režisérka. 
„Slovník tiež uľahčí komunikáciu pri strete sveta 
ochotníkov a profesionálov, ale aj pri festivalových 
podujatiach či hosťujúcich predstaveniach, kde do-
chádza k spolupráci divadelníkov z rôznych regió-
nov. Jedinečný výskum priamo v divadlách, stretnu-
tia autoriek s tvorcami aj technickými pracovníkmi 
povyšujú slovník do roviny živého a funkčného die-
la.“

Slovník divadelných profesionalizmov teda nie je 
určený len nádejným profesionálom a divadelníkom. 
Je pre všetkých, ktorých divadlo zaujíma. Jeho otvo-
rením čitateľ prijíma pozvánku do zákulisia. Pro-
stredníctvom špecifického žargónu môže aj široká 
verejnosť nakuknúť do neobyčajného divadelného 
sveta.

Dva exempláre tohto slovníka nájdete vo fa-
kultnej ústrednej knižnici. Kniha sa tiež dá požičať 
v Univerzitnej alebo Mestskej knižnici. Ak túžite po 
vlastnom výtlačku, môžete si ho objednať alebo kú-
piť vo vydavateľstve Artforum.

Autorka: Bc. Tamara Peterková
študentka žurnalistiky
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4-x inak...
V nasledujúcej časti vám prinášame ukážky z transformačného štylistického cvičenia od vybraných študentov prekla-
dateľstva a tlmočníctva. Cvičenie spočíva v transformácii neutrálneho východiskového textu do rôznych literárnych 
mutácií. Nasledujúce ukážky obsahujú východiskový text s názvom „Záznam“, ktorý vybraní študenti pretransformovali 
z neutrálneho do váhavého, resp. vulgárneho štýlu.

Východiskový text Záznam:
Posledná špička na linke S. Asi dvadsaťšesťročný 
muž, mäkký klobúk, na ňom miesto stuhy ozdobné 
orámovanie, dlhý krk. Všeobecná tlačenica. Muž sa 
rozčuľuje pre svojho suseda. Vyčíta mu, že do neho 
vráža. Plačlivý tón, snaha o dôraznosť. Nato zahliad-
ne voľné miesto a v tom momente sa naň vrhne.

O dve hodiny neskôr ho stretávam na Rímskom 
nádvorí pred stanicou Saint-Lazare. Prechádza sa 
s kamarátom, ten mu hovorí: „Mal by si si sem dať 
prišiť gombík.“ Ukazuje kam (na výstrih) a vysvet-
ľuje, prečo.

Váhavo...

Stalo sa to tuším na obed... alebo chvíľku pred 
obedom na linke S – teda, aspoň si myslím, že to 
bola linka S. Ten týpek mal asi 23 rokov? Alebo žeby 
26? Nie som si istý, ale tuším mal na sebe mäkký 
klobúk a na ňom čosi mal – bola to stužka? Bol to 
motúz...? Každopádne. Viem celkom presne, že mal 
dlhý krk. 

Zdá sa mi, že tam asi bola tlačenica... alebo nie? 
A ten týpek sa rozčuľoval na svojho suseda. Teda... 
teda možno len vášnivo diskutovali. No proste zdalo 
sa mi, že jednému z nich, asi tomu s tým krátkym kr-
kom, niečo prekážalo – asi to, že doňho naráža. Roz-
prával tak plačlivo! Snažil... snažil sa znieť dôrazne 
či už strácal nervy? Nie som si už istý.  No nech už 
bolo akokoľvek, myslím si, že asi vtedy si všimol 

voľné miesto a mám taký pocit, že si tam šiel hneď 
sadnúť – alebo... alebo žeby nešiel hneď? Neviem, 
nie som si tým celkom istý.   

Asi tak o dve... alebo o tri? ... ... Nie, o dve hodi-
ny neskôr som ho stretol na nádvorí. Na Milánskom. 
Tak sa volalo? Možno nie, asi... asi na Rímskom, 
lebo, lebo! tam bola tuším stanica Saint-Lazare. Tak 
sa mi marí! Prechádzal sa s kamarátom. Alebo nie, 
teda, prepáčte, prechádzal sa s kamarát...-kou? 

Nech už bolo ako chcelo, proste asi s kamarátom 
a ten mu povedal niečo ako: „Mal by si si sem nechať 
prišiť... gombík?... Asi áno. Hej, hej, tak to bolo! Mal 
by si si sem nechať prišiť suchý zips“. A ukazoval... 
kam ukazoval? Snáď na výstrih? Asi mu vysvetľoval 
prečo... či nie? 

Autorka: Emma Materlínová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyka a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

Myslím, že bolo poludnie. V ten deň bola na linke 
S špička. Som si istý, že to bola linka S. Alebo to 
bola linka P? Či dokonca linka F? Vo vozidle som 
zazrel osobu. Snáď to bol muž. Na hlave mal niečo 
ako klobúk s ozdobou, i keď to mohla byť i vlne-
ná čiapka. Chlapík mal tak okolo dvadsiatky. Niečo 
mi na ňom nesedelo. Doteraz neviem, čo to vlastne 
bolo... V tej tlačenici, ktorá nastala sa rozčuľoval na 
svojho suseda, no z môjho uhla pohľadu to nebolo 
úplne jasné. Asi mu vadilo, že do neho vrazil? Nie, 
to sa určite nemohlo stať. 

Na druhý deň. Vlastne nie. Bolo to o dve hodiny 
neskôr v ten istý deň. Prechádzal som sa na nejakom 
nádvorí a tam som ho zahliadol. S niekým sa prechá-
dzal. Žeby s jeho kamarátom? Zjavne sa rozprávali, 
vyzeralo to, že hovoria o oblečení. Doteraz si však 
nie som istý, čo som vtedy vlastne videl a počul.

Autorka: Barbora Juríková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyka a kultúra – fínsky jazyk a kultúra



32

       Život  s  jazykom

Raz okolo obeda, a možno aj ráno, sa na mňa 
tlačili ľudia. Zrejme to bolo v dopravnej špičke na 
jednej z liniek, žeby S? Ibaže čo sa vlastne stalo, 
hm... Cestoval so mnou istý muž. Ak si dobre spo-
mínam, nemohol mať viac ako tridsaťpäť rokov. Či 
dokonca menej? Mal nejakú vec na hlave, klobúk, 
prípadne šiltovku, a na jeho krku bolo niečo zvlášt-
ne. Bol dlhý, áno, a mal okolo neho ozdobnú stuhu 
alebo čosi také, snáď to nebol povraz, neviem. Všet-
ci sa tlačili a tento muž čosi hovoril... Zdá sa mi, že 
dosť nahlas, pravdepodobne sa rozčuľoval. Lenže si 
nie som istá prečo, aha, vlastne čistil žalúdok člove-
ku stojacemu vedľa neho. Asi mu stúpil na nohu... 
Vlastne nie, opakovane doňho vrážal. Pamätám si, 
že sa snažil byť dôrazný, a zároveň si zachoval špe-
cifický tón, hm, taký plačlivý. Asi. No a potom sa 
niečo zmenilo, pravdepodobne sme zastavili a uvoľ-
nilo sa miesto. Matne si spomínam, že keď som toho 
muža so stužkou zbadala druhýkrát, už sedel. Muse-
lo sa to stať naozaj rýchlo alebo aspoň trochu rých-
lejšie ako obyčajne.

V ten deň – alebo až na ďalší, ťažko povedať 
– som ho znovu stretla, na jednom nádvorí, viete, 
v okolí boli... vlaky? V každom prípade doprav-
né prostriedky. Zase sa s niekým rozprával. Bolo 
to dievča. Nie, počkať, skôr nejaký kamarát, ktorý 
hovoril o gombíkoch, znelo to ako rada či možno 
kritika. A niekam pritom ukazoval, tuším na hornú 
polovicu mužovho tela. Hovoril veľa, zrejme zdô-
vodňoval svoj názor alebo niečo podobné. Ktovie, 
ľudská pamäť je zradná.

Autorka: Kristína Smolková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyk a kultúra – fínsky jazyk a kultúra

Vulgárne
Akurát bolá tá sprostá poludňajšia špička a na lin-

ke S, alebo na kerej onej, bol taký mladá dlhokrký 
debil s takou divnou blbosťou na hlave, na ktorej mal 
natiahnutú takú dáku šnúru. Všetci tam boli nadrbaní 
na sebe ako hlúpi. No a tento debil tam začal za nie-
čo dodrbávať týpka vedľa neho. Že vraj sa po ňom 
liepa. Znel popri tom ako urevané decko, čo sa snaží 
znieť vážne. Kokos a vtom tam niekde v keli uvidel 
voľné miesto a cez všetkých sa tam k nemu predral, 
ako úplný debil. O dve hoďky zase tento debil stojí 
ako nejaký oný na námestí pred tou stanicou. Sa tam 
vykeciava s nejakým druhým debilkom, ktorý mu 
vtĺkal do hlavy, že si má našiť gombík. Ešte mu aj 
drbol prstom do hrude, že kam.

Autor: Ondrej Hubinský
študent prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – ruský jazyk a kultúra
Fotografie: Pixabay
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                     Život  s  l i teratúrou   

Netradičná Trhlina v slovenskej literatúre
Fenomén zvaný Trhlina je dielom slovenského 

autora, ktorého už netreba ani predstavovať. Jeho 
meno je Jozef Karika. Pred vydaním tejto knihy bol 
jej autor pre mňa neznámy, napísal pritom množstvo 
kníh zo slovenského prostredia už predtým. Dielo 
Trhlina sa však stalo takým známym,  že hádam už 
niet človeka, ktorý by túto knihu nepoznal. Ľudia sa 
rozdelili na dva tábory: tí, ktorí knihu zbožňujú, za-
ujíma ich nielen dej, ale aj hlbší zmysel knihy a ne-
ustále hľadajú pravdu, a potom sú tu tí, ktorí na kni-
hu zanevreli, pretože neveria ani jednému jej slovu. 
Sám autor vraví (píše to aj v úvode knihy), že sám 
nevie, do akej miery je kniha pravdivá a kde už začí-
na hranica fikcie. 

Dej sa odohráva na Slovensku, konkrétne v po-
horí Tribeč, ktoré sa nachádza blízko pri Nitre. Autor 
podáva čitateľovi príbeh „z druhej ruky“, od isté-
ho Igora. Ani sám autor nevie povedať, či je Igo-
rovo svedectvo pravdivé, alebo nie (čo spomína aj 
v úvode knihy). Príbeh je o Igorovi a jeho priateľke, 
ktorí sa spolu s ďalšími dvomi odvážlivcami vybe-
rú do hôr, aby zistili, čo sa skrýva v horách a aby 
našli dôkazy o zmiznutiach z minulosti. Igor tvrdí, 
že našiel nahrávky, ktoré dokazujú nevysvetliteľné 
javy z tohto prostredia, a to od jediného preživšie-
ho človeka. Ten však skončil na psychiatrii. Autor 
tiež do poznámok pod čiarou pridáva rôzne články 
z internetu, ktoré mu boli poskytnuté a ktoré hovoria 
aj o tomto pánovi. Vo viacerých fórach či diskusi-
ách s Jozefom Karikom padla otázka, či je autor ešte 
v kontakte s týmto inšpirátorom príbehu. Autorova 
odpoveď je vždy rovnaká, keď vraví, že Igor sa už 
nikdy neozval. Postupom času, po prečítaní ďalších 
autorových kníh sa zamýšľam nad možnosťou, že 
autor si celú záležitosť s Igorom vymyslel. Jozef Ka-
rika je podľa mňa dosť rafinovaný a sčítaný nato, aby 
túto hru s čitateľom hral až do konca. Ale ktovie. Stá-
le nezavrhujem myšlienku, že by sa mohol v knihe 
ukrývať aj kúsok pravdy. 

Musím sa priznať, že dané články, ktoré autor za-
nechal v poznámkach pod čiarou, som všetky nečí-
tala, pretože počas čítania som mala zmiešané pocity 
z celkového deja. Boli tam pasáže, ktoré vedeli čita-
teľa naozaj dostať na kolená. Behal mi mráz po chrb-
te a každé šuchnutie, ktoré by za iných okolností bolo 
zanedbateľné, bolo v tej chvíli ešte viac ohlušujúce 
a intenzívnejšie než kedykoľvek predtým. Bol to ten 
známy pocit, keď si večer pustíte hororový film a po-
tom sa bojíte ísť potme do chladničky, aj keď viete, 
že bol film vymyslený. Predsa len som si niektoré 

články otvorila a so štipkou strachu, ale aj s nadše-
ním som ich čítala a čakala nejaký veľký zvrat. To, 
že nájdem pravdu, prípadne si len utvorím istý názor 
na celú vec. Samozrejme, články vo mne vyvolali 
ešte viac otázok, než som mala. Zmiznutia ľudí v ho-
rách nie sú až také nezvyčajné, no tieto zmiznutia 
boli doslovné. Známy výrok: „A nikto ich už nikdy 
nevidel,“ má po prečítaní tejto knihy zrazu celkom 
iný význam. Veľa opisovaných skutočností sa veľmi 
ťažko vysvetľuje a asi nikdy neprídem(e) na to, kde 
je skutočná pravda a či vôbec nejaká existuje.

Zaujímavé však je, že kniha zaujala skoro všet-
ky vekové kategórie a zožala veľmi veľký úspech. 
Hneď po vydaní knihy sa začali tvoriť rôzne fóra, 
video blogy, recenzie či dokonca videá, v ktorých 
mladí ľudia navštevovali a skúmali opisované mies-
ta z knihy. Starú opustenú budovu psychiatrie v Žili-
ne alebo aj samotné pohorie Tribeč. Trhlina sa stala 
takou senzáciou, že vznikol dokonca aj film s rovno-
menným názvom, ktorý sa natáčal práve v miestach 
opisovaných v knihe. Vo filme si zahral aj samotný 
autor a celý priebeh natáčania sledoval. Herci sa 
s nadšencami Trhliny podelili o svoje pocity. Z dané-
ho prostredia mali veľmi zlé pocity, no režisér filmu 
sa vyjadril, že majú všetko pod kontrolou. Obdivu-
jem ich odvahu, pretože veľa ľudí vyslovilo názor 
(medzi nimi som, samozrejme, aj ja), že aj keď ich 
celý príbeh fascinuje, neodvážili by sa ísť do týchto 
hôr.

Aj napriek tomu, že nemám jednoznačné odpove-
de na vzniknuté otázky, jedno viem isto: v každom 
z nás sa skrýva malý Sherlock, ktorý chce objaviť 
pravdu. Tak objavujte!

Autorka textu a fotografie: Bc. Andrea Župová 
študentka učiteľstva
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       Život  s  l i teratúrou

Moc divadla
Sadnúť si do mäkučkého sedadla, vypočuť si prí-

jemný hlas ozývajúci sa z reproduktorov, ktorý nás 
víta a oboznamuje s pravidlami, vnímať zhasínajúce 
svetlá, počuť stišovanie ľudskej vravy a nakoniec 
pozornosť venovaná uvádzačkám. Tie zatvárajú dve-
re a zaťahujú závesy. Za zatváraním dverí a zaťaho-
vaním závesov som vždy videla akúsi väčšiu symbo-
liku. Mala som pocit, že dámy zatvárajú dvere pred 
všetkým, čo sa tam vonku deje. Ak chceme vstúpiť 
do iného sveta, ktorý je tým, čo ponúka, možno až 
nadpozemský, dvere za tým pôvodným by mali byť 
zatvorené, aby nás nevyrušovalo nič, čo z neho vy-
chádza. 

Spolu so zhasínajúcimi sa svetlami a utíchajúcou 
vravou som nadobudla pocit, že sa vnútorne stišujem 
aj ja sama. Prestávali existovať akékoľvek pochyb-
nosti, obavy, smútok, ale rovnako aj tie veselé veci, 
ktoré ma zvyknú rozptyľovať. Jednoducho, moja 
pozornosť už nebola upriamená na mňa. Zdupkala 
niekde na javisko medzi hercov. A urobila dobre.  

Nechala som sa zhltnúť príbehom. Stovkami 
príbehov. Romantickými, zábavnými, smutnými, 
tragickými, poučnými... Moja myseľ je celkom ne-
poslušná. Myšlienky mi zvyknú prúdiť od jednej  
k druhej. Občas si dávajú preteky a ja sa musím 
postaviť do roly rozhodcu a rozhodnúť o tom, kto-
rá si zaslúži prvé miesto. Nie je to jednoduchá úlo-
ha, možno aj preto, že my, ľudia, máme prirodzený 
sklon k negativizmu, a tak sa mnohokrát stáva, že zlé 
myšlienky obhajujú miesto víťazov. Divadelné ume-
nie má zvláštnu tendenciu uchrániť ma pred rolou 
rozhodkyne. Sústredím sa na postavy. Na ich životy. 
Učia ma, inšpirujú, rozosmievajú. Často mám chuť 
plakať a kričať spolu s nimi. Pred piatimi rokmi bola 
moja túžba kričať spolu s postavami taká silná, že 

som sa stala jednou z nich. Začala som študovať kon-
zervatórium a hoci sa moja cesta momentálne uberá 
úplne iným smerom, nikdy neprestanem oceňovať 
krásu, ktorú dokážu herci na doskách predvádzať. 

Možno máte dojem, že svoje pocity súvisiace 
s pôžitkom z divadelného umenia zveličujem, a preto 
ich radšej pomenujem jedným výstižným a známym 
slovom – katarzia. Tento jav je definovaný ako vnú-
torná očista predovšetkým zážitkom. Teóriu katarzie 
vypracoval Aristoteles. Nejde teda o môj výmysel. 
Katarziu môžete v divadle prežiť pokojne aj vy, ak 
sa rozhodnete dať jej priestor. 

Všetci by sme si z času na čas mali dopriať takúto 
„hygienu“, ktorou sa očistí naše vnútro od afektov  
a napätia. To sa v nás zvykne hromadiť a niekedy sa 
rozhodneme filtrovať ho zlým spôsobom. Ja zvyk-
nem napätie likvidovať v majestátnych priestoroch 
divadla z viacerých dôvodov. V hre teda nie je len 
samotný akt katarzie, hoci ten je asi najväčším mag-
netom medzi mnou a inscenáciou. Divadelné umenie 
nám ponúka priestor na vzdelávanie sa, a to veľmi 
nenásilným spôsobom. Ďalším benefitom je, že na-
pomáha k rozvíjaniu našej fantázie. V priestoroch 
divadla má človek možnosť socializovať sa. Mám 
pocit, že mnoho ľudí sa domnieva, že divadlo dnes 
už akosi nie je v kurze. Ja však, naopak, tvrdím, že 
neustále má čo ponúknuť, a preto urobíte dobre, ak 
mu dáte šancu a presvedčíte sa o tom sami. 

Autorka: Kristína Babicová 
študentka žurnalistiky

Fotografia: Pixabay
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