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Významným medzníkom, ktorý sme si nedávno pri-
pomenuli a nemali by sme naň zabúdať, sú novembrové 
udalosti vrátane študentskej demonštrácie v roku 1989  
a rovnako kľúčové je aj 100. výročie Filozofickej fa-
kulty UK, ktoré sme tento rok oslávili. Nepochybne je 
však veľkou udalosťou aj to, že sme sa po dlhých me-
siacoch videli na pôde našej fakulty a znova sme aspoň 
na pár týždňov mohli okúsiť vyučovanie so všetkým, čo 
k tomu patrí.

Všetky tieto udalosti sa nás študentov intenzív-
ne dotýkajú. Vďaka novembru ´89 (a vo veľkej mie-
re vďaka iniciatíve vtedajších študentov FiF UK) 
môžeme slobodne vyjadriť svoj názor, čo však máva 
aj svoje negatíva. Aby sme sa zorientovali v množ-
stve informácií, ktorým sme v dnešnej dobe vystave-
ní, prinášame vám rady, ako odlíšiť seriózne zdroje 
od dezinformácií. Môžeme tiež slobodne cestovať  
a študovať v iných krajinách tak, ako napríklad tri ukra-
jinské študentky, ktoré navštevujú Univerzitu Komen-
ského. Porozprávali nám o rozdieloch medzi sloven-
ským a ukrajinským jazykom, školstvom a mentalitou.

Vyspovedali sme pre vás aj zakladateľa/ku instag-
ramového profilu @fifmemes, ktorý prostredníctvom 
meme obrázkov vtipne zobrazuje život na fakulte.  
A aby ste nezaháľali, svoje mozgové závity si môžete 
precvičiť v kvíze pre slovenčinárov. 

Milí priatelia, nebuďme ľahostajní, zaujímajme  
sa o dianie okolo seba a buďme aktívnymi občanmi.
Snažme sa pozerať nielen na seba, ale aj na druhých  
a nestraťme sa v záplave informácií. Som presvedčená, 
že v Kulturáriu nájdete len tie užitočné a obohacujúce. 

Dočítania, priatelia! 

Patrícia Belicová
šéfredaktorka
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Študentka tanca Lenka Kuzielová:
„Doteraz asi nič tak veľmi neovplyvnilo môj 

umelecký život ako pandémia.“ 
Tanec je s ľudstvom od nepamäti. Dôležitosť umenia v každodennom živote si uvedomujú nielen mnohí filozofi,  
ale aj Lenka Kuzielová. Lenka je študentkou bakalárskeho stupňa štúdia tanca na VŠMU v Bratislave. Popri štúdiu sa ak-
tívne venuje výučbe tanca, účinkovala v mnohých divadelných predstaveniach a momentálne vystupuje v najnovšom muzi-
káli Alžbeta Báthory. V rozhovore nám prezradila, ako sa k tancu dostala, akým spôsobom boli životy umelcov ovplyvnené 
pandémiou koronavírusu, a pozrieme sa aj na to, ako sa jej pracuje s detskými tanečníkmi.
 
Tanec sa stáva čoraz populárnejším umením. Deti 
sa mu začínajú venovať už v ranom veku. Kedy 
si začala s tancom ty a čo bolo pre teba prvotným 
impulzom?

Aj ja som s tancom začala v útlom detstve. Presnej-
šie vo veku štyroch rokov, a to najmä vďaka tomu, 
že naša škôlka organizovala tanečný krúžok. Bol 
určený pre deti, predovšetkým dievčatá, ktoré boli 
veľmi živé a ťažko sa im v škôlke sústredilo. Deti 
sa mohli na tomto krúžku vyskákať, odreagovať sa, 
poprípade sa u nich mohlo takýmto spôsobom pod-
chytiť tanečné nadanie. Nenazvala by som to teda 
tancovaním (smiech). Vhodnejším termínom by 
bolo vybláznenie sa, aby boli deti v popoludňajších 
hodinách pokojnejšie. Už vtedy som si však tanec 
zamilovala. Neskôr som začala navštevovať zák-
ladnú umeleckú školu v Poprade a s mojou vtedaj-
šou vyučujúcou som si vytvorila veľmi silné puto.  
Práve táto učiteľka mi navrhla štúdium na konzer-
vatóriu. Začala som na tom veľmi tvrdo pracovať.  
Deviaty ročník na základnej škole bol pre mňa  

zlomový, pretože okrem Testovania 9 som mu-
sela absolvovať aj prijímacie skúšky. V tom 
čase som však nebola stopercentne presvedče-
ná, či to zvládnem. Môj život by sa bez pod-
pory a pomoci zmienenej učiteľky vôbec neto-
čil okolo tanca. Rovnako ma však podporovali  
aj moji rodičia, za čo som im nesmierne vďačná.

Tancu sa venuješ nielen v rámci štúdia, ale aj 
vo svojom profesijnom živote. Povedz nám  
o nejakých projektoch, na ktorých si sa tanečne 
podieľala.

Javisko som prvýkrát okúsila na konzervatóriu po-
čas práce v rôznych operetách, operách a baletoch. 
Vystupovala som v operete Hoffmanove poviedky,  
v opere La Traviata, v balete Labutie jazero a mo-
mentálne sa venujem projektu Alžbeta Báthory  
pre agentúru Mystik. Ide o umeleckú agentúru, ktorá 
združuje mnohých umelcov na voľnej nohe. S muzi-
kálom vystupujeme po celom Slovensku v rôznych 
mestách. Snažíme sa, aby sa o tomto projekte do-
zvedelo čo najviac ľudí a aby aj ľudia mimo Brati-
slavy mohli vidieť rôznych bratislavských umelcov. 
Popri týchto projektoch, v ktorých vystupujem ako 
profesionálna tanečníčka, sa venujem aj mojej baka-
lárskej práci, ktorá je tiež umeleckého rázu. Týka sa 
tanečnej techniky americkej tanečnice a choreograf-
ky Marthy Grahamovej. Tejto téme nie je venovaný 
priestor v rámci našich vysokoškolských hodín či  
v rámci skrípt, celkovo je k nej napísaného len veľ-
mi málo. Práve preto ma tento námet veľmi zaujal  
a som rada, že to môžem byť práve ja, kto bude pátrať  
po ďalších informáciách, veľmi sa na to teším. Ta-
nečnou technikou Marthy Grahamovej sa budem  
zaoberať z pohľadu mužského tanečníka, čo je vcel-
ku atypické. Mojou víziou je uskutočniť interview  
s americkými tanečníkmi, ktorí momentálne tancu-
jú v jej tanečnej spoločnosti Martha Graham Dance 
Company.
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Máš pocit, že pandémia koronavírusu výrazne 
ovplyvnila životy umelcov? Ako to ustáli tvoje 
projekty?

Myslím si, že doteraz asi nič tak veľmi neovplyv-
nilo môj umelecký život ako pandémia. Od svojich 
pätnástich rokov som bola zvyknutá na dennoden-
né stretávanie sa s ľuďmi, najmä s deťmi, s učiteľmi 
a rôznymi umelcami. Pandémia so sebou prinies-
la okrem iného aj lockdown, čo znamenalo „uväz-
nenie“ medzi štyrmi stenami. Jediné, čo ma spá-
jalo s inými, boli videohovory alebo učebné videá  
zo školy. Priznám sa, že to bolo pre mňa naozaj veľ-
mi depresívne obdobie a uvedomila som si veľmi 
veľa vecí, ktoré som však nemala ako ovplyvniť.

Čo pre teba znamenalo ukončenie lockdownu? 

Navždy si budem pamätať moment, keď sa na konci 
júna naša trieda mohla konečne stretnúť. Mala som 
pocit, ako keby boli Vianoce. Bol to jeden z najlep-
ších dní v mojom živote. Po dlhom čase som sa stretla 
s ľuďmi, ktorých som veľmi dlho nevidela, bolo to 
veľmi emotívne. Cítila som sa skvele a nepociťovala 
som žiadny stres napriek tomu, že práve prebieha-
lo skúškové obdobie. Nebrala som to tak, že idem  
na skúšku, ale že sa konečne idem socializovať, 
usmiať sa na niekoho a tancovať bez toho, aby som 
sa pri prvom kroku udrela o skriňu. 

Spomínala si aj to, že vyučuješ tanec v základ-
ných umeleckých školách. Mnoho učiteľov sa na 
dištančnú výučbu sťažovalo. Ako to zvládla tvoja 
vysoká škola a ako si zvládla vyučovanie ty?

Môžem povedať, že to bolo naozaj veľmi ťažké. 
Neviem si predstaviť, že by som tak musela fungo-
vať doteraz. Pre vysoké nároky základnej umeleckej 
školy, v ktorej som pôsobila, som bola nútená túto 
prácu zanechať. Môj pracovný deň v tom období 
vyzeral nasledovne: ráno som mala online vyučova-
nie z VŠMU a potom som ja sama vyučovala štyri 
online hodiny tanca za sebou. Popritom som deťom 
posielala rôzne videá, aby sa z nich mohli učiť. Vy-
učovať online počas pandémie bolo pre mňa miesta-
mi náročnejšie, než zvládať moje vlastné štúdium.  
V počiatočnom chaose nikto nevedel, čo treba robiť, 
ale i tak sa od nás očakávalo, že to budeme robiť  
na sto percent. Moja vysoká škola bola v tejto situ-
ácii rovnako stratená, ale tam na nás neboli kladené 
také enormné nároky. Napriek tomu, že učebného 
obsahu bolo viac, ako by sme stihli prejsť v škole, 
preferovala som túto formu štúdia. Učitelia nám po-
sielali rôzne linky s tipmi na knihy či filmy. V koneč-
nom výsledku podľa mňa škola túto situáciu zvládla 
naozaj skvelo. Základné umelecké školy však trpeli. 

Muselo sa viac komunikovať s rodičmi, deťom sa 
nechcelo sedieť pri tabletoch a mobiloch. Z tohto 
dôvodu som sa aj vzdala môjho miesta a šla som 
učiť do inej základnej umeleckej školy, ktorá mala 
vyučovanie organizované omnoho vhodnejšie. Prá-
ve vďaka skúsenostiam získaným počas tohto obdo-
bia som sa vedela lepšie prispôsobiť online spôsobu 
vedenia hodín a počas druhého lockdownu sa mi už 
online vyučovalo ľahšie. 

Alžbeta Báthory je nový projekt a plagáty na vaše 
predstavenie sú vyvesené po celej Bratislave. Ve-
dela by si nám povedať aj o tomto projekte? Ako 
ste zvládli túto náročnú situáciu?

Keď som sa začala venovať muzikálu Alžbeta 
Báthory, mala som rovnaký pocit, ako keď sa skon-
čil prvý lockdown. Akoby ma vypustili z klietky. 
Predstavenie sme nacvičovali počas leta. Stretla 
som tam úžasných ľudí. Rozbiehali sme nový pro-
jekt, ktorý tu predtým ešte nebol, a tak sme vytvárali 
nové pohybové materiály, zháňali sme nových her-
cov, nových spevákov. Nešlo o oprašovanie starých 
vedomostí a riešení, ale celý projekt bol postavený 
na nás a na tom, ako ho zvládneme zrealizovať. 
Prípravu predstavenia sme však často museli pre-
rušovať, pretože sa stávalo, že bol niekto pozitívny  
na koronavírus. Vtedy sme sa museli všetci testovať. 
Mnohokrát som bola v strese, či som alebo nie som 
nakazená. S týmto bojujeme dodnes a jedno predsta-
venie sme už dokonca aj museli zrušiť, pretože naši 
technici boli nakazení. Myslím si, že v umeleckej 
sfére je problém v tom, že počas predstavení sú účin-
kujúci bez rúška a musia si len navzájom veriť, že sú  
v poriadku.
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Tanec vie byť náročný po viacerých stránkach, 
nielen po tej fyzickej, ale napríklad aj po časovej. 
Darí sa ti skĺbiť prácu, štúdium a tvoj osobný ži-
vot?

Je pravda, že tanec je veľmi náročný po oboch spo-
mínaných stránkach. Čo sa týka časovej organizácie, 
vždy sa snažím vytvoriť si harmonogram. Priori-
tou je pre mňa škola. Vždy som sa ju snažila dávať  
na prvé miesto a uprednostňovala som ju i pred rôzny-
mi pracovnými ponukami; niekedy možno s plačom 
(smiech), ale vždy som dala prednosť štúdiu. Sna-
žím sa z týchto študijných rokov čo najviac vyťažiť,  
a preto sa teším, že som len v jednom projekte, kto-
rý mi zapasoval do môjho harmonogramu. Rovnako  
aj učenie v umeleckej škole, workshopy či iné 
aktivity spojené s tancom som si nechala na po-
obedné hodiny. Pravdaže, často som na roztrhanie  
a neviem, s čím začať skôr. Je naozaj ťažké myslieť  
na daný deň s myšlienkou, že ani v škole, ani v práci  
a ani na predstavení nebudem nečinne sedieť. Čo 
sa týka môjho osobného života, ten je veľmi spätý 
s tancom. Už pri banálnych aktivitách, ako je naku-
povanie ponožiek, sa zamýšľam, či sa budú hodiť  
do tanečnej sály, alebo v bižutérii hľadám veci, ktoré 
sa budú hodiť deťom do choreografie. 

Často sa stretávame s názorom, že na deti je  
zo strany učiteľov tanca v dnešnej dobe vyvíja-
ný obrovský tlak. Vnímaš to rovnako? Zmenili sa 
nejako hodiny a požiadavky na deti v porovnaní  
s dobou, keď si s tancom začínala ty?

Tanec vyučujem od svojich šestnástich rokov, no  
za tú dobu, čo sa tomu venujem denne, môžem  
zo skúseností povedať, že deti sa mi zdajú stále 
múdrejšie, stále lepšie a stále chcú. Chcú sa učiť, 
chcú tancovať. Vždy sa, samozrejme, nájde niekto, 
kto krúžok navštevuje nasilu, pretože si to tak že-
lajú rodičia, a sám by sa radšej venoval napríklad 
hre na husliach. Vtedy sa to snažím riešiť. Niekto-
ré deti chodia na tréning oduté a navštevujú ho iba 
z dôvodu, že rodičia im potom za to kúpia nejakú 
sladkosť. Deti si uvedomujú, ako sa s nami dospe-
lými dá manipulovať. V iných krajinách, napríklad 
v Rusku, dokážu z detí, dokonca aj z tých, ktoré sa 
danej aktivite nevenujú rady, vychovať dokonalých 
tanečníkov, artistov alebo gymnastov. A to len pre-
to, že sú na nich prísni, čo však ja vôbec neuzná-
vam. Zažila som si mnohých prísnych učiteľov  
a vždy to bolo pre mňa demotivujúce. Človeka, ktorý 
si autoritu buduje krikom, dieťa nikdy nebude brať  
ako svoj vzor. Požiadavky na deti sú čoraz vyššie, 
čo je spojené s existenciou internetu, sociálnych sietí  
a aj tým, že my už vieme o tanci všetko. Vieme si 
všetko dohľadať a deťom to predkladáme ako na dla-

ni. Dôležitý je najmä návyk pravidelnosti. Nemám 
pocit, že by sa tieto veci zmenili oproti dobe, keď 
som sa tancu venovala ja.

Čím sa podľa teba vyznačuje dobrý tanečník?

Dobrý tanečník by mal mať hlavne čo najlepšie 
fungujúci nástroj, to jediné, čím sa môže prejavo-
vať – svoje telo. Potrebuje dobrý sluch, dobrý zrak, 
dobré cítenie, dobrý inštinkt. Mal by si byť vedomý, 
že svoje pocity prerozpráva práve prostredníctvom 
svojho tela, a preto by mal osobitne dbať na svoje 
fyzické a psychické zdravie.

Autor: Milan Jašo
študent učiteľstva 

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk  
a literatúra

Fotografie: súkromný archív Lenky Kuzielovej
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Kto je @fifmemes? Predstav sa študentom FiF-
ky, ktorí o tebe ešte nepočuli.

Fifmemes je instagramový profil, ktorý sa venuje 
tvorbe meme obrázkov. Ide zväčša o celofakultné 
záležitosti, ale občas si robí srandu aj z vyučujúcich  
a konkrétnych študijných programov. Vo všeobec-
nosti nájdete na tomto profile mémy o všetkých 
strastiach i radostiach života nielen na Filozofickej 
fakulte Univerzity „Komemenského“.☻

Čo bolo hlavným podnetom na založenie instag-
ramového profilu? Mal/a si nejaké očakávania?

Na začiatku zavládol hnev, pretože odbor preklada-
teľstvo a tlmočníctvo sa zaradil pod filológiu (stále 
ma to celkom hnevá) a neboli vypočuté hlasy štu-
dentov, takže bolo potrebné si nejakým spôsobom 

vyfiltrovať svoje vnútorné pocity. A tak vzniklo  
@fifmemes. 

Čo všetko zahŕňa práca „memera/ky“? Predpo-
kladáme, že aktuálnosť námetov si  vyžaduje ne-
ustále pozorovanie diania na fakulte.

Je logické, že musím vedieť o všetkom, čo sa  
na fakulte deje, ale okrem toho je tiež dôležité vedieť 
vypichnúť práve tie veci, ktoré by na tom celom dianí 
mohli byť najvtipnejšie. Niekedy je však prekvapivo 
ťažké spojiť dobrý obrázok, resp. šablónu s konkrét-
nou situáciou. Z obrázka musí byť jasné, aký pocit má  
v ľuďoch vyvolať. Dôležité tiež je, aby sa  
do mému vedeli na prvý šup vcítiť aj ľudia, ktorí 
o danej situácii vôbec nič nevedia. Ak sa náhodou 
stane, že pár dní nie som v centre diania fakulty,  
buď mi prídu mémy od študentov, alebo mi o uda-
lostiach napíšu followeri, len čo sa udeje niečo „me-
mehodné“.

Autor/ka @fifmemes:
 „Svoje vlastné mémy posielajú dokonca  
aj niektorí vyučujúci. Žijeme tak v symbióze 
– my si občas uťahujeme z nich aj oni z nás.“
Už tretí rok pôsobí na Instagrame anonymný profil @fifmemes, ktorý približuje strasti a slasti vysokoškolského života 
na FiF UK pomocou vtipných obrázkov – mémov. Aký príbeh sa ukrýva za vznikom profilu? Aké sú reakcie vyučujúcich? 
Chystá sa merch? Dozvieme sa niekedy identitu autora? Odpovede na tieto otázky nám v rozhovore ponúkol/a samotný/á 
zakladateľ/ka @fifmemes.
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Sú chvíle, keď je konkrétnych situácií z prostre-
dia fakulty nedostatok a musíš hľadať inšpiráciu 
inde?

Obdobie medzi semestrami je celkom hluché, nič 
veľké sa počas tých pár týždňov nedeje. Vtedy zvyk-
nú vznikať mémy o všeobecnom študentskom živo-
te.  Ak by však náhodou došlo k niečomu významné-
mu, aj keď práve nie je obdobie výučby, nemusíte sa 
obávať, určite to na @fifmemes nájdete.

Štúdium na fakulte fungovalo viac než rok online. 
Ovplyvnilo to nejako tvoju tvorbu alebo bolo ná-
metov na mémy stále dostatok?

Asi jedinou pozitívnou vecou na pandémii je, že spo-
lu s online výučbou priniesla kopu námetov na nové 
mémy. Asi každý prežíval online vyučovanie inak, 
no množstvo ľudí (najmä študentov) svoje pocity  
s nami zdieľalo, či už boli pozitívne, alebo nega-
tívne. O podnety preto núdza nebola. Dokonca je  
na mémoch stále cítiť online výučbu, keďže je dosť 
veľa toho, čo sa dá na prezenčnej a dištančnej výuč-
be porovnať. Majú podľa teba satira a humor formou mémov 

nejakú hranicu?

Podľa mňa vo všeobecnosti nie je vec, z ktorej by sa 
nemalo či nemohlo urobiť si poriadnu srandu. Ne-
záleží totiž na tom, o čom vtipkuješ, ide o to, kedy 
vtip vypustíš. Napríklad nie vždy je vhodná chvíľa 
na čierny humor. Treba mať na mysli, že vtipkovať 
sa dá síce o všetkom, ale radšej nie vždy.

Vyvolal už nejaký mém pre svoju nevhodnosť ne-
gatívne ohlasy?

Nie je zvykom, že by sa na mémy niekto vyslovene 
sťažoval. No raz sa stalo, že som niečo zle sformu-
loval/a, a tak bola zle pochopená hlavná myšlienka 
mému týkajúceho sa študentskej ankety. Niekoľko 
ľudí si to zle vysvetlilo a neboli z neho nadšení. To 
bolo naozaj asi jediný raz, keď som musel/a mém 
vymazať.

Pravidelne uverejňuješ aj mémy od fanúšikov. 
Stalo sa, že by niektoré neboli uverejniteľné a vy-
žadovali si cenzúru?

Myslím, že sa ešte nestalo, že by sa musel nejaký 
mém cenzurovať. Hoci sa stáva, že je mém od štu-
denta naozaj super, ale nezverejním ho, lebo by mo-
hol byť „too much“. Sú aj prípady, keď niečí mém 
nezverejním, lebo (ospravedlňujem sa) nebol dosť 
dobrý. Snažím sa však pridávať mémy od všetkých 
sledovateľov, prípadne ich len minimálne upravím. 
Veľmi si cením každého, kto posiela svoje mémy.
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Za dva roky sa nazbieralo na tvojom instagramo-
vom profile viac než 1 300 sledovateľov. Patria 
medzi nich aj nejakí vyučujúci z fakulty, možno 
aj takí, o ktorých si spravil/a mém? Aká bola ich 
reakcia?

Sledujú nás viacerí vyučujúci zo všetkých odborov 
vyučovaných na FiF a musím povedať, že zatiaľ sme 
od nich nedostali žiadne negatívne ohlasy v súvis-
losti s tým, že sa tam našli. Dokonca to sami zdieľali  
do svojich príbehov. Niektorí sú dokonca takí super, 
že posielajú vlastné mémy. Hoci ich zverejňujeme 
často anonymne, stále ich zverejníme, lebo naši vy-
učujúci majú očividne zmysel pre tvorbu mémov. 
Ako si my niekedy uťahujeme z nich, rovnako si oni 
uťahujú z nás, žijeme tak vo vzájomnej symbióze. 
Hlavné však je, že sa vieme zasmiať aj všetci spolu, 
nielen jeden na druhom. 

Plánuješ do budúcna @fifmemes merch?

Námet na merch je hotový už asi dva roky, ale, bo-
hužiaľ, stále nastávajú nejaké nezhody a keďže som 
príliš lenivý človek, nevrhám sa do horúčkovitého 
hľadania riešení. Zatiaľ to teda nechávam plynúť, no 
cítim, že raz ten merch predsa len bude. 

A čo tvoja anonymita? Chystáš sa niekedy odha-
liť svoju identitu?

Je možné, že niekedy v budúcnosti ju odhalím,  
ale zatiaľ chcem, aby ostalo @fifmemes symbolom 
pohody a miestom, kde sa ľudia môžu slobodne 
vyjadrovať, preto tomu nateraz nechcem priraďo-
vať tvár. Niektorým followerom sa však možno raz 
podarí odhaliť moju identitu. Vzhľadom na to, že 
opatrné vyjadrovanie nie je mojou silnou stránkou  
a nestrážim si, čo komu poviem, je možné, že si 
niekto získané informácie „usúvzťažní“ s tým, kto 
vlastne som.

Uvažoval/a si už nad tým, čo bude s @fifmemes, 
keď doštuduješ?

To je veľmi ťažká otázka, pretože @fifme-
mes je ako moje dieťa. Pravdou však je, že 
mnohí z followerov posielajú svoje vlast-
né mémy. Ďakujem všetkým z vás a určite 
v tom pokračujte, bez vás by to nebolo @fifmemes! 
Ja osobne dokážem spraviť mémy najmä z preklada-
teľského a učiteľského odboru, ale ak by ste chceli 
viac tvorby z vášho odboru, potrebujem vašu po-
moc! Nemusíte mi poslať konkrétne mémy. Stačí sa  
len ozvať, podeliť sa o „inside joke“ a spoločne nie-
čo vymyslíme. A keďže si pamätám, kto posiela tie 
skutočne najvtipnejšie či najtrefnejšie námety, pripa-
dá do úvahy, že najväčší „memelord“ sa stane mojím 
nástupcom.

Čo by si na záver odkázal/a študentom FiF-ky?

Za žiadnych okolností sa nebojte troch vecí – vyjad-
riť svoj názor, robiť si srandu a mémovať. Posielaj-
te svoje mémy alebo námety, všetko sa dá zverejniť 
aj anonymne. Viem, že študentský život býva často 
náročný, ale treba myslieť na to, že s humorom ide 
vždy všetko ľahšie, a nech sa deje, čo sa deje, ráno 
slnko vyjde tak či tak.

Autorky: 
Linda Horobová a Radka Filkorová

študentky prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

Fotografie: @fifmemes
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Rozhodnutie opustiť domov a vydať sa do cudzie-
ho sveta chce veľa odvahy a odhodlania. Človek sa 
zrazu ocitne v neznámom prostredí, v ktorom niko-
ho nepozná, musí sa naučiť cudzí jazyk a pochopiť, 
ako funguje daná spoločnosť. Odlúčenie od rodiny 
a priateľov mu môže ubrať zo sebavedomia, olú-
piť ho o obvyklý zdroj podpory, pohodlia a pokoja.  
Pre mnohých ľudí je tento krok psychicky náročný.

Adaptácia a začlenenie do nového prostredia, tra-
dícií a požiadaviek, ktorými sú v novej krajine zrazu 
obklopení, môže trvať pomerne dlho. Nájdu sa však 
aj takí, ktorí v takýchto ťažkostiach objavia spôsob, 
ako nestratiť optimizmus, a dokážu v sebe pozbierať 
odvahu ísť za všetkým neznámym a často aj zau-
jímavejším. Medzery v cudzom jazyku, odlišnosti  
vo vzdelávacích systémoch či iná mentalita. To všet-
ko ich motivuje, aby boli otvorení novým možnos-
tiam, zmenám a posúvali sa tak vpred.

Vyspovedali sme tri študentky ukrajinského pô-
vodu, ktoré prišli na Slovensko študovať právo, ma-
nažment a matematiku.

Školstvo tu a tam 

Nikoletta, študentka Právnickej fakul-
ty UK, vysvetľuje, ako funguje školský systém  
na Ukrajine: „Na Slovensku máte deväť rokov 
základnej školy, potom strednú a vysokú školu.  
Na Ukrajine navštevujeme základnú školu jedenásť 
rokov a následne ideme rovno na vysokú školu. Štú-
dium teda trvá kratšie, keďže nemáme strednú ško-
lu. Základnú školu začíname navštevovať v šiestich  
a vysokú školu končíme v dvadsiatich dvoch.“ Ukra-
jinský školský systém nevyčleňuje samostatne typ 
strednej školy, ale v rámci 11-ročného štúdia roz-
lišuje tri stupne. „Je to niečo ako všeobecná škola  

Slovensko cez ukrajinskú optiku 
alebo Prišla som sem ako nepopísaná kniha

Medzi najčastejšie dôvody, prečo mladí ľudia opúšťajú svoju rodnú krajinu, patrí určite cestovanie za vzdelaním. Zahra-
ničie ponúka iný školský systém, atraktívnejšie vyučovacie metódy, zaujímavé študijné odbory a novú životnú skúsenosť. 
Aj Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré lákajú študentov z okolitých krajín absolvovať štúdium na miestnych vysokých 
školách. Ako vnímajú slovenské školstvo a prostredie študentky z Ukrajiny?
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1. až 3. stupňa, teda trojstupňová škola. Prvý  
stupeň je do štvrtého ročníka, druhý stupeň do de-
viateho ročníka a tretí stupeň do jedenásteho roční-
ka. Po ukončení deviateho ročníka sa u nás dá ísť  
na tzv. ‚college‘, to je ako u vás stredná škola, ale 
je to voliteľné. Žiaci tam môžu absolvovať štúdium  
v konkrétnom odvetví a potom môžu ísť na vyso-
kú školu.“ Rozdiel možno vnímať aj pri hodnote-
ní. Ukrajinské školy používajú 12-bodový systém,  
v ktorom 1 bod znamená najhoršie hodnotenie a 12 
bodov najlepšie.

Yevheniia, študentka Fakulty matematiky, fy-
ziky a informatiky UK, nastúpila na univerzitu 
hneď po ukončení lýcea (po 9. ročníku má študent 
možnosť nastúpiť na dvojročné lýceum, v rámci 
neho si vyberá konkrétne matematické, filologic-
ké alebo prírodovedné zameranie, po absolvova-
ní získa vysvedčenie o ukončení 3. stupňa, pozn. 
red.), preto nevie porovnať vysokoškolský systém 
v oboch krajinách. Prekvapilo ju však, s akými ve-
domosťami prichádzajú slovenskí študenti na uni-
verzitu: „Prekvapilo ma, že polovica mojej sku-
piny sa ešte nikdy nestretla napríklad s rovnicami  
s niekoľkými modulmi či nikdy nepracovala s in-
tervalmi a limitmi. To všetko sme sa učili na lýceu,  
a preto sa často stáva, že pre nás je to opakovanie, 
ale pre Slovákov nové učivo. Najdôležitejším roz-
dielom pre mňa je, že máme inú úroveň prípravy  
na univerzitu.“ Výrazne pozitívne však hodnotí 
prístup vyučujúcich, ktorí jej, ako aj ostatným štu-
dentom pomáhajú v štúdiu: „Vyučujúci sú tu veľmi 
dobrosrdeční. Rozprávame sa spolu aj počas prestá-
vok, dokonca sú oni iniciátormi dialógu. Sú to najmä 
pedagógovia, ktorí učia už dlhú dobu. Zbožňujem 
ich! Môj kamarát, ktorý študuje na Fakulte fyziky  
na Kyjevskej národnej univerzite Tarasa Ševčenka, 
má skúsenosť, že niektorí učitelia tam úmyselne pre-
ťažujú študentov, na Slovensku sa mi to však nestalo. 
Niektorí vyučujúci naozaj bojujú spolu s nami, aby 
sme učivo pochopili. Myslím si, že takýchto učiteľov 
je na Slovensku oveľa viac ako na Ukrajine.“

Do veľkej miery negatívne vníma ukrajinský 
vysokoškolský systém Bohdana, študentka Fa-
kulty manažmentu UK. Pociťuje najmä nedosta-
tok času a priestoru na premyslenie si vlastnej 
budúcnosti: „Podľa mňa je rozdiel medzi Sloven-
skom a Ukrajinou dosť veľký. Na Ukrajine musí-
te ísť na univerzitu, aby ste získali diplom, pretože  
bez neho vás nikto do práce neprijme. Ale čas sedieť  
a premýšľať o tom, čo by ste chceli robiť vo svojom 
živote, nemáte. Človek sa musí rozhodnúť veľmi 
rýchlo a je zrejmé, že výsledok nie je vždy ideálny.“ 
Takúto situáciu prežívala počas štúdia vo Ľvove, 
kde sa rok venovala hotelovej a reštauračnej sprá-
ve. Napriek tomu, že u ukrajinských pedagógov 
celkovo vníma nedostatok motivácie a chuti učiť,  

v rámci svojho štúdia na ukrajinskej univerzite mala 
s vyučujúcimi aj pozitívnu skúsenosť: „Mala som 
napríklad vľúdnu lektorku anglického jazyka. Snaži-
la sa zamerať na aktuálne veci, cvičili sme hovorovú 
angličtinu, ktorá je určite potrebná. Môžem povedať, 
že to bol jediný normálny predmet za celý rok môjho 
štúdia vo Ľvove.“

Z jazyka do jazyka

So štúdiom v zahraničí ide ruka v ruke učenie 
sa cudzieho jazyka. Bez jeho znalosti sa síce člo-
vek dokáže rukami-nohami dorozumieť na ulici či  
v obchode, na hĺbkové pochopenie vysokoškolského  
učiva to však nestačí. Fakt, že ukrajinčina a slovenči-
na pochádzajú z rovnakej jazykovej skupiny slovan-
ských jazykov, značne uľahčuje komunikáciu, a hoci 
to neumožní porozumenie každému slovu, mnohé 
výrazy sú podobné a ľahšie sa tak odhaduje ich cel-
kový význam. Nikoletta vníma podobnosť jazykov 
ako veľkú výhodu: „Po slovensky sa mi učilo veľmi 
ľahko, pretože slovenčina a ukrajinčina majú niečo 
spoločné, napríklad slová ‚dobre’ a ‚jasné‘ zname-
najú v oboch jazykoch to isté.“

Na rozdiel od nej Yevheniia uvažuje úplne iným 
spôsobom: „Mnohí hovoria, že slovenčina je pomer-
ne ľahký jazyk, ale ja s tým vôbec nesúhlasím. Je 
podobný ukrajinčine, a presne to mi spôsobuje prob-
lémy.“ Je presvedčená, že práve celková blízkosť 
týchto jazykov jej spôsobuje zmätok. Tvrdí, že keby 
slovenčina patrila do inej jazykovej rodiny, stretla by 
sa počas štúdia s oveľa menšími ťažkosťami.

Veľkými pomocníkmi v každodennom ži-
vote sú prekladače. Obrovské množstvo týchto 
online nástrojov umožňuje komunikovať v cu-
dzom jazyku bez toho, aby ste mu plne rozume-
li. Žiaden prekladač si však stopercentne neporadí  
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s dynamikou živého jazyka, najmä so slangom. Pre-
to aj napriek tomu, že slovenčina a ukrajinčina majú 
toľko spoločných prvkov, je pre Ukrajincov ťažké 
spoliehať sa počas štúdia len na podobnosti v ja-
zykoch. Bohdana sa domnieva, že oveľa lepšie by 
bolo začať sa učiť slovenčinu ešte pred príchodom  
na Slovensko: „Z vlastných skúseností môžem s is-
totou povedať, že prísť do cudzej krajiny s takmer 
nulovou znalosťou daného jazyka nie je najlepšou 
voľbou. Po slovensky som sa začala učiť veľmi ne-
skoro – mesiac pred príchodom. Ako si viete pred-
staviť, nezvládala som to, nevedela som ani poriadne 
čítať. Prišla som ako nepopísaná kniha (v ukrajinčine 
sa používa výraz biely list). Spočiatku to preto bolo 
veľmi ťažké.“ Vie, že nikto od nej nebude okamžite 
požadovať najvyššiu úroveň jazyka, ale aj základné 
vedomosti výrazne uľahčia fungovanie v bežnom ži-
vote. Nikoletta zastáva rovnaký názor. Verí, že na to 
treba myslieť vopred: „Mám spolužiačku Ukrajinku, 
ktorá sa začala učiť po slovensky až po príchode sem 
a stále skoro nič nevie. Myslím si, že keď človek ide 
do zahraničia, mal by už vedieť hovoriť potrebným 
cudzím jazykom.“

Ukrajinec ako Slovák? 
Alebo Slovák ako Ukrajinec?

Mentalita je neoddeliteľnou súčasťou každého 
národa. Bez ohľadu na to, ako blízko seba krajiny 

sú, stále existujú prvky vlastné istému národu, ktoré 
ho odlišujú od ostatných. Človek je tiež odmalička 
zvyknutý na mentalitu svojho národa. Preto rozdiely 
v inom prostredí pociťuje výraznejšie. 

Yevheniia bola prekvapená, akí sú k nej Slováci 
láskaví. Vníma ich ako naozaj milých ľudí a je im 
za to veľmi vďačná: „Slováci sú veľmi citliví, vždy 
pomáhajú, ak je niečo nezrozumiteľné. Na Ukrajine 
je takisto veľa šikovných, neuveriteľne milých ľudí, 
no tí to prejavia až vtedy, keď sa spoznáte bližšie. 
My Ukrajinci sme viac uzavretí, zatiaľ čo úsmev  
v autobuse alebo na okoloidúcich nie je na Slovensku 
ničím nezvyčajným.“ Rovnaký dojem má aj Nikolet-
ta: „Slováci sú veľmi dobrí ľudia. Všetci sa usmie-
vajú, zdravia sa, keď potrebujem pomoc, všetci mi 
pomôžu. Keď niečo potrebujem na Ukrajine, dosta-
nem rozčúlenú odpoveď, či to neviem urobiť sama.“ 
Zo strany Ukrajincov vníma istý odstup a dôraz  
na samostatnosť jedinca.

Bohdana sa na situáciu pozerá z iného uhla. 
Ohľadom Slovákov zatiaľ nedospela k definitívnemu 
názoru, uvažuje obšírnejšie: „Zdá sa mi, že ľudia  
na celom svete sú viac-menej rovnakí. Všade sa náj-
du aj dobrí, aj tí menej dobrí ľudia. Ako na Sloven-
sku, tak aj v ktorejkoľvek inej krajine sveta.“

Autorky:
 Zuzana Mladšíková
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk  
a literatúra

Marharyta Tyslenko
študentka slovenského jazyka a literatúry

Fotografie: 
Zuzana Mladšíková, 

Marharyta Tyslenko, Pexels.com
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Aké rúško si vybrať  

Rúška sa popri mobile, peňaženke a kľúčoch sta-
li súčasťou našej nevyhnutnej výbavy pri odchode  
z domu. Chránime si nimi zdravie od začiatku pan-
démie koronavírusu. To je ich cieľom a zároveň naj-
väčším pozitívom, no za ten čas sme si mohli všim-
núť aj pár ich negatív.

Akné, o ktorom si mnohí mysleli, že sme mu dali 
zbohom niekedy v šestnástich, je zrazu späť. Rúška 
zhoršujú pleť rovnako ženám, ako aj mužom. Dob-
rým spôsobom, ako zmierniť túto neželanú reakciu 
našej pleti na rúško, môže byť jeho uvážený výber. 
Najvhodnejšie je chirurgické jednorázové rúško,  
no z „látkového sveta“ na pleť najlepšie pôsobí 
100-percentná bavlna či hodváb. Hodváb je však ešte 
vhodnejší, pretože jeho bariéra odpudzovania vody 
je účinnejšia. Jednoducho povedané, zvlhne neskôr. 
Taktiež má prírodné antimikrobiálne, antibakteriálne 
a antivírusové vlastnosti.

Mnohé druhy rúšok môžu negatívne ovplyvniť 
naše pohodlie dýchania. Študenti si to uvedomujú 
napríklad vtedy, keď bežia na autobus alebo sedia 
v malých učebniach, v ktorých je naplno pustené 
kúrenie. Chirurgické jednorazové rúška sú v tom-
to prípade najlepším riešením, pretože sú vyrobené  
z priedušného materiálu. Koniec koncov, zdravotníci 
v nich dýchajú počas náročných operácií už roky. 

Priedušný materiál nie je jedinou výhodou jed-
norazových rúšok. Hneď po respirátoroch ponúkajú 
najväčšiu ochranu pred ochorením COVID-19 v po-
rovnaní s inými spôsobmi krytia horných dýchacích 
ciest. Jednorazové rúško je však nutné použiť naozaj 
iba raz, pretože vlhnutím stráca svoju ochrannú účin-
nosť.

Rúška zhoršujú pleť rovnako mužom, ako aj 
ženám

Rúška nosíme na tvári počas dňa až priveľmi 
často, niekedy máme tváre prekryté takmer celý čas 
v slede niekoľkých dní. Preto, ak máte na chvíľku 
čas dať rúško dole, neváhajte. Po zvlhnutí rúška sa  
v ňom začínajú množiť baktérie, čo negatívne vplýva  
aj na pokožku.

Problémom je, že pod rúškom je vlhko a teplo, 
preto naša pokožka nemôže dýchať, a tak vznikajú 
upchaté póry a komedóny (tzv. čierne bodky). Rieše-

ním je póry vyčistiť a stiahnuť. 
Našou radou, ako sa zbaviť nečistôt na pleti  

a stiahnuť póry, je hlavne čistenie. Čistenie pleti by 
sme mali realizovať ráno i večer. Slúžia nám na to 
rôzne micelárne vody, čistiace mlieka, gély, peelingy 
alebo krémy. Tie môžu používať rovnako muži, ako  
aj ženy. Dôležitá je najmä pravidelnosť v čistení,  
a to hlavne v tomto období, keď sa nám na pleti mno-
žia pod rúškom baktérie. 

Ďalším spôsobom, ako sa zbaviť baktérií, je pra-
videlné pranie textilných rúšok na vyšších teplotách. 
Ak si nestíhame rúško oprať, môžeme ho aspoň pre-
žehliť, a tak ho vysokou teplotou zbaviť škodlivín. 
Ako sme už spomenuli, ak nemáme látkové rúška, je 
dôležité tie jednorazové vymieňať za nové.  

Chytať si tvár rukami má vo zvyku asi každý. 
Často si to ani neuvedomujeme a podopierame si 
bradu, líca alebo sa dotýkame okolia pier. Tohto 
zlozvyku by sme sa mali zbaviť hlavne v období 
pandémie. Jednak z hľadiska zachovania zdravia, 
jednak z hľadiska predchádzania tvorbe vyrážok.

Aktivity, pri ktorých rúško môžete odložiť

V chladnejších mesiacoch nemáme na výber veľ-
ké množstvo aktivít, pri ktorých by sme rúško ne-
potrebovali mať na tvári. Napriek tomu existuje pár 
miest a aktivít, ktoré nám umožnia zhlboka sa na-
dýchnuť po celom dni v škole či v práci.

Vonkajšie športoviská sú jedným z takýchto miest. 
Rúško nepotrebujete napríklad pri behu, bicyklovaní 
či korčuľovaní. Pokiaľ však nie ste vyslovene špor-
tový typ, vašou formou relaxu bez rúška môžu byť 
prechádzky v prírode alebo parku, v ktorom nie je 
veľa ľudí. Skvelým tipom je aj ľahšia turistika niekde 
v okolí vášho bydliska. A v prípade, že sa turistike 
venujete naplno, máte vyhraté, pretože okrem obedu  
v horskej chate môžete počas celej túry nechať rúško 
pokojne vo vrecku.

Zaujímavou formou trávenia voľného času  
bez rúška je jazda na koni. Ak sa jazdenia na ma-
jestátnom zvierati nebojíte, vygooglite si, či je niekde  
v okolí vášho bydliska možné ísť si zajazdiť. Okrem 
nezvyčajného zážitku a potenciálneho nového hobby 
to môže pre vás predstavovať jednu z mála originál-
nych aktivít, pri ktorých nebudete musieť pamätať 
na prekrytie dýchacích ciest.

Naopak, ak radšej trávite čas v meste a momen-

Tipy, ako si uľahčiť život s rúškom
Už viac než rok chránime zdravie seba i nášho okolia tým, že si prekrývame ústa a nos rúškom. Preto vám ponúkame pár 
rád, aké rúško je najvhodnejšie, ako sa vyhnúť nepríjemnostiam, ktoré nám spôsobuje a pri akých aktivitách ho môžeme 
nechať vo vrecku.

Okolo nás



15

tálne opatrenia to dovoľujú, skvelý tip na príjemne 
strávené popoludnie je vziať si kávu alebo čaj so se-
bou a vychutnať si nápoj počas prechádzky mestom či  
na lavičke. Možnosťou je pripraviť si nápoj doma  
do termohrnčeka alebo sa zastaviť pri výdajnom 
okienku svojej obľúbenej kaviarne. Nemusíte ostá-
vať len v známom prostredí svojho mesta, to isté 
môžete urobiť napríklad aj v susednom meste či do-
konca v meste, ktoré ste ešte nenavštívili. Aspoň tým 
uniknete stereotypu.

Posledný tip sa vám bude páčiť, ak máte radi kul-
túru, no po niekoľkých hodinách strávených v rúšku 
počas dňa v práci či v škole vás ďalšie také chvíle  
v divadle nelákajú. Môžete spraviť kompromis  
a zapnúť si online predstavenie v pohodlí domova. 
Zabijete tým dve muchy jednou ranou. 

Lepšia kondička = ľahšie dýchanie pod rúškom

Niektorí z nás sa už pri obyčajnom výstupe  
po schodoch zadýchajú, a nejednému z nás sa do-
konca aj v relatívnom pokoji dýcha v rúšku ťažšie. 
Dýchavičnosť môže byť spôsobená zdravotnými 
problémami, no častejšie je príčinou slabá kondícia 
či nesprávne dýchanie. 

Pravidelný pohyb, ideálne kardio, zlepší vašu 
kondíciu. Na začiatok je vhodná ľahká forma, a teda 
– rýchla chôdza, prípadne výstup po schodoch alebo 
na mierny kopec či bicyklovanie. Intenzita tréningu 
je správne nastavená vtedy, ak ste schopní bez prob-
lémov povedať tri vety. 

Pri akejkoľvek aktivite, či už pri pomalej chôdzi, 

alebo pri behu, je kľúčové dýchať pravidelne – do-
držiavať pravidelný rytmus pri nádychu nosom a vý-
dychu ústami. Platí pravidlo, že čím pravidelnejšie 
dýchame, tým viac kyslíka dostávame do tela, a pra-
cujeme tak aj s kapacitou pľúc.

Všetky vyššie spomenuté tipy by mali stačiť  
na to, aby ste svojmu telu pomohli zlepšiť dycho-
vú kondíciu pod rúškom. Ak však chcete so svojím 
dychom pracovať ešte viac, výborným spôsobom je 
beh. 

Bratislava je plná študentov z celého Slovenska, 
ktorí nevedia, kde je vhodné s týmto športom za-
čať. Pokiaľ ste bežec, ktorému vyhovuje rovina, je  
pre vás ideálny takmer 1,5-kilometrový okruh  
okolo prírodného bratislavského jazera Kuchajda. 
Príjemný výhľad na Dunaj si zase môžete vychut-
nať na trase od mostu Lanfranconi, popri Eurovei až  
na most Apollo. 

Ak ste, naopak, bežec, ktorý uprednostňuje beh  
po trase s prevýšením, vhodnou voľbou pre vás môže 
byť Železná studnička, z ktorej môžete vybehnúť  
na Kačín. Od križovatky Lamač smerom na Kačín 
je to 4,4 kilometra a na Železnú studničku 7,6 ki-
lometra. Pokojné prostredie sa naskytá aj po ceste 
na Kamzík, na ktorý môžete buď vybehnúť, alebo si 
výstup naň užiť ako príjemnú turistiku. 

Veľa šťastia pri zlepšovaní kondičky!  

Autorky textu a fotografií: 
Andrea Jancová a Sofia Šalingová

študentky žurnalistiky 
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1.

Články vedome šíria strach a neistotu, objektívne 
informácie takmer vždy chýbajú

Obľúbená hra dezinformátorov je hra na city. Články 
plné nezmyselných bludov a hoaxov, ktoré vznikli 
v pivnici na opačnom konci sveta, šíria strach, pocit 
ohrozenia a nedôveru v akúkoľvek inštitúciu. Pre-
čo práve tieto pocity? Človek je bytosť, ktorá chce  
za každú cenu chrániť seba a svoje okolie. Ak niekto 
napíše, že vám po požití daného lieku odpadnú obe 
ruky, pravdepodobne na ten liek nesiahnete. Keď túto 
hlúposť autor obohatí o „vlastnú skúsenosť“, zaváži 
to ešte viac. Metóda šírenia negatívnych pocitov je 
len prvým krokom k preniknutiu do hláv iných ľudí. 

2. 

Tvrdia, že „tí druhí“ nám niečo taja

„Neverte spoločnosti, politikom ani vedcom, lebo 
nám určite niečo taja. Zato my vám prinášame iba 

pravdu a neskreslené informácie!“ Približne v tomto 
duchu sa nesú všetky príspevky na dezinformačných 
weboch. Aby sme si to vyjasnili: Úlohou žurnalis-
tov je objektívne a neskreslene informovať verejnosť  
o aktuálnom dianí. Ak teda máte z nejakého článku 
pocit, že sa vám jeho autor snaží vložiť „chrobáka  
do hlavy“, radšej zbystrite pozornosť. 

3. 

Šíria provýchodnú propagandu

Ak ste náhodou natrafili na článok, v ktorom sa píše, 
aký je západný svet zlý a skazený, Spojené štáty nám 
klamú, liberalizmus je to najväčšie zlo, aké kedy 
existovalo, inak orientovaní ľudia sú psychicky chorí 
a rodinou je iba muž a žena, zapnite výstražné kon-
trolky. Je tu cítiť silnú sugesciu a pretláčanie určitého 
spektra názorov. 

4. 

Používajú sugestívne vety

Príspevky na alternatívnych weboch často obsahujú 
sugestívne frázy typu: „Iste nie je náhoda...; Keďže 
sa tieto informácie nedočítate v mainstreamových 
médiách...; Prečo nám to vrchnosť tají? Nechcú,  
aby sme vedeli...; Ja osobne by som sa prikláňal  
k tomu, že...“ a podobne. V bežných žurnalistických 
príspevkoch sa nepoužívajú. Preto, ak čítate článok 
a zrazu tam zbadáte vety formulované v podobnom 
duchu, okamžite ho zavrite. 

5.  

Prezentovanie jednostranných subjektívnych 
názorov, nie faktov

Každý, kto si aspoň raz za týždeň prečíta článok  
z kvalitného média či spravodajského portálu, vie, že 
novinár/ka sa čitateľovi snaží sprostredkovať infor-
máciu, čo sa však úplne nedeje pri dezinformačných 
weboch. Áno, tie síce posúvajú ďalej nejaké infor-
mácie, no ich overiteľnosť a spoľahlivosť je mizivá 

Ako sa nezamotať do siete 
alternatívnych webov

Každému sa to už určite stalo aspoň raz. Kamarát vám poslal link na článok, ktorý si rozhodne musíte prečítať, lebo toto sa 
nikde inde nedozviete. Článok otvoríte, no zdá sa vám nejaký zvláštny, nehovoriac o grafike stránky, ktorá tiež pôsobí čudne 
a nie dvakrát profesionálne. V dnešnej dobe nie je jednoduché rozlíšiť, či ide o článok z novinárskeho pera alebo je výtvorom 
amatéra z alternatívneho webu. Preto sme pre vás zosumarizovali 9 charakteristických vlastností, na základe ktorých ro-
zoznáte, či ide skutočne o relevantnú novinársku prácu alebo „scam“ (pozn. autoriek: podvod, výmysel).

Študenti študentom
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a otázna. Pokiaľ chcete šíriť nejakú informáciu, 
mala by byť overená, podložená dôkazmi a faktami.  
Ak chcete napísať článok o nejakej osobe, musíte jej 
dať priestor na vyjadrenie sa k téme. Ako spomína-
la Monika Tódová v relácii Silná zostava, keď píše 
článok o politikovi alebo o akejkoľvek inej osobe, 
vždy túto osobu kontaktuje a ponechá jej priestor 
na vyjadrenie sa. Dodala, že o sebe našla množstvo 
článkov na rôznych dezinformačných portáloch, no 
ani jeden z autorov sa na ňu v danej veci neobrátil. 

6. 
Vyhlasujú, že informácie v článkoch nie sú overe-

né, iba prevzaté

Toto nie je novinárčina. Podľa Etického kódexu no-
vinára musí byť každá informácia overená minimál-
ne z dvoch od seba nezávislých zdrojov. Ak nejaký 
web iba preberá správy a neoveruje ich pravdivosť, 
nedá sa považovať za spoľahlivý informačný zdroj. 

7. 
Ak vám niekto známy povie „Čítal som na Fa-
cebooku, že...; Môj známy mi povedal/poslal 

toto...“, zapnite kontrolku

Nemôžete veriť všetkému, čo vám niekto povie, 
len preto, lebo to počul od kamarátky (tá to počula  
od susedy a tá to započula, keď sa rozprávali dve tety 
na ulici a pod.). Jedna vec je informačný šum, ktorý 
sprevádza šírenie správy, a druhá, veľmi dôležitá vec 
je tá, že nikto z týchto ľudí nepodloží svoje tvrdenia 
relevantným zdrojom, napríklad vedeckou štúdiou. 
Jeho slová môžu byť pravdivé, ale nie nevyhnutne. 
Dôležité je uvedomiť si, že sociálne siete sú priesto-

rom pre subjektívne vyjadrenie, kde môže ktokoľvek 
napísať čokoľvek.

8. 
Redakcia alebo autor nezodpovedajú za články

Každý novinár a redakcia sú zodpovední za informá-
cie, ktoré šíria. Preto ak nejaká internetová stránka 
vyhlasuje, že za svojich redaktorov a za zverejnené, 
prípadne šírené články nezodpovedá, ide o alterna-
tívny web a nie seriózne online médium. 

9. 
Používajte zdravý rozum a premýšľajte

Zvykne sa hovoriť, že niekedy stačí použiť zdravý 
sedliacky rozum. A ak vám ten nestačí, nebojte sa 
hľadať a pátrať po pravde. Zistite si, či je daná we-
bová stránka naozaj dôveryhodná. Neverte automa-
ticky všetkému, čo vám kolega/kolegyňa povedal/a  
v práci ako najnovšiu správu. Premýšľajte a uvažuj-
te, nezdieľajte túto správu ihneď s ďalšími ľuďmi.

Dúfame, že vám tieto tipy pomôžu a ak si nebudete 
predsa len istí, či ide o skutočné médium, navštív-
te stránku Konšpirátori (www.konspiratori.sk), kde 
nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam webov, 
ktoré sprostredkúvajú konšpiračný a neoverený ob-
sah. 

Autorky textu a fotografií:
Katarína Biskupičová a Vanesa Čuriková 

študentky žurnalistiky
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Ako za sedem dní stvoriť knižný svet:
Krátky sprievodca pre budúcich spisovateľov
V živote každého knihomoľa určite raz príde ten moment, keď mu napadne, že by skúsil napísať knihu. Potom však otvorí 
poznámkový blok a zistí, že to nie je také jednoduché. Svet okolo nás vznikal a vyvíjal sa milióny rokov – ako by sme teda 
mohli len tak z brucha vymyslieť knižný svet, ktorý by bol rovnako komplexný a dokonalý?
Táto otázka sa netýka len fantasy príbehov zasadených do magického sveta čarov a kúziel. Každá kniha sa odohráva  
vo svojom vlastnom svete, či už je to Stredozem alebo sídlisko vo Svidníku. A pri tvorbe každého knižného sveta je pár vecí, 
na ktoré si treba dať pozor. Ak ich vymyslíme správne, náš svet bude fungovať ako hodinový mechanizmus. Ak nám však 
jedno koliesko vypadne, hodinky sa môžu pokaziť.
Ako teda začať s touto Božou prácou?

Deň prvý: Aký žáner píšete?

Na túto otázku si treba odpovedať hneď na za-
čiatku. Žáner knihy totiž výrazne ovplyvňuje podobu 
sveta, v ktorom sa bude dej odohrávať.

Svet v sci-fi knihe určite nebude rovnaký ako  
vo fantasy knihe. Ak napríklad píšete sci-fi, prav-
depodobne budete opisovať svet plný technológií. 
Môže ísť buď o utopický dokonalý svet alebo dysto-
pický svet zničený vojnou.

Fantasy príbeh sa zase môže odohrávať v skutoč-
nom svete (real world fantasy), alebo vo vymyslenom 
svete (second world fantasy). Oba typy majú svoje 
plusy aj mínusy. Pri real world fantasy sa nemusíme 
príliš trápiť s vymýšľaním nového prostredia. Die-
lo zasadíme tam, kde to dobre poznáme. Musíme 
sa však riadiť pravidlami reálneho sveta. Pri písaní 
second world fantasy máme oveľa väčšiu voľnosť  
a môžeme popustiť uzdu svojej fantázii.

Deň druhý: Potrebujete mapu 

A to nielen preto, že mapy v knihách vyzerajú  
coolovo!

Mapa vám môže v mnohých situáciách pomôcť  
pri písaní, rovnako ako potom pomôže čitateľom  
pri čítaní. Zjednoduší orientáciu v priestore a po-
môže vám predstaviť si napríklad to, ako dlho bude 
postave trvať, kým sa presunie z bodu A do bodu B.

Navyše vás tvorenie mapy donúti zamyslieť sa  
aj nad takými stránkami knižného sveta, ako je pod-
nebie. V akom podnebnom pásme sa nachádzame? 
Čo tu bude žiť a rásť? Akí ľudia tu budú žiť? A aké 
tu asi bude počasie? V mnohých prípadoch sú to len 
detaily, no ich zanedbanie môže viesť k logickým 
lapsusom. Ak napríklad po ceste za dobrodružstvom 
postavy prejdú zo zamrznutej krajiny rovno na púšť, 
väčšinu čitateľov to asi nepresvedčí o kvalite príbe-
hu.

Deň tretí: Kultúrny šok

Každé spoločenstvo ľudí sa vyznačuje svojou 
vlastnou kultúrou. Či už píšete príbeh odohrávajúci 
sa v dedine hobitov, alebo na predmestí Bratislavy, 
treba mať tento fakt na pamäti. Kultúra ovplyvňuje 
množstvo aspektov života. Určuje pravidlá, ktorými 
sa ľudia riadia. Podmieňuje ich zvyky a sviatky, kto-
ré slávia. Ovplyvňuje napríklad aj mená, ktoré môžu 
ľudia dostať. A jej významnou súčasťou je aj nábo-
ženstvo.

V second world knihách máte slobodu pohrať sa  
s touto súčasťou kultúry a vytvoriť úplne nové nábo-
ženstvo, no môžete pokojne využiť aj tie nábožen-
stvá, ktoré už existujú. Každé náboženstvo so sebou 
nesie súbor pravidiel a spoločenských noriem, ktoré 
ovplyvňujú správanie ľudí. Ak postavy vo vašej kni-
he napríklad nie sú kresťania, budú sláviť Vianoce či 
Veľkú noc? Alebo budú mať svoje vlastné sviatky, 
ktoré budú reflektovať ich kultúru?

Študenti študentom
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Deň štvrtý: Pozor na jazyk!

Ak píšete príbeh odohrávajúci sa v skutočnom 
svete, ďalšou stránkou jeho umeleckého stvárnenia,  
pri ktorej by ste sa mali pristaviť, je jazyk. Ak naprí-
klad situujete príbeh niekam do Bratislavy, postavy 
budú logicky rozprávať po slovensky. To však ne-
znamená, že sa nemôžu stretnúť aj s inými jazykmi. 
Postava z Číny si pravdepodobne nebude úplne ro-
zumieť s postavou zo Slovenska. Aspoň nie bez po-
moci prekladača.

S jazykom sa tiež dá pekne pohrať, ak si na to vy-
tvoríme v príbehu podmienky. Ak povedzme niekto-
ré postavy ovládajú viac jazykov, pre čitateľov môže 
byť zaujímavé, keď necháme postavu občas vyriecť 
pár fráz v cudzom jazyku. Alebo si v prípade second 
world fantasy môžeme pokojne vymyslieť úplne 
nový jazyk a zakomponovať ho do príbehu. Taký 
Tolkien vymyslel nových jazykov hneď pätnásť.

Jazyk tiež úzko súvisí s kultúrou. Preto si treba 
dávať pozor aj na frázy, ktoré by mohli postavy pou-
žívať. Napríklad pohanská postava by len ťažko vy-
kríkla čosi ako „Kriste pane!“

   Ak ste šikovní, aj v takomto prípade dokážete 
zapojiť svoju fantáziu. Spisovateľka S. J. Maasová  
vo svojich knihách využíva povzdych „Matkine 
cecky“, čím odkazuje na pohanskú bohyňu Matku  
vo svojej vlastnej, vymyslenej mytológii. Aj toto 
môže byť veľmi zaujímavý a vtipný detail, ktorý do-
káže príbeh okoreniť.

Deň piaty: Prepíšte históriu

Tento krok je dôležitý najmä pri sci-fi príbehoch. 
Pre príbeh je podstatné, čo sa stalo medzi prítomnos-
ťou a vo vašom príbehu opisovanou budúcnosťou. 
Čo z vášho sveta urobilo svet utopický či dystopic-
ký?

Aj v ostatných príbehoch je dôležité, čo ovplyvni-
lo dej pred tým, ako sa začal. V dielach J. K. Rowlin-
govej sa napríklad dozvedáme o čarodejníckej vojne 
s Voldemortom, ktorá sa odohrala dávno predtým, 
ako sa Harry dostal do Rokfortu. Napriek tomu však 
ovplyvnila celý jeho život. Ovplyvnila myslenie ľudí 
aj celú kultúru čarodejníckeho sveta.

Deň šiesty: Mágia na vôdzke

Nič na svete nie je neobmedzené – ani mágia. Je 
oveľa zaujímavejšie, keď majú aj čary svoje pravidlá 
fungovania a reštrikcie, inak by sa dal každý prob-
lém vyriešiť lusknutím prstov. Ak teda píšete fantasy 
príbeh, treba si v ňom určiť hranice.

Každý magický systém v knihách funguje odlišne. 
U Rowlingovej sa čarodejníci učia používať mágiu  
v škole pomocou rozličných zaklínadiel. U Cassan-

dry Clareovej má zase každý bosorák inú schopnosť 
a pričarovať môže len to, čo už niekde vo svete 
existuje. Mágia tieňolovcov je zase limitovaná len  
na používanie anjelských znamení. V knihách Leigh 
Bardugovej majú griše k dispozícii len sily svojho 
rádu. Fantázii sa medze nekladú. Pri písaní platí, že 
si všetko najprv musíme sťažiť, aby sme si to mohli 
potom zjednodušiť. Najprv si stanovíme hranice,  
po ktoré sa dá ísť, aby sa nám príbeh prirodzene vy-
víjal a narážal na tieto hranice, ponúkal ďalšie mož-
nosti zápletiek a ich riešení.
 
Deň siedmy: „... a v siedmy deň si Boh odpočinul 

od všetkého, čo utvoril.“ Gn 2, 2

Nakoniec si treba uvedomiť, že nepíšete encyk-
lopédiu. Nie je potrebné vychrliť na čitateľov kvan-
tum faktov o tom, čo všetko ste si pre nich pripravili  
a vymysleli. Ukážte im to v príbehu. Povedzte im len 
to, čo musia vedieť. Na začiatku si môžete vybrať 
jeden fragment vami vytvoreného sveta, na ktorý ste 
najviac hrdí, a začať príbeh prostredníctvom neho.
 

Nakoniec, v žiadnom prípade sa netreba streso-
vať. Nechajte svoju fantáziu voľne lietať a uvidíte, 
že nápady prídu samy. Inšpirujte sa či už svetom 
okolo seba, alebo prácami, ktoré už existujú. Pozri-
te sa, ako rôzne aspekty knižného sveta vyriešil váš 
obľúbený spisovateľ. A určite sa nemusíte obávať, 
že by váš svet nebol dosť originálny. Nikto totiž váš 
príbeh nenapíše tak, ako ho napíšete práve vy.

Autorka: Terézia Klimeková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Fotografie: Unsplash.com
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Knižné a filmové tipy
alebo Aj počas pandémie sa dá zabaviť

Posledné týždne a mesiace sme väčšinu času trá-
vili v našich domovoch. Nechceli sme sa zbytočne 
vystavovať kontaktu s ľuďmi z dôvodu šíriaceho sa 
vírusu. Mohli sme si však oddýchnuť a tráviť viac 
času s rodinou alebo v pokoji sami, nie všetci predsa 
máme radi neustálu spoločnosť a hluk.

Pre nadšencov kinematografie som vybrala zopár 
takých filmov, ktoré (nielen) počas pandémie nepo-
chybne upútajú. Zo žánrového hľadiska ide väčšinou 
o drámy, pretože tie ma zaujali najviac. Filmy som 
vyberala z tých, ktoré som si počas dní strávených 
doma pozrela a zároveň ma najviac zaujali.

Knihy som čítala na odporúčania známych a vy-
brala som tri výborné, ktoré by podľa mňa mal mať 
prečítané každý, pretože vedia priniesť niečo cenné 
do života.

Filmové tipy

Pieces of a Woman
dráma, 2020

Strata vlastného dieťaťa predstavuje obrovskú bo-
lesť, ktorú sa v tejto dráme podarilo zachytiť veľmi 
realisticky. Filmový výkon herečky Vanessy Kirby, 
ktorá hrá hlavnú postavu, je úžasný a profesionálny. 
Budúca matka Martha sa so svojím mužom Seanom 
pripravuje na domáci pôrod. Film dokonale popisu-
je vzťahy pred rôznymi životnými udalosťami a tiež  
aj po nich a divák sleduje, ako pracuje psychika člo-
veka v najzraniteľnejších momentoch. Film má tak 
silnú psychologickú rovinu a po jeho pozretí si možno 
uvedomíte, že život síce naozaj prináša rôzne úska-
lia a problémy, ale človek musí nájsť spôsob, ako sa  
s nimi vyrovnať.

22 July
životopisný/dráma/triler, 2018

Film predstavuje príbeh v troch rovinách: dozve-
dáme sa o teroristickom útoku v Osle, ktorý sa udial 
práve 22. júla 2011, o politike, ktorá vládne v Nórsku 
a o právnikoch, ktorí boli do procesu zainteresova-
ní. Sedemdesiatsedem mŕtvych po najdrastickejšom  
a najkrvavejšom teroristickom útoku všetkých čias 

v Nórsku. Film ponúka predovšetkým emocionálny 
pohľad na tento deň a snaží sa nás vniesť do atmo-
sféry, ktorá v meste zavládla. Prináša aj obraz vývinu 
situácie po útoku. Ak vás zaujíma história a to, čo 
ovplyvnilo túto krajinu, je to skvelý film.

1917
vojnový/dráma, 2019

Neobyčajný historický film od Sama Mendesa 
svojím jednoduchým scenárom približuje prechod 
medzi frontami počas Veľkej vojny, ktorú prežil  
a prerozprával mu jeho dedko. Reálne zážitky  
a problémy sa v tejto oscarovej dráme zachytávajú 
bravúrne, takže otvorené zlomeniny, hlboké zákopy, 
pasce a neľudské podmienky vám nedovolia od fil-
mu odvrátiť zrak. Časová tieseň je pre francúzskych 
vojakov stresujúca, nevedia, kde sa nachádzajú 
Nemci a či práve nepreletela guľka blízko ich hláv. 
Napriek tomu, že scény sú natáčané o viac ako sto 
rokov neskôr, situácie pôsobia autenticky. Herci sa 
chopili svojich rolí veľmi dobre, dve hlavné postavy 
zahrali francúzskych vojakov famózne. Ak máte radi 
históriu, tento film vo vašom filmovom zozname ne-
môže chýbať!

Študenti študentom
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do zločineckej skupiny, ktorá má však veľmi 
tvrdého a psychopatického bossa Costella v podaní 
Jacka Nicholsona. Obaja pochádzajú z chudobných 
rodín a podobných pomerov, každý však skončil  
vo svojom živote na inom mieste. Keď policajný 
zbor poverí tajného policajta Billa Costigana, aby sa 
dostal k bossovi podsvetia, bez váhania do toho ide. 
Po chvíli pátrania sa nespravodlivo dostáva do väze-
nia, avšak práve tam si ho všimne Costello a začína 
sa naháňačka, v ktorej nie je isté, kto skôr chytí toho 
druhého. Výborné herecké obsadenie a dramatický 
scenár zaujmú každého diváka. 

Knižné tipy

A okraje máš kde? 
Juraj Čokyna

Deti z chudobných, sociálne slabších či róm-
skych rodín sú často spoločnosťou odpísané a odsú-
dené na neúspech už pri narodení. Nedostatok finan-
cií, záujmu a mnohokrát aj vzor rodičov nedokážu 
viesť dieťa tak, aby sa malo v živote o niečo lepšie. 
Desaťtisíce detí na Slovensku ani len nevedia, čo 
je to vzdelanie, prepadávajú už v prvých ročníkoch  
na základnej škole a nie sú schopné sa neskôr zaradiť  
do spoločnosti. Autor knihy Juraj Čokyna skúma 
práve príčiny a dôsledky tohto problému. Zisťuje, 
aké metódy by mal učiteľ v komunikácii a v správaní 
sa k týmto deťom využívať, aby ich vedel motivovať 
k učeniu. Autor prináša vo svojej knihe aj riešenia, 
ktoré ponúka priamo štátu. Sám pomáhal a učil deti 
z chudobných rodín vďaka projektu Teach for Slova-
kia. Aj vďaka svojim skúsenostiam vedel opísať, čo 
by sa dalo na školskom systéme vylepšiť, aby sme 
vedeli pomôcť tým, ktorí za svoj osud nemôžu.

Kníhkupec z Kábulu
Åsne Seierstad

Autorka Åsne Seierstad je príkladom nebojácnej 
ženy, ktorá dosiahne všetko, čo chce. Aby sa vedela 
vžiť do svojho príbehu, odchádza žiť do Afganista-
nu. Vo svojom románe opisuje život kníhkupca Sul-
tána Chána, ktorý zvládol svoj malý podnik v centre 
Kábulu udržať v činnosti po mnohé roky, či už boli 
pri moci komunisti, alebo Taliban. Ukazuje, že život 
v Afganistane je pre Európanov takmer nepredsta-
viteľný. Sama autorka žila štyri mesiace u Sultána 
Chána, aby zistila, aké sú v krajine zvyky, tradície  
a ako silno tam vplýva moc na život obyčajných 
ľudí.

Vitajte v raji
Jennie Dielemans

All inclusive hotely, opálené telá zbohatlíkov 
smejúcich sa do foťáku, ktorým ich fotí niekto z do-
mácich a trpiacich biedou. To je dnešná realita do-
voleniek a hotelov v krásnych destináciách. Honba  
za luxusom ničí životné prostredie a ponižuje ta-
mojších obyvateľov. Autorka Jennie Dielemans sa 
rozhodla ukázať pravú tvár dovolenkového biznisu. 
Núti nás zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami  
a odhaľuje ukrutnú tvár chudoby a biedy, pred 
ktorou často naivne zatvárame oči. Túto knihu by 
si mali prečítať cestovatelia a možno sa ich názor  
na vysnené dovolenkové destinácie zmení.

Autorka: Andrea Jancová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Pexels.com, Unsplash.com
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Dočkajú sa hady rehabilitácie?
Ofidiofóbia – význam tohto vznešene znejúceho 

krkolomného gréckeho slova môžeme nájsť v kaž-
dej príručke zaoberajúcej sa ľudskou psychikou. Ide  
o obyčajný ľudský strach z hadov a o vcelku rozší-
rený fenomén. Môžeme sa dočítať, že podľa psycho-
lógov a psychiatrov trpí nejakou formou ofidiofóbie 
približne tretina dospelej ľudskej populácie. 

Zvláštny kĺzavý pohyb, šupinami pokryté telo  
či prípadná prítomnosť jedu – je toho určite dosť, čo  
v ľuďoch pri pohľade na hada vzbudzuje strach. Zo-
všeobecňovanie a strach idú spolu ruka v ruke a ich 
spájanie je nám ľuďom veľmi blízke, preto môžeme 
predpokladať, že mizerná povesť, ktorú si naprieč 
všetkými súčasťami kultúry hady so sebou už po stá-
ročia nesú, je výsledkom strachu a zlých skúseností, 
ktoré s nimi máme. 

Had sa stal negatívnym symbolom ako v umení 
vizuálnom, tak aj v tom literárnom. Svoju reputáciu  
v literatúre si had stihol pokaziť už na začiatku azda 
najčítanejšej knihy na svete – v Biblii. Už v úvode 
prvej z kníh Starého zákona sa stáva symbolom zlé-
ho ducha navádzajúceho človeka na hriech. 

Odvtedy sa to s hadmi už iba vlečie. Tomuto, 
svojím spôsobom záhadnému plazovi, sa svoju po-
vesť naprieč literárnym umením nepodarilo napraviť  
už hádam nikdy. Bol tradične spájaný s celou škálou 
nepríjemností či zlých ľudských vlastností. Môžeme 
ho nájsť ako symbol smrti, choroby, nešťastia, ľud-
skej zlomyseľnosti, pomstychtivosti či nečestnosti. 

Tento fenomén neminul ani slovenské prostre-
die, ako nás o tom presviedčajú napríklad notoric-
ky známe frazeologizmy dráždiť hada bosou nohou 
či pustiť si hada do rukáva. Oba symbolicky varujú  
pred zlým ľudským konaním.  

Prirovnanie človeka k hadovi či nejakému z jeho 
druhov je známe v mnohých jazykoch. Byť naprí-
klad nazvaný zmijou v slovenskom jazyku či výra-
zom viper v anglicky hovoriacom prostredí by nám 
určite nepridalo na pokoji. 

V súčasnosti je hlas v boji za práva zvierat hlas-
nejší než kedykoľvek predtým. Kampaň je z roka  
na rok viditeľnejšia a demonštrácie zapĺňajú námes-
tia v každom väčšom európskom meste. Zatiaľ síce 
nič nenasvedčuje tomu, že by sa chýlilo k revolúcii  

aj v literatúre, bolo by však veľmi zaujímavé a mož-
no aj úsmevné, ak by sa tento boj presunul aj na lite-
rárne pole a aktivisti by sa začali dožadovať rehabi-
litácie hadov a ich negatívnej symboliky. 

V literárnom priestore totiž ťažko nájdeme živo-
čícha, ktorý by si so sebou niesol taký ťažký náklad 
zápornej symboliky ako práve tento úbohý plaz. 

Je už teda len na nás, ako budeme naďalej k ha-
dom v literatúre pristupovať, či ich necháme natrva-
lo zasadených do tejto strašidelnej atmosféry, alebo 
im dáme niečo ako druhú šancu a dovolíme hadom 
ukázať sa nám aj z inej stránky. Ťažko však povedať, 
či hadom trochu nekrivdíme alebo naopak, či na tom 
naozaj nemajú svoj podiel viny.

Autor: Juraj Kýška 
študent prekladateľstva a tlmočníctva

chorvátsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk  
a kultúra

Fotografia: Pexels.com
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Dnes sme sa tu zišli, aby sme si uctili pamiatku 
spoločenského života jedného študenta.

Vy ste chceli stihnúť obed medzi prednáškou  
a cvikom? Ale kdeže, pán kolega! Jedlo predsa nemá  
ani zďaleka taký úžitok pre vaše telo a myseľ ako 
zotrvanie dávno po dohodnutom konci hodiny, veď 
si musíte predsa vypočuť prednášku o tom, kedy  
a prečo jeden pajác umrel v takom či onakom boji, 
aby ste vy mohli mať krumpľový šalát na štedrove-
černom stole – to sú predsa dôležité fakty!                  

A čože to? Že je vám tak akurát na zdochnutie?  
Ale to hádam nie, veď toľko nezveličujte. Dva zápoč-
ty, tri seminárky a jeden semestrálny projekt predsa 
nemôžu človeku padnúť zle. Dnes je pondelok, máte 
čas predsa do utorka. Robiť drámu vám veru nepo-
môže, radšej sa usmejte a pekne, nahlas pozdravte: 
,,Dobré ráno!“ Nechceli by sme predsa, pán kolega, 
aby si na vás niekto zasadol, nemám pravdu? 

Že už bez raňajok? To nič, to nič, veď si v Lidli  
za tridsaťpäť centov kúpite jeden energeťák a s pre-
hľadom to zvládnete. 

Že nemáte tridsaťpäť centov? To nič, to nič, ka-
marát požičia. 

Čo zas? Ach, že nemáte kamarátov? 
… 
Nepríjemné, pán kolega, no s tým vám veru ne-

pomôžem. Ste v tom sám. Doslova.
Nevešajte hlávku, prosím, radšej sa čím skôr po-

náhľajte na trolejbus. Viete predsa, že ten o pol nikdy 
nemešká (bodaj by takto meškal váš vyučujúci, kto-
rý na dnes sľúbil miesto seminára zápočet – ale ten  
na zápočty nikdy nemešká). Nestihnúť ten zápočet, 
jój, to by bolo nešťastie! Ktože by doučil mamkinej 
babky susedino decko podstatné mená a ich pády?  
A ktože by umyl riad, ktorý už dva dni stojí na pre-
plnenom stole? Ak totiž ostane v kuchyni, stáva sa, 
že ho o pár hodín niet! Ja viem, ja viem. Intráková 
kuchyňa, tá je až príliš ako Boeing 747, ktorým ste  
v júli leteli do Francúzska oberať jahody: nepriestran-
ná, malá, nikto tam v skutočnosti nechce byť.  
No veci sú, aké sú, pán kolega, nedá sa predsa svie-
tiť.

Kým jednou rukou zalievate vifónku v krígli  
od tatka, druhou listujete deväťstostranovú povinnú 
literatúru, ktorú ste si síce k narodeninám nepýtali, 
ale na nič iné peňazí nebolo. A síce je celá po arab-
sky, ale to vás neodradí, aj tak ju celú prelúskate  
so slovníkom v ruke, veď ste predsa intelektovo na-
daný človek, napísali ste SCIO testy a dostali ste sa 
na univerzitu. Na univerzitu, ktorá skončila v Šan-
ghajskom rebríčku na 801. – 900. priečke! Z celého 
tisíca! Veď to je spektakulárne, úžasné! Musíte byť 
talent, génius, samotný prevtelený Einstein! Niet po-
chýb, že to zvládnete bez pokrivenia jediného vlásku 
na vašej ctenej hlavičke. 

Obloha tmavne a spolu s ňou aj každá ďalšia káva, 
ktorú neprestajne hlcete. Mlieko skyslo, lebo chlad-
ničky na Mlynoch už týždeň nejdú a vám to nikto 
nepovedal. Kým ho plný nadšenia lejete do záchoda, 
Miro vám napíše: ,,Neska párty v Techne, dójdeš?“
Duša vám na okamih zaplesá, takmer pustíte kartón 
do misy, keď v tom pípne kalendár: Dnes nočná – 
22:00. 

Pomýšľajúc na to, aké by bolo nemusieť ísť ni-
kam, zvažujete, či sa neoplatí to mlieko predsa len 
dopiť.
Povädnutú hlavu nesiete do izby a ako zodpovedný 
mladý dospelý sa chystáte do práce. A veru, dobre 
robíte. Vy ste možno zabudli na to cviko z gramatiky, 
čo vás čaká ráno 7:20, no ono na vás?
Ani zďaleka. 

Autorka textu a ilustrácie:
Nina Drgoňová  

študentka prekladateľstva a tlmočníctva 
anglický jazyk a kultúra – holandský jazyk a kultúra  

                 Vlastná tvorba   

 Keby nebolo štúdia, nebolo by mňa
Fejtón o klasickom študentskom dni
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Vošla som do kaviarne na Hlavnej ulici.
Nie je to žiadna zastrčená ulička, po ktorej nikto 

nechodí, je to tá hlavná ulica. 
Sadla som si za stôl vo výklade, za ten na vyvý-

šenom stupienku, kde na mňa dopadajú slnečné lúče. 
Cítim sa dôležito, akoby som stála na pódiu. Narov-
nám si plecia, zľahka zdvihnem bradu a nohy pod 
stolom uložím nabok. Ruky sa mi však natoľko trasú,  
že nimi len párkrát prejdem po svojich šatách, pred-
stieram, že ich letmo uhládzam, a snažím sa pri tom 
všetkom tváriť pokojne a sebavedomo. Doteraz som 
si totiž v kaviarni vždy vyberala tiché miesto nie-
kde vzadu v tieni, ukrytá za knižnicou či vysokou 
opierkou kresla, aby som mohla lepšie pozorovať 
ostatných ľudí. Sledovala som tváre bohatých žien, 
zatiaľ čo v rukách ladne držali šáločky s kávou, vi-
dela som i zaneprázdnených študentov v ošúcha-
ných menčestrákoch, ktorí sedeli s malinovkami 
a zákuskami nad roztvorenými knihami na stoloch  
či vážnych elegantných pánov s upravenými fúzmi  
a hodinkami na retiazke, ako si s preloženými noha-
mi vychutnávali ranné noviny. Pozerala som na výra-
zy ich dôležitých tvárí a snažila sa uhádnuť, nad čím 
premýšľajú. Závidela som im.

No dnes to nerobím.
Na lícach sa mi usadí ľahký rumenec – dnes 

som predsa aj ja objektom pozorovania. Nemožno 
si ma nevšimnúť. A skutočne, niekoľkokrát na sebe 
pocítim zvedavé pohľady ostatných zákazníkov  
a nepochybne sa na chvíľu stanem aj témou ich kon-
verzácií. Pozornosť priťahujem celkom určite. S po-
tuteľným úškrnom na chvíľu skloním hlavu a do rúk 
vezmem kartu s ponukou. Nepatrí sa sedieť naprázd-
no. Prstom prejdem po predražených nápojoch, až sa 
zastavím na horúcej čokoláde. Voľba je jasná.

Jemne sa predkloním a so zdvihnutou rukou ele-
gantne zamávam na čašníka. Rýchlymi krokmi pod-
íde ku mne a prudko sa ukloní, až takmer stratí rov-
nováhu.

„Dobrý deň, môžem vám niečo priniesť, s-sleč-
na?“ vyjachtá držiac ceruzku nad zápisníkom. 

Sladko sa na naňho usmejem: „Poprosím vás jed-
nu horúcu čokoládu.“

„Hneď to bude, slečna,“ mladý čašník sa znova 
rýchlo ukloní a dlhými krokmi uháňa k baru, kde ob-
jednávku posunie inému mladíkovi.

Nestačím sa čudovať, keď predo mňa odrazu po-
stavia pohár čokolády ozdobený šľahačkou.

„Nech sa páči, slečna, dobrú chuť,“ vysype jed-
ným dychom čašník a zostane vedľa mňa stáť, akoby 
dúfal, že si objednám niečo ďalšie.

Usmejem sa na neho: „Ďakujem veľmi pekne.“
Chlapec sa poslednýkrát ukloní a pomaly sa 

vzdiali. Opriem si bradu o ruky a privriem oči. Tvár 
mám nastavenú k teplým lúčom zlomeným v okne, 
ktoré ma delí od zvukov ulice. Mám ešte chvíľu, kým 
príde môj vlak a navždy ma odvezie ďaleko odtiaľto. 

Budem chodiť po iných uliciach, navštívim nové 
kaviarne, a keď budem chcieť, budem tam pozoro-
vať celkom nové tváre. Preto je teraz toto moje po-
sledné vystúpenie.

Keď neskôr z kaviarne odchádzam, priam poču-
jem, ako za mnou padá opona.

Autorka textu a fotografie: 
Mária Hroboňová 

študentka učiteľstva
anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk 

a literatúra

      

Derniéra
(~1916)
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Muselo to byť niekde na konci sveta, namoj-
veru. Veď už len tie okolité kopce pôsobili nereál-
ne. Človek sa mohol stratiť v tieni existencie, aspoň  
na malú chvíľu, veď presne po tom celý čas tak veľ-
mi túžil. Nad drevenou budovou krúžili čajky, voňali 
ako more a pozorovali ten komplikovaný svet. Blu-
disko. Labyrint prírody. Slnko ráno vyšlo, čajky si 
našli svoje obľúbené miesto nad vchodom, v malom 
úkryte, v ktorom sa ešte vždy skrýval sneh zo včera 
a pozorovali. Pozorovali ich. Malé životy chodiace 
dnu a von: telefonovali a smiali sa. Niektoré ani len 
pohľad nezdvihli, to boli tie, ktoré už mali vatové 
kopce zaryté hlboko do kože.

Dni sa strácali a znova objavovali. Chod času bol 
badateľný len na zmene účesov, vrstvách obleče-
nia či vráskach, ktoré sa prekvapujúco zmenšovali,  
veď človek už od prírody nechce akceptovať, že 
raz sa stane opadaným ako jeho obľúbený ihličnan,  
pod ktorým sedával v detstve. Čajky vyčkávali, ich 
úkryt zapadal prachom, no oni ho vždy očistili, tie 
postavičky plné snov. Ach, a akí sa z výšky zdali ma-
ličkí! Skoro prehliadnuteľní. Pominuteľní. Pohľad 
na koniec sveta však ich sny prikryl skoro tak, ako 
keď rodič prikryje malé dieťa po nočnej more.

„Dobrý deň, čo vám môžem ponúknuť?“ spýta sa 
mladá čašníčka. Dnu práve vkročil muž okolo štyri-
dsiatky, mierne nesmelý, očami hľadajúci miesto čo 
najviac v rohu.

„Pivo. Veľké, hocijaké,“ zašomre si popod nos. Už 
cíti, ako ho čašníčka súdi, priam cíti aj zlomyseľný 
pohľad od slečny sediacej oproti.

Hore na streche budovy sa nachádza malá štr-
bina, ktorú musia opravári neustále nanovo tesniť. 
Áno, čajky tam rady rýpu svojím malým zobáčikom. 

 

Tá malá štrbina je ich zdrojom tepla. A zaiste i zve-
davosti.

Čašníčka teraz podíde k slečne. Tá si objedná 
veľkú kávu a letmo pozrie na pána s pivom. Zaujíma-
vé, pomyslí si, ako rada by som si dala tiež pivo, no 
sama ho tu piť? To nie. Kiežby mi to bolo jedno, rov-
nako ako jemu. Pán sa na ňu pozrie tiež, sedí v rohu  
a číta najnovšie noviny ich malomesta. Rýchlo od-
vráti pohľad. Ach, hádam som sa nezatvárila zle, po-
myslí si slečna.

Cez štrbinku vpadnú dve vločky snehu. Hmla sa  
vo vzduchu vznáša ako kradmý závan minulosti. 
Čajky krúžia nad purpurovým oceánom, ktorý sa 
prelieva cez horizont. Prví návštevníci odchádzajú, 
ich tváre sú oviate belasým svetlom.

Naprieč uličkou, naproti dvom spomínaným hos-
ťom, sa za stolom pri okne nachádza rodinka s tromi 
deťmi. Ich idylický zjav je priam reprezentatívny. 
Čokoládový croissant s malinami. Pšenično-ražný 
chlebík potretý vajíčkovou nátierkou. V strede stola 
sa pýši citronáda a okolo nej je v pohárikoch čerstvá 
pomarančová šťava. Čo by za takéto niečo dal mladý 
pár kráčajúci popri okne. Držia sa za ruky, v duši im 
horí túžba života, no niekedy ani tá túžba nestačí.

„Musia byť veľmi šťastní, však?“ spýta sa dievča 
chlapca. Ten iba smutne prikývne.

Starostí nad hlavu (pod ňou svitá)
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V tom momente jedno z troch detí zhodí pohár. 
Sklo zarinčí, jeho pozostatky pristanú až na otcovom 
kabáte.

Na moment zavládne ticho. Potom sa miestnos-
ťou ozve pánov hlasný krik. Dieťa sa rozplače. Man-
želka sa snaží dať celú situáciu do poriadku. Deti sa 
pozerajú na súrodenca, no nevravia nič. Nevedia, čo 
by bolo vhodné.

Na chvíľu akoby aj sneh prestal padať. Čajky se-
diace na rímse roztiahnu svoje krídla a ich primár-
ny inštinkt im prikáže vzdialiť sa. Vzlietnuť. Preč  
od vecí, ktorým nerozumejú.

Mladý párik je už dávno preč. Ich predstava  
o idyle rodiny pri okne im ostáva vrytá v mysli. Ob-
loha pomaly nadobúda šedú farbu a dvaja mladí ľu-
dia zastavia a na chvíľu sa zahľadia na scenériu bu-
dovy a hôr. Je to nebezpečné? Sme naozaj takí sami, 
ako sa zdá? Kŕdeľ čajok ich vidí zhora. Dve malé 
postavičky vyzerajú ako jeden celok. Ich každodenná 
cesta. Celú jeseň chodili okolo, ale ešte ako jednot-
livci. Iné kabáty, iné topánky. Možno sa už zošúchali, 
tok času vie byť k materiálnej povahe nepriateľský.

Pán s pivom je v drevenej budove po prvýkrát,  
a preto ho prekvapí, keď sa dozvie, že cena je dob-
rovoľná. Pozrie sa na svoju poslednú päťeurovú 
bankovku, potom na slečnu, následne na čašníčku, 
napokon na rodinu pri okne a usmeje sa. V diaľke sa 
na vatových kopcoch črtá mesačný svit.

Keď pán za sebou zatvára dvere, zachytí ešte 
slečnin pohľad. Pozerá sa naňho a niečo mu ukazuje.  
Po prižmúrení očí si uvedomí, že do vzduchu zdvihla 
novoobjednané pivo.

„Mami, oci, pôjdeme už?“ spýta sa malý chlapec.
Manželka sa na chlapca smutne pozrie a pokrú-

ti hlavou. Majú ešte na ceste objednávku. Úlohy si 
urobia potom, v reštaurácii pri stole sa to nehodí.

Také čudné pohľady! Tie malé postavičky sa toľko 
menia, no pritom ostávajú rovnaké. Síce ich už v tme 
neveľmi vidno, no zajtra nastane nový deň. Nová štr-

bina, nový kabát, nová taška cez plece.
Rodina je posledným hosťom toho dňa. Sleč-

na odišla pár minút po pánovi a ešte stihla čašníč-
ke pošepkať niečo, čo jej vyvolalo úsmev na pe-
rách. Teraz pomaly zhasínajú zadné svetlá a rodina  
bez pozdravu odíde. Dvere sa zabuchnú a prievan 
včerajška je posledným obrazom, ktorý mladej čaš-
níčke ostane v mysli.

Čajky si hľadajú miesto na prenocovanie. Zem sa 
k nim priblíži neúprosnou rýchlosťou a ony pozerajú 
na koniec sveta ako na jeho začiatok. Hory sa javia 
už len ako siluety – no sú také nádherné. A zajtra 
budú takisto. Všednosť je prikrytá plátnom tajom-
nosti a aj keď si myslíme, že sme konečne odhalili 
tajomstvo jej krásy, sme na omyle. Niekedy rozum 
nestačí. Niekedy sa pozrieme nesprávnym smerom, 
vykročíme za vábením mysle a potom si to rozhod-
nutie vyčítame.

Niekedy je možno potrebné pozrieť sa nahor.

Autorka: Dominika Vicenová 
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
Fotografie: Dominika Vicenová, Pexels.com
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Tartaros

Vrená smola steká po stenách.
Ostré kamene tlačím po klzkej skale.
Ako dlho už som tu zavretá?
A prečo odtiaľto nevedú von dvere?
Niet úteku – ako nikdy nekončiaci sen.
Vlastný zobák mi klobe pečeň stále.
Ako som sa sem dostala? Už viem!
Ten Tartaros bol vždy v mojej hlave...

Nespím

Mala som dnes v noci sen,
čo neviem, či bol snom,
bo keď som sa zobudila, len
toľko pravdy bolo v ňom,
svet mi bublal, skrúcal sa a točil,
strácal sa pred očami,
no ten svet, čo ma zo sna zbudil,
bol ešte menej reálny.

Sobota

Neznášam soboty zamračené!
Tie poobedia dlhé, unudené,
keď každý má program, niečo robí,
hoc aj doma pri filme sedí
a ja len hľadím na oblaky za oknom
a čakám, kedy príde zlom...
Hop! Ďalší oblak!
Len kopa vodnej pary, žiadny zázrak.
Občas spustí na zem svoje chladné slzy.

Čo ak to čo tu vidí, ho tak mrzí?
Čo ak plače s nami? So mnou zaiste!
Ligocú sa vo vetre tie kvapky zlatisté,
ako šperky cinkajú v tráve,
celú horu odejú kamene drahé
a potom je oblak preč, obloha temnie.

Autorka básní a ilustrácií:
Terézia Klimeková

študentka prekladateľstva a tlmočníctva 
anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

Básne Terézie Klimekovej
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1. Aký význam nesie slovo INTERJEKCIE? 
A) spojky   B) citoslovcia    C) činitele podieľajúce sa na interakcii

2. Ktorá z týchto možností je správna v prípade, že si práve dostal/a skvelý nápad?  
 A) napadlo ma   B) napadlo mi   C) zjedlo ma 

3. V ktorej z možností sa nachádza VOKALIZOVANÁ PREDLOŽKA? 
 A) Vždy na to upozornia.  B) Za to zaplatíš.  C) Zobudil som sa zo sna.

4. Čo znamená nárečové slovo TÁČKY? 
 A) fúrik   B) natáčky    C) taniere

5. Čo znamená slovo KOLOKVIUM? 
 A) predhovor    B) stavba oválneho tvaru  C) čiastková skúška na univerzite 

6. Ktorý výraz je spisovný? 
 A) vôdzka   B) vodítko   C) vodidlo 

7. V ktorej z možností je SPRÁVNE UTVORENÉ SLOVO ŽENSKÉHO RODU?
 A) bača – bačica  B) horenos – horenoska   C) anjel – anjelica 

Si pravý slovenčinár alebo neznalec? 
Otestuj sa! 

Tento kvíz preverí tvoje vedomosti z oblasti slovenského jazyka. Za každú správnu odpoveď si pripíš jeden bod a v závere zis-
tíš, či ovládaš slovenský jazyk na výbornú, či sa dokážeš orientovať v lingvistickom pojmosloví alebo či ešte máš čo doháňať.
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8. Aký význam má nárečové slovo BLIZŇATÁ?
 A) dvojičky   B) súrodenci    C) deti 
 
9. V akom význame sa používa slovo LANGUE? 
 A) jazyk   B) reč     C) typ písma

10. Ktorá odpoveď je správna (v prípade, že sa približujeme k obci s názvom Abrahám)? 
 A) k Abrahámovi  B) k Abrahámu

11. Začiatkom minulého roka sme kontrolovali všetky stroje. V akom PÁDE je podčiarknuté slovo?  
 A) inštrumentál  B) bezpredložkový lokál  C) genitív

12. Aký je význam slova PUDILÁR? 
 A) klobúk   B) peňaženka    C) zápisník 

13. Ktorý význam sa skrýva pod pojmom KONKLUZÍVNY? 
 A) kladný, pozitívny   B) oznamovací, neutrálny  C) záverečný, dôsledkový 

14. S akým pádom sa viaže sloveso chápať? 
 A) chápeš to   B) chápeš tomu       C) chápeš mi

15. Ako sa nazýva jazykovedná disciplína, ktorá sa zaoberá SLOVNOU ZÁSOBOU? 
A) lexikológia  B) etymológia  C) verbológia 

Správne odpovede nájdete na strane 30.
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Správne odpovede slovenčinárskeho kvízu
1. B)

2. B) Slovné spojenie napadlo mi sa používa vo význame zišlo mi na um. Naopak, ak sa hovorí o napad-
nutí (napr. zvieraťom), použijeme slovné spojenie napadlo ma.

3. C) Neslabičné predložky s, z, v, k vokalizujeme vtedy, keď sa nasledujúce slovo začína na rovnakú 
či výslovnostne podobnú spoluhlásku ako daná predložka. Predložky sa vokalizujú nielen vtedy, keď rovnaká 
alebo podobná spoluhláska stojí na samom začiatku slova, ale aj vtedy, keď je v skupine spoluhlások (za sku-
pinu sa tu považujú aj dve spoluhlásky za sebou) na druhom alebo aj na treťom mieste.

4. C) Výskyt slova môžeme nájsť v nárečiach v okolí Trenčína, Trnavy a na Záhorí. 

5. C) Ide o starší výraz pomenovania ústnej skúšky na univerzite, v súčasnosti pojem označuje  poradu, 
stretnutie odborníkov, vedcov, obyčajne z jedného odboru, často so zahraničnou účasťou, seminár; vedeckú 
diskusiu, rozpravu medzi vysokoškolskými študentmi a učiteľmi, príp. odborníkmi o určitej téme, ale stretne-
me sa aj s použitím tohto výrazu vo význame čiastkovej skúšky na vysokej škole vo forme rozhovoru učiteľa 
so žiakom, obyč. z látky prednesenej v jednom prednáškovom kurze.

6. A)

7. B) KSSJ uvádza odvodené tvary: bača – bačovka; slovo mužského rodu anjel nemá spisovný ženský 
ekvivalent. 

8. A) Slovo sa využíva v rusínskom nárečí. 

9. A) Dané slovo ako termín použil švajčiarsky jazykovedec Ferdinand de Saussure, ktorý rozdelil pred-
met systémovej lingvistiky na: langue (jazyk) – abstraktný systém jednotiek znakovej povahy a pravidiel ich 
používania a parole (reč) – realizácia jazyka, t. j. uplatnenie jazykových jednotiek a pravidiel v komunikáte. 

10. B) Pri mužských neživotných podstatných menách (v tomto prípade ide o obec) je spisovný tvar (k) 
Abrahámu, pretože sa dané slovo skloňuje podľa vzoru dub. Pri mužských životných podstatných menách 
skloňujeme podľa vzoru chlap, čiže sa použije tvar (k) Abrahámovi.

11. C) Ide o predložku, ktorá sa spája výlučne s pádom genitívu.

12. B) Hovorový, zastarávajúci výraz, rozšírený takmer po celom území Slovenska. 

13. C)

14. A) Sloveso chápať (aj jeho záporný tvar) sa viaže s akuzatívom – chápem to (Koho? Čo?). V prípade 
slovesa rozumieť ide o väzbu s datívom – rozumiem tomu (Komu? Čomu?).

15. A)

HODNOTENIE:

(3 – 0) NEZNALEC
(7 – 4) SLABÝ SLOVENČINÁR
(11 – 8) ZNALEC
(15 – 12) PRAVÝ SLOVENČINÁR

 Riešenie kvízu       
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VHODNÉ ZDROJE NA DOPLNENIE TVOJICH VEDOMOSTÍ: 

JÚĽŠ SAV: Pravidlá slovenského pravopisu, 2013. 
KRAJČOVIČ, Rudolf: Vývin slovenského jazyka a dialektológia, 2018. 
KRÁĽ, Ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti, 2016. 
ORAVEC, Ján a kol.: Súčasný slovenský spisovný jazyk: morfológia, 1984.
IVANOVÁ, Martina: Syntax slovenského jazyka, 2020. 
JÚĽŠ SAV: Krátky slovník slovenského jazyka, 2003. 
KRÁLIK, Ľubor: Stručný etymologický slovník slovenčiny, 2016.
Ak máš nejaké otázky, vždy sa môžeš obrátiť aj na Jazykovú poradňu Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra 
(https://jazykovaporadna.sme.sk, tel. č. 02/54 43 17 61-2).

Autorky textu a fotografií:
Romana Beňušová a Eva Lucia Rehaneková

študentky slovenského jazyka a literatúry
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