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SLOVENČINA A...

 Denne sa stretávame s  rôznymi názormi, ktoré sú vo 
väčšej či menšej miere ovplyvnené stereotypmi. Dnešná 
mladá generácia nemá k ničomu vzťah, nečíta knihy, je vy-
chovávaná televíziou, modernými technickými hračkami či 
mobilnými aplikáciami. Štúdium humanitných odborov je 
zbytočné. Ak vie niekto po slovensky, slovenčinu nepotrebu-
je študovať. Golf je pseudošport pre snobov a  zbohatlíkov. 
A takto by sme mohli pokračovať donekonečna. Zdá sa, že 
v zajatí stereotypov je utvorenie si vlastného názoru čoraz 
ťažšie, no predsa sa o to mnohí usilujú – hľadajú, objavujú, 
spoznávajú, hodnotia – a  tak búrajú tieto generalizujúce, 
väčšinou negatívne tvrdenia. Práve takýto mladí ľudia boli 
aj pri zrode nového čísla Kulturária, ktoré venujeme téme 
stereotypov a predovšetkým ich rúcaniu. 
 Najnovšie číslo vytvorili dobrovoľníci OZ Slovenčina, 
študentky a študenti, ktorí študujú na Katedre slovenského 
jazyka FiF UK rôzne (vo verejnosti menej populárne) odbo-
ry a programy – jednoodborový slovenský jazyk a literatúru, 
prekladateľstvo a tlmočníctvo či učiteľstvo. Naši redaktori si 
už zvykli, že pre výber svojho štúdia musia neraz reagovať 
na neprajné a  často nezasvätené komentáre a otázky typu 
„Načo ti je (vyštudovaná) slovenčina?“. Oni však majú v od-
povedi jasno, vedia, že v  jazyku sa toho ukrýva oveľa viac 
ako len jota a ypsilon a vo svojich reportážach a úvahách 
to chcú vysvetliť aj iným. Napríklad v reportáži o diskusii 
reagujúcej práve na túto otázku, ktorú tento rok usporiadala 
Katedra slovenského jazyka FiF UK v spolupráci s OZ Slo-
venčina.
 Študentky a študenti v textoch kriticky aj tvorivo uvažujú 
nielen o „slovenčinárskych“ či „filologických“ stereotypoch, 
ale aj o stereotypoch v iných oblastiach života, vo svete gol-
fu, thajských masáží, dobrovoľníctva či zdravého životného 
štýlu. Tému čísla dopĺňajú už tradičné rubriky ako správy 
o kultúrnom dianí v Bratislave, jazykové okienka, recenzie 
na knihy i na divadelné predstavenia či umelecká tvorba.
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O VYUŽITEĽNOSTI SLOVENČINY NETRADIČNÝM SPÔSOBOM
Otázka, či sú humanitné vedy využiteľné v praxi, každým rokom naberá na rozmere. Študenti sú po stredných ško-
lách často priam nútení zvoliť si technický smer namiesto humanitného. Z každej strany počujú: Neuplatníš sa. Je 
to ale skutočne tak? Naozaj je takýmto spôsobom už vopred daná naša budúcnosť? Nemali by sme predsa len staviť 
na istotu? A má takéto štúdium vôbec zmysel? Také informačné technológie, to je cesta dneška!

 Samozrejme, výnimkou nie je ani štúdium slovenského 
jazyka. V spoločnosti je sprevádzané nemalým množstvom 
rôznych názorov, ktoré ho za celé tie roky „zaškatuľkovali“ 
do takej miery, že dnes naozaj už len málokto vie, čo je prav-
da a čo nie. V značnej nevýhode je slovenčina už len preto, 
že je to náš materinský jazyk. A práve preto má väčšina ľudí 
pocit, že ho vie. Celý. Že tam neexistuje nič viac, čo by sa 
dalo skúmať, s čím by sa dalo pracovať a ako by sa to dalo ďa-
lej využiť. Aj kvôli tomuto svojmu nezáujmu nemajú pred-
stavu, čo sa môže diať za múrmi Univerzity Komenského, na 
Katedre slovenského jazyka FIF UK.
 Samotným študentom nie je ľahostajné, ako sa na ich 
štúdium díva spoločnosť. Stereotypy sa na nich sypú z kaž-
dej strany. Niekto sa smeje z predstavy, že jazykovedec celé 
dni iba sedí nad knihami v jazykovednom ústave a premýšľa 
nad tým, ako ľuďom strpčovať život jazykovými zákonmi. 
Iný názor je, že s vyštudovanou slovenčinou sa dá len učiť, čo 
sa im zdá neperspektívne. Samozrejme, že sa mýlia. Z týchto 
a mnohých ďalších dôvodov sa Katedra slovenského jazyka 
v spolupráci s OZ Slovenčina rozhodli, že usporiadajú dis-
kusiu, ktorá bude mať za úlohu podnietiť študentov do pre-
mýšľania, no zároveň im ukáže, že možností je skutočne veľa 
a spoločnosť sa, žiaľ, dokáže hlboko mýliť.
 Diskusia sa konala 25. apríla na Filozofickej fakulte Uni-
verzity Komenského. Pozvanie prijali doc. PhDr. Jozef Štefá-
nik, CSc, vedúci odboru slovenského jazyka na Generálnom 
riaditeľstve pre preklad pri Európskej komisii v Luxembur-
gu, Mgr. Juliana Beňová, teatrologička v Divadelnom ústave 
Bratislava a exlektorka slovenského jazyka a kultúry v Kato-
viciach a Belehrade, Mgr. Roman Bomboš, moderátor RTVS 
a PhDr. Radoslav Matejov, šéfredaktor Knižnej revue. Všetci 
hostia boli zároveň absolventmi našej fakulty, čo pre nich 
znamenalo možnosť vrátiť sa aspoň na chvíľu do priestorov, 
kde strávili podstatnú časť svojich štúdií, a zaspomínať si na 
študentské časy. Úlohy moderátorky sa zhostila vedúca ka-
tedry prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
 Diskusia s názvom Načo nám je (vyštudovaná) slovenči-
na? sa už od samého začiatku niesla v uvoľnenej atmosfére. 
Hostia sa ukázali nie len ako odborníci na slovenský jazyk, 
ale aj ako zábavní starší kolegovia študentov.
Počas spoločne stráveného času nám odpovedali na množ-
stvo otázok. A tak medzi otázky o využiteľnosti slovenčiny 
pribudli aj otázky ohľadne stavu slovenskej literatúry a mož-
ností zamestnania sa, ale študentom nechýbala odvaha opý-
tať sa aj na platové ohodnotenie hostí v ich zamestnaniach.
 Ešte pred tým, ako sa dostaneme k samotným záverom 
diskusie, mali by sme niečo vedieť aj o motivácii našich hostí 
študovať slovenský jazyk a ich názor na zaužívané stereotypy 
o štúdiu humanitných vied. Preto sme im pred samotnou 
diskusiou položili niekoľko (možno) netradičných otázok, 
ktoré len potvrdili, že človek „zvnútra“ vidí omnoho viac 
ako nezainteresovaný laik.

Aký bol váš vzťah k  slovenskému jazyku počas strednej 
školy? Ide predsa o obdobie puberty, keď takéto predmety 
nepatria práve medzi obľúbené.

Roman Bomboš: Nemal som s  tým problém, už od piatich 
rokov som čítal, a  tak som bral slovenčinu ako celkom pri-
rodzenú súčasť života. Navyše, na gymnáziu som často písal 
poviedky do rôznych súťaží, takže záujem o jazyk bol aj veľmi 
praktický.

Juliana Beňová: Už od základnej školy som mala k slovenčine 
veľmi blízko. Moja mama učila slovenčinu na strednej škole 
a často ku nám chodievali žiaci či študenti, ktorí potrebova-
li doučovanie, najmä vetný rozbor a  diktáty. Počúvala som 
a pozorne sledovala jej vysvetľovanie a čoskoro som správne 
odpovede za študentov kričala ja. Rovnako som aj v škole čas-
to „predbiehala“ učivo, vykrikovala som a dopĺňala učiteľov, 
lebo už som vedela všetko, čo sa na hodinách preberalo. To ale 
učitelia nemali radi a musím priznať, že som si hodiny sloven-
činy niekedy odstála aj za dverami.

Myslíte si, že v súčasnosti má mládež záujem o jazyk a li
teratúru?

Radosav Matejov: Staršia generácia sa vždy na mládež po-
zerá tak, ako keby jej niečo chýbalo. Na mňa sa tiež pozerali 
starší ako na človeka, ktorý nemá záujem o jazyk a literatúru, 
ale niekde vo mne to bolo, len si to samo hľadalo cestu von. 
Nie som skeptický, hoci už sám som akože starší a myslím, že 
mládež o  jazyk, ak myslíme slovenčinu a  krásnu literatúru, 
záujem má i nemá. Som presvedčený, že netreba tlačiť na pílu: 
niekto ten záujem bude mať, niekto nie. Web je, napokon, 
plný blogov, komentárov a táranín o  literatúre (o knihách), 
ale kvalita týchto prehovorov je skutočne strašná, lenže to je 
asi dnes reálny prejav záujmu o tieto veci!

Roman Bomboš: Ťažko odhadnúť. Možno, ak by sme akcep-
tovali blogy a rap, tak by nám vyšli slušné čísla. V skratkovitej 
forme komunikácie plnej rôznych symbolov v smartfónoch sa 
stiera hranica medzi jazykmi, a tak si súčasní mladí ľudia asi 
príliš neuvedomujú, akým jazykom to vlastne píšu.

Mnoho ľudí si v dnešnej dobe zameranie svojho štúdia vy
berie bez rozmyslu, najmä v  prípade, ak nevedia, čomu 
by sa v budúcnosti chceli venovať, alebo sú na podobné 
štúdium prijatí len preto, že sa im nepodarilo dostať sa na 
iný odbor, a humanitné vedy sú pre nich len akousi „pois
tkou“. Ako to bolo u vás? Bolo vaším zámerom študovať 
slovenský jazyk a literatúru, alebo tiež išlo iba o náhodu?

Radoslav Matejov: Áno, ako vysokoškolský pedagóg som vyše 
10 rokov vyučoval oblasť teórie literatúry a  s  ňou súvisiace 
predmety. Sám som na vlastnej koži pocítil, ako z roka na rok 
boli mnohí študenti slabší a otvorene hovorili, že študujú len 
pre sekundárne dôvody. Z univerzity som odišiel a som rád, 
nevedel by som tam vydržať, som v  tomto dosť impulzívny 
a takýchto ľudí by som vtedy poslal rovno „vietekam“. Ja som 
sa pôvodne dostal na filozofiu a slovenčinu s literatúrou a aj 
na biológiu a etiku. Vybral som si filozofiu a slovenčinu s li-
teratúrou, lebo sa mi to páčilo, a začiatkom 90. rokov to bolo 
náročné štúdium. Dnes je situácia iná, v dobrom aj zlom, sna-
žím sa akceptovať realitu a azda aj s odstupom chápem mla-
dých ľudí, ktorí riešia štúdium z mnohorakých dôvodov alebo 
aj bezdôvodne. Do človeka úplne nevidno a nikto nevie, aký 
bude strom z jedného prútika. Čas vie odpovede, ja nie.

A čo vaši rodičia a príbuzní? Ako sa postavili k vašej voľ
be? Podporili vás alebo chceli mať doma lekára, či práv
nika?

Juliana Beňová: Celá rodina ma v  štúdiu podporovala, veď 
povolanie učiteľky slovenčiny sa v  našej rodine takpovediac 
„dedí“.

Radoslav Matejov: V štúdiu mi nikto nestál v ceste. Vyrastal 
som v  pomerne jednoduchých podmienkach, celkom dobre 
som sa učil, písal som poéziu, tak čo?

Keď sa na chvíľu vrátite do tých čias a zamyslíte sa, ako 
ste vtedy prežívali toto štúdium? Bavil vás vybraný odbor, 
alebo ste mali niekedy pocit, že to nemá význam?

Roman Bobmoš: Bolo fajn stretnúť sa s  osobnosťami, ktoré 
formovali náš jazyk – profesor Mistrík, Ábel Kráľ, pani Baj-
zíková, pán Žigo... Som rád, že som ich stihol ešte v plnej sile 
ako pedagógov.

Radoslav Matejov: Štúdium ma po počiatočnom šoku z množ-
stva povinností v prvom a druhom semestri veľmi, veľmi, veľ-
mi bavilo. Zvykol som si na rytmus vysokej školy, na sedenie 
v knižnici, na seminárne práce a skúškové obdobie. Fajn. Vy-
soká škola mi doslova otvorila oči. Boli to nové územia, ktoré 
som zbadal po strednej škole, kde vzdelanie často vyzerá veľmi 
formálne a jazyk sa redukuje na vyučovanie poučiek. Nič viac. 
Na vysokej škole mi ukázali niečo úplne iné: za tými nevľúd-
nymi poučkami je systém a jednota, ktorú môžem pochopiť. 
Tá šanca pochopiť to, dostať sa k jadru, to ma vtedy celkom 
bralo. Stavba jazyka od fonológie až niekde po štylistiku, 
fungovanie jazyka, jeho vplietanie do literárnych útvarov, to 
sú krásne veci. Ale po skončení štúdia, keď som mal diplom 
v ruke, keď som nemal žiadne peniaze a bol som pár mesia-
cov nezamestnaný, som si pripadal ako totálny debil, a veľmi 
som ľutoval, že som vôbec študoval. Bolo to číre vytriezvenie. 
Potom som sa však zamestnal a nejako sa to pohlo správnym 
smerom.

Medzi časté názory patrí aj ten, že slovenský jazyk všetci 
vieme, tak „načo sa ho učiť“. Ako sa na to pozeráte vy?

Juliana Beňová: Aj dnes, hoci sa už slovenčine niekoľko rokov 
ako pedagóg nevenujem, ma vyhľadávajú ľudia, ktorí potre-
bujú pomoc „so slovenčinou“. Prosia o  skorigovanie textov, 
potrebujú poradiť, ako napísať článok, štúdiu, ako správne 
citovať. Pravdaže, obracajú sa na mňa aj cudzinci, aby som 
ich naučila po slovensky. Myslím si, že so slovenčinou sa dnes 
možno uplatniť v akejkoľvek oblasti. Len si prečítajte texty re-
nomovaných prekladateľov, odborníkov, politikov či noviná-
rov a uvidíte, aké hrôzy tam nájdete. A to nemám na mysli 
problematickú lexiku či výnimky, ide o bežnú komunikáciu. 
Ľudia totiž prestávajú čítať a keď píšu, po sebe už nečítajú. Asi 
majú pocit, že keď sú Slováci, vedia po slovensky. Verte, vôbec 
tomu tak nie je. Ja sama korigujem texty, ale vždy, keď píšem 
vlastný, hľadám „ďalšie oči“. Nikto nie je dokonalý a slovenči-
nu sa treba učiť každý deň!

Radoslav Matejov: Tiež som si pred rokmi myslel to, čo píšete 
v otázke. Veď slovenčinu vieme všetci! Teraz viem, že je to asi 
tak, ako pozerať sa na lietadlo a bohurovne si vravieť, že ho 
viete pilotovať. S množstvom poznatkov často prichádza istá 
pokora. Platí aj to, že tí, ktorí skutočne vedia slovenčinu, vám 
povedia, že sa musia ešte veľa učiť, aby ju vedeli.

Spoločnosť, v ktorej žijeme, v poslednom čase dáva pred
nosť technickým vedám pred humanitnými. Stretli ste sa 
už aj vy s názorom, že štúdium slovenského jazyka a lite
ratúry, spoločne s  inými humanitnými odbormi, je zby
točnosť? Čo si o tom myslíte? Je podľa vás ťažké sa s ta
kouto školou uplatniť?

Roman Bomboš: Teraz je všeobecne ťažké pre absolventov 
uplatniť sa. A štúdium jazyka je dôležité aj preto, že slovenči-
na je otvorený jazyk, ktorý sa mení, a aj preto, lebo je dôležitá 
aj v rámci ukotvenia sa v nejakom priestore a čase. Jazyk tre-
ba kultivovať a mne vedomosti ešte zo školy veľmi pomáhajú 
aj pri práci rozhlasového moderátora. Tu je jazyk najpriro-
dzenejším a najdôležitejším základom.

Ak by ste sa mohli rozhodnúť znovu, zostali by ste pri slo
venskom jazyku a literatúre, alebo by ste sa rozhodli inak?

Radoslav Matejov: Všetko by bolo, ako je to teraz a  tu. No 
keď som už začal s fyzikou, uznávam, že z hľadiska kvantovej 
fyziky a rozvetvených časopriestorov by to mohlo byť aj úplne 
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inak a ešte aj inak ako inak. Ako inak...

K takýmto záverom dospela aj samotná diskusia. Hostia sa 
zhodli na tom, že „nestačí byť Slovák“ na to, aby sme mohli 
povedať, že slovenský jazyk ovládame. A to sa odrazí či už 
v prekladateľskej rovine, alebo v mnohých iných, kde slo-
venčina tvorí základ. Hostia sa vyjadrili, že v súčasnosti je na 
Slovensku nedostatok kvalifikovaných ľudí, čo je spôsobené 
možno tým, že takéto povolania sú „behom na dlhé trate“. 
Okrem rád pre študentov ponúkli aj pohľad na pracovný 
trh a uviedli niekoľko príkladov, kde súčasní študenti môžu 
hľadať svoje budúce zamestnanie. Napríklad, ako sa vyjadril 
Radoslav Matejov, knižní redaktori vymreli, no spoločnosť 
pociťuje tento nedostatok a prejavuje značnú nespokojnosť 
s nekvalitnou literatúrou vydávanou v slovenských vydava-
teľstvách.

Osobitný význam prikladá štúdiu materinského jazyka Jozef 
Štefánik, ktorý zdôrazňuje jeho funkciu v prekladateľstve. 
Mnoho ľudí podľa neho zabúda, alebo si neuvedomuje, 
že popri štúdiu cudzích jazykov hrá aj tak najdôležitejšiu 
úlohu jazyk materinský, keďže zvyčajne prekladatelia pre-
kladajú práve doň, a preto ho musia výborne ovládať. Ne-
zabudol však spomenúť ani to, že aj keď slovenčina nepatrí 
práve k veľkým svetovým jazykom, v prekladateľskej oblas-
ti ponúka naozaj široké pole využiteľnosti spojené nie len 
s množstvom zaujímavých pracovných príležitostí, ale často 
aj s nezabudnuteľnými cestovateľskými zážitkami.

Hostia teda študentom pomohli zbúrať niekoľko mýtov 
o štúdiu slovenského jazyka, čo sa stretlo s mnohými pozi-
tívnymi ohlasmi po diskusii, a to nie len zo strany študentov, 
ale aj pedagógov:
Tá prednáška, ktorú ste pre nás pripravili: „Na čo nám je (vy-
študovaná) slovenčina?“, bola naozaj dobrá. Super nápad, 
skvelý projekt a myslím, že nám študentom, ktorí sme na to 
prišli, to dalo veľa. Naozaj vďaka.
Ruženka Michaligová, 2. ročník bakalárskeho štúdia

Dobrý večer, úžasné to bolo! :-) Som (verím, že nie jediná) na-
motivovaná k dosahovaniu lepších slovenčinárskych výkonov! 
Michaela Jurčíková, 1. ročník magisterského štúdia

Chcela by som len pochváliť dnešnú prednášku „Na čo nám 
je (vyštudovaná) slovenčina“. Bol to hodnotne strávený čas so 
skvelými hosťami, ktorí nám ukázali, že je dôležité a zároveň 
užitočné pokračovať a úspešne ukončiť naše štúdium sloven-
ského jazyka. Dúfam, že sa takéto akcie budú opakovať. Veď 
motivácia je vždy potrebná. :)
Michaela Strišovská, 2. ročník bakalárskeho štúdia

... bolo to veľmi vydarené, myslím, že to malo zmysel. Viedla 
si to s akurátnou uvoľnenou šarmantnosťou. Takéto niečo na 
katedre nikdy nebolo. Cítil som, že študenti tam nesedeli z po-
vinnosti, cítili sa oslovení.
prof. Dolník (oslovujúci moderátorku podujatia)
 

...viem, že ste mali teraz prácu okolo besedy. Bola som na nej 
a bolo to príjemné a veselé posedenie. Vydarená práca!
Františka Šmajdová, 2. ročník magisterského štúdia

Pripájam svoju vysoko pozitívnu reakciu na stretnutie s býva-
lými absolventmi slovakistiky.
prof. Žigo

Študenti odchádzali po diskusii plní pozitívnych dojmov 
a ostáva nám konštatovať, že podobné akcie na fakulte majú 
zmysel. Nie len, že sa nám spoločne podarilo vyvrátiť ne-
pravdivé mýty a vrhnúť viac svetla na štúdium slovenského 
jazyka ako humanitného odboru, ale zároveň sme strávili 
jedno príjemné popoludnie v spoločnosti zaujímavých ľudí. 
Do budúcna nám zostáva dúfať, že záujem o podobné akti-
vity bude len narastať, a tak sa štúdium slovenského jazyka 
podarí zatraktívniť natoľko, že prestane byť spoločnosťou 
vnímané ako zbytočné a neperspektívne, ale začne sa naň 
pozerať ako na vynikajúcu voľbu 
študijného a kariérneho smerova-
nia.

Jana Naništová

KEĎ SI NIE STE ISTÝ, AKÝ MÁ ČÍTANIE KRASKA ZMYSEL
Tento príbeh nemá šťastný koniec. Ale len preto, že je bez konca. Skutočný život neuzatvára príbehy so slovami: „A žili 
spolu šťastne, až kým nepomreli.“ Život pozná iba jeden koniec – smrť. Príbeh, ktorý vám chcem vyrozprávať, je o hľa-
daní a asi aj o nájdení. Nie je o hrdinstvách a ani o boji s netvormi či príšerami. Možno ste ho už v nejakej podobe počuli, 
predsa len, mnohí zažili niečo podobné. Ale napriek tomu je originálny a jedinečný. Pretože je iba môj.

 Kde začať? Na úplnom začiatku určite nie. Svojím na-
rodením a detstvom vás zaťažovať nebudem. Ale tam niekde 
v chodbách a triedach základnej školy sa to začína. Plánova-
nie budúcnosti. Premýšľanie o tom, aké to bude, keď vyras-
tiem.
 Už od šiesteho ročníka som vedela, že pôjdem na vysokú 
školu, a aj som vedela, čo budem študovať. Akurát vždy to 
bolo niečo iné. Medzi moje obľúbené predmety patril deje-
pis. Takže na pretrase boli odbory ako archeológia a histó-
ria. Rada som písala. To ma viedlo k žurnalistike. Často som 
viedla s dospelými debaty o politike. Preto niet divu, že som 
mala záujem o štúdium politológie alebo medzinárodných 
vzťahov. Fascinovala ma hviezdna obloha. Predstava, že 
pozorovanie hviezd je vlastne hľadením do minulosti, ma 
ohromovala. Keď som prišla domov  a oznámila som našim, 
že budem určite študovať astronómiu, mama mi kúpila ďa-
lekohľad. Jakživ som cezeň nič nevidela.
 A takto by som mohla vymenovávať ďalej: cestovný ruch, 
kvantová fyzika, etológia, filozofia. Prekvapivo sa v mojom 
užšom výbere nikdy neobjavilo známe trio, ktoré sa pova-
žuje za rozumnú voľbu: právo, medicína a ekonómia. Právo 
a ekonómia ma nudili. A medicína? Keď sme v škole pitvali 
oko a ja som skoro omdlela, každému bolo zrejmé, že to nie 
je cesta pre mňa.
 Napokon som vyštudovala religionistiku. Študenti slo-
venského jazyka sa zvyknú sťažovať, že im ľudia kladú otáz-
ku: „A čo s  tým budeš robiť?“ Religionisti sa okrem tejto 
otázky musia pasovať aj s otázkou: „Reli...čo? Má to niečo 
spoločné s regiónmi?“
 Keď som sa rozhodla pre tento odbor, cítila som, že sa 
v ňom spája viacero mojich záľub: história, mytológie, ná-
boženstvá, filozofia. A tak aj bolo. Po získaní titulu som však 
narazila na problém, ktorý prežívajú mnohí po skončení 
školy. A  čo teraz? Prišiel čas zodpovedať otázku, čo s  tým 
budem robiť. Odpoveď som nenašla. A nie preto, že by ne-
existovala. Medzi mojimi spolužiakmi sa našiel nejeden 
schopný uplatniť sa v  odbore. Či už pokračovali v  dokto-
randskom štúdiu u nás, alebo v Česku, prípadne odišli do 
zahraničia, môžu vyhlásiť, že ich na ceste naďalej sprevádza 
religionistika. Prečo teda nie aj mňa?
 Rozhodnutie študovať religionistiku neľutujem. Bolo to 
úžasných päť rokov. Spoznala som množstvo skvelých ľudí, 
cestovala som i po vedomostnej stránke som sa snažila vyťa-
žiť zo študentského života čo najviac. A naučila som sa oveľa 
viac než iba vyznanie viery v arabčine alebo pomenovania 
šamana v rôznych kmeňoch. Získala som pohľad na kultúry 
a náboženstvá sveta, aký sa bežnému človeku, ovplyvňova-
nému mediálnymi správami, dostane len málokedy. Naučila 
som sa ich chápať a rozumieť im. Vnímať ich a tolerovať.
 Ale aj tak to nebola cesta pre mňa. Rozhodnutie, že bu-
dem študovať niečo, čo ma baví, aj keď to nie je na prvý po-
hľad uplatniteľné, bolo jednoduché. Zložitejšie bolo zotrvať 
pri tomto rozhodnutí, keď prišlo k  samotnému lámaniu 
chleba. Mohla som si nájsť prácu, ale zistila som, že ešte stále 
neviem, čo chcem v živote robiť. Bolo neskoro?

 Aj keď si uvedomujem, že budem znieť, ako keby som 
opakovala myšlienky autorov motivačnej literatúry, musím 
ich zopakovať: „Nikdy nie je neskoro.“ Každý jeden deň 
môže byť novým začiatkom. Ako som spomenula, život po-
zná iba jeden koniec.
 Určite ste už niekoho počuli vravieť, že knihy sú jeho ži-
vot. Asi u málokoho to platí v takej miere ako u mňa. Už ako 
dieťa som si knihy cenila najviac zo všetkých svojich vecí. 
Na každé narodeniny a Vianoce som si vypýtala novú kni-
hu. A dúfala som, že nedostanem len jednu. To, čo skutočne 
spájalo všetky moje záľuby, nebola religionistika. Boli a  sú 
to práve knihy. A, samozrejme, písanie. Hranie sa so slovíč-
kami, hľadanie najlepšieho miesta, kam ich uložiť, aby veta 
znela čo najlepšie.
 Trvalo mi trošku dlhšie zistiť, kade vedie moja cesta. 
Spomínam si na kamarátku, ktorá odmalička vedela, že 
bude učiteľkou. A tak sa aj stalo. Ale mám oveľa viac zná-
mych, ktorí si to pravé orechové našli, až keď si niečo v živo-
te odžili, prípadne to stále hľadajú. Ja verím, že som to našla. 
Ak budem môcť písať, prekladať, robiť korektúry, prípadne 
učiť jazyk, budem spokojná, aj keď môj život nebude spĺňať 
predstavy iných ľudí o dokonalosti. Pri písaní týchto riadkov 
som presvedčená tak ako nikdy pred tým, že som sa rozhod-
la správne.
 Tento článok je určený najmä študentom slovenského 
jazyka alebo akéhokoľvek humanitného predmetu, ktorí 
o svojom rozhodnutí neustále pochybujú. Dôležité je zobrať 
si z toho čo najviac. Pravdepodobne sa nedostanete do situ-
ácie, že by od vás niekto niekedy chcel, aby ste mu recitovali 
Kraskove verše. Ale každé dielo, ktoré sa vám dostane do 
rúk, budete schopní vnímať oveľa hlbšie než vaši priatelia. 
Asi nebudete mať potrebu opravovať každého, kto povie na-
padlo ma, ale pri písaní oficiálneho listu sa nebudete mu-
sieť obracať na jazykovú poradňu s otázkou, ako sa správne 
vyká.
 Prednedávnom jedna známa britská „youtuberka“, Ca-
rri Hope Fletcher, vydala knihu životných rád pre mládež. 
Rozoberá v nej svoje vlastné životné omyly a chyby. Autor-
ka má dvadsaťdva rokov. Premýšľala som, aké už rady ona 
môže dávať. Nuž, človek sa dopustí viacerých hlúposti ako 
tínedžer. Ona sa dokázala cez tento zložitý vek preniesť aj 
so skúsenosťami, o  ktoré sa môže podeliť. Ak teda čo len 
trošku ľutujete štúdium slovenčiny, pozrite sa na ňu a  na 
mňa. Aspoň máme o  čom písať. V  mojom prípade zatiaľ 
len článok, ale keby som písala 
aj o  svojom detstve a  mladosti, 
možno by to postačilo aj na ro-
mán. Takže sa pustite do písania 
svojho príbehu. Či už obrazne, 
alebo doslova, slovenčina sa 
vám k tomu určite zíde.

Monika Belovičová

R
e
p
o
r
t
á
ž
e

R
e
p
o
r
t
á
ž
e



8 98 9

 Pocit, keď ideme po ulici mysliac si, že dnes je ďalší 
všedný deň, keď tu zrazu k nám pribehne neznáma osôbka 
a spýta sa, či nechceme skúsiť „bar v oblakoch“. Okamžite sa 
nadchneme a dáme sa zviesť na malú adrenalínovú cestu. 
Vo chvíli, keď sa pozeráme na všetko, čo zo zeme nemožno 
vidieť, v hlave sa mi vynára len jediná myšlienka: tak dávno 
som už nelietala.
 Zamilovala som si drobnosti, ktoré môžem objavovať 
každý jeden deň. Súvisia či už s dobrým jedlom, alebo s ná-
pojmi pripravenými v kaviarňach hlavného mesta na taký 
spôsob, aký som ešte nevidela. Chute levandule, čučoriedok, 
zázvoru či mäty spolu s príjemným prostredím zanechajú 
v mojej romantickej duši spomienku, za ktorou sa rada opäť 
vraciam. Inak tomu nie je ani v zelenom prostredí mnohých 
parkov, ktoré môže každý využiť podľa vlastnej chute. Či už 
zvolí šport, alebo leňošenie na lavičke, odchádza oddýchnu-
tý a s úsmevom na perách.
 Milujem stretávať nové mláďatá so zahraničným perím, 
ktoré vás žiadajú o pomoc a ktoré sa vám odvďačia zlep-
šením jazykových a komunikačných schopností. A navyše 
vám predstavia novú, dosiaľ nepoznanú kultúru, pričom 
vám, vskutku nenápadne a celkom nevtieravo, ukážu nový 
pohľad na svet.
 Zbožňujem skutočnosť nevyčerpateľných možností roz-
voja, zaujímavostí, kultúry, zábavy. V centre mesta dokonca 
existujú miesta, kde sa všetky tieto oblasti spájajú a vytvára-
jú nezabudnuteľné zážitky. K tým najobľúbenejším patrí KC 
Dunaj. Každý si tu nájde svoje. Kultúrne centrum ponúka 
široký záber akcií od búrz, hrania spoločenských hier, cez 
svetoznáme večierky až po šport.
 Počas objavovania týchto maličkostí sa skladá akási mo-
zaika a postupne, krôčik za krôčikom, deň za dňom, pretvára 
cudzí, desivý svet na nový, patriaci iba mne. Som pripravená 
spoznávať všetko nové a tajomné, čo mi môže Bratislava ešte 
ponúknuť.

Simona Muráriková

foto: Zuzana Deverová

HLAVNÉ MESTO OČAMI 

  BRATISLAVČANKY A NEBRATISLAVČANKY
Prvý deň v škole a ja sedím 
v historickej budove Uni-
verzity Komenského na la-
vičke. Som doma, a predsa 
cítim strach, no tiež vzru-
šenie z nepoznaného. Neis-
totu zaháňam rozhovorom 
s kamarátkou. Pohrúžená 
do rozprávania si takmer 
nevšimnem, že k nám 
medzičasom podišlo ne-
známe dievča. Pozrie sa 
na nás a veľmi spontán ne 
a veselo spustí spŕšku slov. 

Dozvedáme sa, že je naša nová spolužiačka. Tak milo, ener-
gicky a celkom nečakane sa nám prihovorila, až sme, celé 
ohúrené, nestihli poriadne zareagovať a už bola preč. „A ja 
som mala obavy,“ vravím, „že sa nám budú báť prihovoriť, 
keď sme takto spolu.“ Kamarátka sa usmeje a odvetí: „Vi-
díš, nebude to také zlé.“

Žijem v meste, ktoré každý Slovák nazýva hlavným mestom. 
Najväčšiemu panelovému sídlisku v strednej Európe som 
ako prvému vravela domov. Z okna paneláka bolo vidieť 
mnoho ďalších činžiakov a parkovísk. Tie boli vždy po-
loprázdne a často sa na nich deti hrávali futbal a iné loptové 
hry.

 
 V blízkosti nášho domu stálo detské ihrisko. Tvorili ho 
preliezačky: železný rebríkový polkruh a tri železné rámy 
vsadené do zeme od najväčšieho po najmenší. Vešaním sa 
na konštrukcie sme sa vedeli baviť celé hodiny. Inokedy sme 
sa zabávali v temných zákutiach terasových suterénov, od-
kiaľ sme vždy preľaknutí s krikom utekali. Počas zimných 
zasnežených dní sme sa sánkovali na umelom kopci vedľa 
domu alebo v jame vykopanej pri snahe vybudovať stanicu 
metra. To bolo moje územie. Územie ohraničené cestou, za 
ktorú som mala ako dieťa zakázané ísť.
 Samozrejme, odvtedy sa mi možnosti potuliek podstatne 
rozšírili. No i tak nemôžem povedať, že Bratislavu dôkladne 
poznám. Neustále nachádzam dosiaľ nepreskúmané mies-
ta alebo sa dozvedám o nových možnostiach trávenia času. 

Sedím a pozerám sa na 
davy ľudí, vítajúcich nový 
akademický rok. Obze-
rám sa dookola a čakám, 
kým mi fotografická pamäť 
ukáže známu tvár z prijí-
macích skúšok. Nesklama-
la a ja vidím dve smejúce 
sa dievčatá. Neznáma sila 
ma núti vstať a nasmero-
vať pár nesmelých otázok 
dvom „známym“ tváram. 
Predpokladám, že cítia rov-
nakú neistotu ako ja. Opak 
je pravdou. Tieto zabehnuté Bratislavčanky ma vyvádzajú 
z omylu svojím pokojom, založeným na rokoch strávených 
v hlučnom hlavnom meste. Pomaly sa upokojujem a s ma-
lou dušičkou si pomyslím: Vidíš, nebude to také zlé.

Vtáčie hniezdo opustené a život hlási smer: hlavné mesto. 
Snažím sa nájsť voľný konár či aspoň vetvičku, no mláďat 
je tu priveľa a stromov, žiaľ, primálo. Zdesenie na tvári, no 
niet cesty späť, a tak sa vydávam na dosiaľ nepoznanú cestu. 
Všetko sa rýchlo krúti, okolo seba vidím slzy i radosť, viem 
však, že všetci máme niečo spoločné: ocitli sme sa v cudzom 
svete.
 Vchádzam do najväčšieho komplexu obydlí, aké môže 
mesto ponúknuť na úkryt novým i skúseným vtáčatám. 
Práve tu nachádzam uplakanú sýkorku a energickú pinku, 
s ktorými sa budem deliť o nové hniezdo v nasledujúcom 
roku. Počuli sme o tomto mieste veľa pekných aj znepoko-
jivých informácií, a keďže nie je nič lepšie ako vlastná skú-
senosť, rozhodneme sa dávku Mlynskej doliny otestovať na 
vlastnej koži. Slnečný deň, gitary hrajú, vtáky spievajú, čo im 
hlasivky stačia, iné bezstarostne ležia v tráve a čítajú knihy, 
ďalšie zvolili „free style“ na balkónoch. Práve vtedy objavu-
jem prvé miesto, ktoré milujem. A do čoho všetkého som sa 
ešte zamilovala pri svojom už takmer dvojročnom pobyte 
v Bratislave?

V očiach mnohých je Petržalka iba betónovou džungľou. 
Málokto si uvedomuje, že celá táto štvrť je obrazom novove-
kej histórie. Okrem zachovaných panelových domov tu stojí 
viacero bunkrov z druhej svetovej vojny, ukrytých na po-
liach a v lesoch. Petržalka je napriek hustému osídleniu stá-
le dostatočne zelená. Svedčí o tom Veľký a Malý Draždiak, 
hrádza, nábrežie Dunaja či trávnaté plochy medzi domami.
Dnes už dva roky bývam v Záhorskej Bystrici. Z okna nášho 
bytu vidieť zelenajúce sa kopce. Samozrejme, parkovisko 
nemôže chýbať. Letné rána si vychutnávam popíjaním ká-
vičky a pozeraním sa na neďaleký les. „Milujem to tu,“ ho-
vorím si. Teda okrem chvíľ, keď okolo prechádza nákladné 
vozidlo s nápisom OLO.
 Rada trávim čas v okolitých lesoch. Zakaždým naberiem 
veľa energie. Je tu vždy čo robiť aj vidieť. Turistické a cykli-
stické chodníčky vedú lesom do priľahlých dedín či iných 
častí Bratislavy. Zrúcanina Pajštún a pútnické miesto s par-
kom v Marianke sú zo Záhorskej na skok.
 Často sa chodím prechádzať na Strmé vŕšky. Malá vy-
hliadka patrí medzi moje obľúbené miesta. Výhľad z kopca 
je dokonalým odrazom celkovej atmosféry okolia. Hore prí-
roda a pokoj, dolu rodinné domy, záhrady a sem-tam nejaký 
menší obytný dom. Za nimi polia a v diaľke väčšie mestské 
štvrte, ako sú Dúbravka a Devínska Nová Ves, stelesňujúce 
skôr mestský ako dedinský život. Polia oddeľujú pomalý ži-
vot a malebnú krajinku od mesta, s ktorým sa nedokážem 
rozlúčiť. Našťastie je stále na dosah.
 Nemôžem nespomenúť Staré Mesto – srdce všetkých 
mestských častí. Pre mňa je hlavne centrom kultúrneho dia-
nia. Ťažko menovať všetko, čo vie ponúknuť. Je toho naozaj 
veľa a vieme o tom už len vďaka neustálym návratom.
 Moje naj z Bratislavy predstavujú drobnosti, akési frag-
menty z monumentu zvaného mesto, pričom každá ma 
napĺňa a robí šťastnou. Spomienky, vďaka ktorým som si 
vytvorila k nemu silný vzťah. Miesta, kde sa nadýcham čer-
stvého vzduchu a spolu s ním vdýchnem obrovskú zásobu 
energie. Zážitky a vízie do budúcnosti posúvajúce ma vpred. 
A v neposlednom rade sny, pre ktoré žijeme a ktoré si práve 
v Bratislave môžeme splniť.

Nina Mračnová

foto: Zuzana Deverová
9  

foto: Peter Škodáček

foto: Nina Mračnová
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SLNKO V DAŽDI
Stretávame ich najmä v uliciach hlavného mesta, no aj v mnohých iných. Pre bežného Slováka sú na nerozoznanie od 
ktoréhokoľvek iného Ázijčana. Aj pre mňa boli. Až po roku, keď som ich takmer každý deň vídala v práci, sa mi dostali 
pod kožu. Thajčanky a ich vždy veselé usmiate tváre a žartovné reči.

 V  Bratislave žije približne 200 ľudí thajskej národnosti 
a drvivú väčšinu tvoria ženy – masérky. Thajská menšina na 
Slovensku vznikala postupne, ruka v ruke s dopytom po kva-
litných thajských masážach. V Bratislave máme v súčasnosti 
približne desať masážnych salónov. Samozrejme, thajských 
masážnych centier je viac ako desať, avšak nie v každom ma-
sírujú Thajčanky. Tieto centrá sa líšia kvalitou služieb i ce-
nou. Ponúkajú rôzne druhy masáží, medzi ktorými kraľuje 
tradičná thajská masáž.
 Kultúra masáží v  Thajsku je veľmi hlboko zakorenená, 
na každom kroku tam za lacný peniaz človek môže dostať 
masáž. Aj thajské masérky v  rôznych bratislavských cen-
trách majú vždy dosť práce. Pracujú šesť dní v týždni, den-
ne majú priemerne päť masáží, z ktorých každá trvá aspoň 
hodinu. Masáže sa delia na olejové aroma masáže, ktoré sú 
jemnejšie, a tradične thajské, ktoré sú tvrdšie. Pri masáži sa 
používajú i lakte a kolená, poprípade masérka po klientovi 
doslova chodí. Veľa ľudí si tieto masáže obľúbilo a pravidel-
ne sa na procedúry vracajú, i keď nepatria medzi najlacnej-
šie. Ale ako sa hovorí, za kvalitu sa platí. Tradičná thajská 
masáž je najčastejšou voľbou klientov, ktorí majú rôzne 
zdravotné problémy. Ide o približne hodinovú masáž celé-
ho tela. Masáž je suchá a má akupresúrne prvky. Masérky 
sa snažia touto masážou odblokovať a uvoľniť toky energie, 
v čínskej medicíne nazývané meridiány. Napríklad, dráha 
srdca sa začína v pravej časti hrudníka, pokračuje po celom 
ramene až k ruke a končí prostredným prstom. Ak sú tieto 
dráhy zablokované, človek môže pociťovať rôzne problémy 
i bolesti. Masáž sa zvyčajne začína, prípadne by sa mala za-
čínať, umývaním nôh. Tento rituál je v Thajsku bežný a po-
trebný, pretože Thajčania často chodia bosí a majú špinavé 
nohy. Samotná masáž sa zameriava na stuhnuté body, ktoré 
zabraňujú energii plynule prúdiť. Má tiež prvky ashtanga 
jogy. Masérky zvyknú pohybovať končatinami a rôzne vás 
naťahovať podľa toho, aký máte problém. Ten vedia veľmi 
rýchlo identifikovať. Masáž taktiež rozprúdi tok lymfy v tele, 
preto sa môže využiť aj pri redukčných diétach.
 Orn-Anong a Dokkaew pracujú v Palawi Asia SPA. Pa-
lawi patrí medzi najkvalitnejšie masážne centrá v Bratislave. 
Pracujú tam masérky s dlhoročnou praxou i jedna učiteľka 
thajských masáží. Orn-Anong žije na Slovensku už desať ro-
kov a prišla sem kvôli láske. Má tu rodinu a o návrate do 
Thajska zatiaľ neuvažuje. Dokkaew [dokeu], na rozdiel od 
Orn, žije na Slovensku len krátko, približne štyri roky. Vraví, 
že keď bude mať veľa peňazí, vráti sa domov. Obe pracujú 
od začiatku ako masérky. Dokkaew prišla konkrétne za prá-
cou v Palawi, chcela skúsiť nový svet a niečo zažiť. Nemala 
veľmi na výber. Doma v Thajsku predávala s bratom ovocie 
a zeleninu a, popravde, veľa si nezarobila. Preto sa rozhodla 
spraviť si masérsky kurz, kde si ju všimla Madam O, ktorá 
pomáha vyberať masérky pre Palawi.
 Klienti na masážach sú rôzni, muži i ženy, starší i deti. 
Ženy si chodia na masáž oddýchnuť a muži riešiť bolesti. 
Preto aj pri výbere masáží zvyknú ženy preferovať olejové 
aroma masáže, ktoré sú jemné, hydratujú celé telo a upokoju-
jú myseľ. Muži preferujú skôr tradičné thajské masáže, avšak 

nie je to pravidlo. Klienti chodia z masáží usmiati a spokoj-
ní, sú však aj takí, najmä muži, ktorí si pomýlia masážne 
centrum, no, povedzme, že s „exkluzívnym“ masážnym cen-
trom, a očakávajú po masáži takzvaný happy ending. Je to 
čierna stránka masáží, no, žiaľ, aj toto sa deje. Dievčatá sa na 
takéto požiadavky klientov hnevajú a cítia sa byť urazené. Sú 
klienti, ktorí to skúsia len raz, a keď vidia, že sa nič nestane, 
cúvnu. Sú však aj nástojčiví klienti, ktorí sa nedajú odbiť. 
Smutné je, že sú dievčatá, ktoré naliehaniu podľahnú a sú 
ochotné pristúpiť aj na takéto požiadavky. Tým, žiaľ, kazia 
meno dobrých a  kvalitných masážnych centier. Motivácia 
pre ich správanie však pramení v tom, že nemajú dosť peňazí 
a muži sú za takúto perličku na záver ochotní zaplatiť veľmi 
veľa. Často sa stáva, že masérky v Thajsku nechali celé ro di-
ny: deti, ktoré potrebujú nové topánočky či ceruzky do školy, 
rodičov, ktorí sú už starí a potrebujú lekársku starostlivosť. 
Je zaujímavé, že ani jedno z dievčat, okrem Orn, ktorá má 
muža Slováka, nespomína manžela.

 
 Život na Slovensku majú Thajčanky pomerne jednodu-
chý. Väčšinu času strávia v práci, a to denne niekedy aj desať 
hodín. Čakajú totiž vždy – aj keď nemajú objednaného kli-
enta –, či nepríde niekto na masáž. Popritom zvyknú prať či 
žehliť. Zamestnávateľ sa im stará o  domácnosť i  nájomné, 
jedine variť si musia samy. Thajské jedlo u nás na Slovensku 
ponúkajú len niektoré reštaurácie. Fastfoody s thajským jed-
lom tu nenájdeme takmer vôbec, väčšina ázijských bistier 
varí čínske či vietnamské pokrmy. Často sa to nerozlišuje, 
Slovákovi je to obvykle jedno. Suroviny sa však dajú nakúpiť 
v niekoľkých potravinách zameraných na ázijské jedlo všeo-
becne. „Dá sa tu kúpiť veľa surovín, ale nič čerstvé,“ vraví 
Dokkaew. „Ja som začala variť thajské jedlo až tu na Sloven-
sku, predtým som variť nevedela.“ Orn varieva už aj sloven-
ské pokrmy, desať rokov je predsa len dlhý čas. „Zo sloven-
ských jedál mám rada guláš a pečenú kačicu s lokšami.“

zľava: Dokkaew, Anantaya, Darunee. Odfotené v Senci.

 

 Dokkaew sa cíti na Slovensku slobodne, páči sa jej, že 
môže kamkoľvek vycestovať a spoznávať rôzne kultúry. Čo 
sa týka slobody a pobytu Thajčaniek na Slovensku, nie je to 
až také bezproblémové, ako sa môže zdať. Samotné vízové 
dokumenty sú úzko späté s ich pasom a jeho platnosťou. Na 
Slovensku sa thajské veľvyslanectvo nenachádza, najbližšie 
je vo Viedni. Tam musia vycestovať vždy, keď potrebujú 
riešiť administratívne záležitosti, predĺžiť si pas alebo pra-
covné víza. Každé pracovné povolenie platí len dva roky 
a potom sa musí obnoviť. A musíte mať platný pas. Ak si 
povolenie obnovíte dvakrát, znamená to, že ste tu už 4 roky 
a môžete si podať žiadosť o ID kartu, čo je niečo ako občian-
sky preukaz pre cudzincov. Dokkaew si práve ide o taký 
požiadať a Orn ho už má. Dalo by sa povedať, že sú slobod-
né, kým majú pri sebe pas. Pri náhodnej policajnej kontrole 
ho vždy musia predložiť, inak by im hrozili problémy.
 K vnímaniu slobody u Thajčanov neodmysliteľne patrí 
aj ich náboženstvo, teda buddhizmus. Každý Thajčan strávi 
časť života v chráme a hoci na Slovensku budhistický chrám 
nemáme, náboženstvo ostáva dôležitou súčasť ich života. 
Dievčatá zvyknú vycestovať za návštevou budhistického 
chrámu do okolitých krajín, čo im neprekáža, lebo Európa je 
malá a im sa aj Budapešť zdá byť blízko. Práve tam je chrám, 
ktorý s obľubou navštevujú. Ďalší sa nachádza vo Viedni. 
Voľného času nemajú veľa, a preto sa modlia a meditujú 
hlavne doma. S náboženstvom súvisí v ich kultúre i oslavo-
vanie rôznych sviatkov. Thajčania oslavujú nový rok trikrát, 
raz s nami, náš západný nový rok, čínsky nový rok približne 
začiatkom februára, a potom ich vlastný, thajský nový rok, 
ktorého oslava sa konala 12. apríla. Tento sviatok sa nazý-
va Songkhran. Oslavy sú bujaré, s množstvom jedla a pitia, 

zľava: Orn, vedľa nej Slovenka Miška a Kesorn napravo

tanca a zábavy. Tradičným zvykom je polievať vodou 
obrázky Buddhu v chráme či ľudí na ulici, aby bol rok 
úspešný a aby mali rastliny dostatok vlahy. Ako vraví 
Orn: „Voda je život.“ Ďalší sviatok oslavujúci vodu je 
Loy Krathong. Masérky prídu do práce ako vždy usmia-
te a v rukách nesú chlieb, jedlo, kvety a sviečky. Z chleba 
odkroja vrch a vnútro vydlabú, dnu vložia mince, vonné 
tyčinky, lupienky kvietkov a mincu. Potom tieto ,,lodič-
ky” pustia dolu riekou ako poďakovanie duchovi rieky. 
Je to jeden z najkrajších sviatkov, aké majú, má odvekú 
tradíciu a slúži na uctievanie ducha rieky a očistenie sa 
od hriechov.
 Neodmysliteľnou súčasťou života Thajčaniek na 
Slovensku je i slovenčina. Dievčatá tu žijú mnoho rokov, 
avšak jedine Orn hovorí plynule po slovensky. Dôvo-
dom je hlavne to, že slovenčina je pre ne veľmi ťažká 
a jej učenie im neuľahčuje ani fakt, že popri práci majú 
málo voľného času, ktorý potom radšej venujú oddy-
chu. Thajský a slovenský jazyk sa líšia tak výrazne, že 
podobnosť by sme hľadali len ťažko. Thajský jazyk patrí 
do thajsko-kadajskej jazykovej rodiny spolu s laoštinou. 
Používa vlastnú špecifickú abecedu, ktorá pozostáva 
zo znakov a vyznačených prízvukov, keďže tie menia 
sémantický význam slova. V thajčine sa neskloňuje 
ani nečasuje, preto je pre dievčatá náročnejšie učiť sa 
po slovensky. Podobnosť so slovenčinou je v tom, že 
thajčina rozlišuje ženský a mužský rod v prípade ho-
voriaceho, v thajčine to však nesúvisí len s gramatikou 
jazyka, ale aj so spoločenskými mravmi – morféma na 
konci slova vyjadruje, či hovorí muž alebo žena, vraj je 
to tak slušnejšie. Čas vyjadrujú osobitným slovom, nie 

ohýbaním slovesa. Napriek odlišnosti sa im však slovenči-
na celkovo veľmi páči a majú snahu naučiť sa ju. Dokkaew 
chodila na kurz, dokonca viackrát, ale rozličnosť jazykov 
bola pre ňu príliš veľkou prekážkou. „Naučila som sa zopár 
bežných slov, dohovorím sa v obchode, ale slovenčina je pre 
mňa veľmi ťažká. Myslím, že podobne ako pre Slováka thaj-
čina.“ Naopak, Orn hovorí slovensky krásne, i keď sem-tam 
jej „ujde“ skloňovanie, ale keď ju človek počúva, vôbec to 
nepôsobí rušivo. „Na slovenčine sa mi najviac páčia zdrob-
neniny,“ vraví, a tak len potvrdzuje svoj pozitívny prístup 
k životu. Práve ten a vzájomné úsmevy, ktorými si vyjadrujú 
podporu, im pomáhajú prekonať odlúčenie od rodín, pre 
ktoré sa snažia robiť to najlepšie.

Monika Hladíková
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O  problematike stereotypov a  o  golfe samom sa vyjadril 
úspešný podnikateľ a milovník tohto športu, Adam Hajdu. 
Spoločne s  bratom Adym Hajdu založil Divadlo v  podpa-
lubí, čím sa v  značnej miere pričinil o  rozvoj kultúry na 
Slovensku.

Ako ste začali s golfom?
Začalo sa to tým, keď mi syn povedal, že končí s  tenisom. 
Hneď som sa ho spýtal, čo bude robiť všetky tie soboty a ne-
dele, ktoré tomu športu venoval. Odpovedal mi, že bude hrať 
golf. Potom ma zobral so sebou a odvtedy stále hrám.

Prečo ste sa rozhodli pokračovať?
Golf je úžasná vec, hlavne pre toho, kto má vzťah k prírode. 
Trávi čas na čerstvom vzduchu a popritom sa hrá. Dokonca 
k tomu nikoho nepotrebuje. Po práci sa rozhodne, že si vy-
vetrá hlavu a nemusí nikoho v rýchlosti zháňať. Jednoducho 
vezme palice a  ide. A  je to naozaj úžasný oddych, pretože 
jediný problém je, či dám loptičku na dve, tri alebo sedem 
rán do jamky.

Čo si myslíte o stereotype, že golf je len pre bohatých či 
snobov?
Nesúhlasím. Na každý šport potrebujete peniaze. V  tom-
to prípade sa už sami rozhodnete, koľko peňazí alebo času 
tomu obetujete. Inak, keď spomínate stereotypy. Vraví sa, že 
golf je hra džentlmenov. Nie je to tak úplne pravda. Aj pri 
golfe sa stáva, že niektorí, priveľmi súťaživí, športovci si ne-
priznajú ranu. Ale napriek tomu, že sa v tejto hre dá celkom 
jednoducho podvádzať, nestáva sa to často.

Napadlo vám niekedy začať hrať golf za účelom stretá
vania sa s  ľuďmi z vyšších kruhov, resp. za účelom nad
väzovania pracovných kontaktov, ktoré by vám pomohli 
v kariére?
Nie, pre mňa má golf úplne iný význam. Samozrejme, pro-
stredníctvom golfu sa zoznámite aj s takými ľuďmi, ale nie 
je to o tom. Okrem toho, že si pri ňom vyčistím hlavu a zá-
roveň som na čerstvom vzduchu, veľmi mi pomohol aj zo 
zdravotného hľadiska. Schudol som, zlepšil sa mi tlak a kon-
dícia.

STEREOTYPY, KTORÉ ZVÄZUJÚ
Kto sa vo svojom živote doposiaľ nestretol so stereotypmi, nech hodí kameňom. Domnievam sa, že s čistým svedomím by 
nehodil nik. Niektorí však isto zaváhali, možno práve preto, že celkom presne nerozumejú významu slova stereotyp. Stereo-
typy sú celkové, v našom prostredí zaužívané predstavy podieľajúce sa na tvorbe obrazu o komunite, ktoré väčšinou nebýva-
jú založené na racionálnych úsudkoch, ale často sú emocionálne zaťažené. V porovnaní s predsudkami ide o komplexnejšie 
postoje, ktoré je ťažšie zmeniť. V tomto momente už aj poslední váhajúci odložia kamene a v jednom okamihu sa im začne 
vynárať množstvo vžitých stereotypov. Stereotypy sa týkajú takmer každej oblasti nášho života. Existujú stereotypy o náro-
doch, etnikách, o ženách i mužoch, profesiách,  športe a pod. Jedným zo športov, o ktorom koluje množstvo stereotypov, je, 
bezpochyby, golf. Zamyslime sa, čo prvé nám príde na rozum, keď sa povie slovo „golf “.

 » je pre bohatých a snobov

 » nie je šport

 » hrajú ho starší ľudia, ktorí nemajú nič iné na práci, ako voziť sa po ihrisku

 » je šport džentlmenov

 » nie je pre ženy

 » je ľahký šport

 » je vstupenkou do vyšších kruhov

Prečo myslíte, že spomedzi športov koluje najviac stereo
typov práve o golfe?
U nás golf ešte nie je až taký rozvinutý. Síce počet ihrísk na 
Slovensku už začína rásť, ale stále ich nie je dostatok. Málo 
sa do jeho rozvoja investuje. Potreboval by väčšiu podporu, 
aby sa stal „všeľudovým“, ako je to aj v iných krajinách. Tým 
by sa ľuďom viac sprístupnil a prekonali by sa stereotypy.

Takže by sme mohli povedať, že dôvodom existencie tých
to stereotypov je v podstate neznalosť a nedostatočná skú
senosť?
Áno, nedostatočná skúsenosť s  týmto športom. Ja som 
napríklad na začiatku trocha pochyboval o jeho vhodnosti 
pre ženy kvôli sile úderov. Nemyslel som si, že dokážu ďaleko 
odpáliť. Lenže úder nie je o sile, ale o švihu. A, mimochodom, 
ženy ho hrajú vynikajúco. Takže som sa tiež veľmi rýchlo 
presvedčil, že niektoré stereotypy nie sú na mieste.

Po príjemnom rozhovore s  Adamom Hajdu sme spoločne 
dospeli k záveru, že stereotypné myslenie možno prekonať 
jedine skúsenosťou. A  prečo vôbec máme vynaložiť toľké 
úsilie na ich prekonanie? Pretože stereotypy nám bránia 
nie len slobodne vnímať, ale v niektorých prípadoch aj šťast-
nejšie žiť. Tie príliš pozitívne nás vedú ku sklamaniam a tie 
negatívne zas k strachu. Možnože ide o strach z niektorých 
ľudí, ale taktiež z činností, pre ktoré by sa naše životy stali 
pestrejšími.

Nina Mračnová

Použité zdroje:
ORGOŇOVÁ Oľga – DOLNÍK, Juraj. Používanie jazyka. 
Bratislava: Univerzita Komenského. 2010. 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
foto: http://foter.com/
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 Za posledných päť rokov sa dobrovoľnícka práca stala 
jednou z najpopulárnejších foriem trávenia voľného času. 
Neprejde deň bez toho, aby nám sociálne siete „neponúkali“ 
nejakú formu dobrovoľníckej činnosti v našom okolí. Upra-
tovanie, starostlivosť o zeleň, kultúrne a historické pamiatky, 
o ľudí alebo o zvieratá sú len zlomkom aktivít, ktorým sa 
môže človek venovať vo svojom voľnom čase.
 V dnešnej dobe dokonca môžeme o dobrovoľníctve ho-
voriť aj ako o populárnom trende. Namiesto trávenia svojho 
voľného času pred televízorom či za počítačom nám dob-
rovoľníctvo ponúka možnosť zapojiť sa do zmysluplnej čin-
nosti. Človek spraví niečo užitočné pre spoločnosť a  za to 
získa dobrý pocit z vykonanej práce. To, že dobrovoľníctvo 
sa stáva ozajstným trendom, zabezpečuje občianskym zdru-
ženiam (OZ) a neziskovým organizáciám (NO) narastajúci 
počet aktívnych členov a tí sú zasa prospešní pre celú našu 
spoločnosť. Okrem dobrého pocitu ponúka dobrovoľnícka 
činnosť aj ďalšie výhody – každý robí iba toľko, koľko vlá-
dze a kedy môže. Dokonca má možnosť vybrať si od menej 
náročných činností, až po činnosti, ktoré si vyžadujú istú 
fyzickú, ale aj odbornú zdatnosť či pripravenosť. 
 Veľkú zásluhu na rozvoji dobrovoľníctva v 21. storočí 
majú komunikačné kanály. Vďaka dostupnosti internetu je 
v dnešnej dobe ľahké „zakopnúť“ o nejakú možnosť aktivi-
zovať sa. Umožňuje to často nápaditá forma reprezentácie 
ózetiek a neziskoviek, ale aj dobrovoľnícke centrá a webové 
portály. Internet pomáha aj rozvoju novšieho druhu dobro-
voľníctva, ktorý nie je založený iba na manuálnych prácach 
– väčšinou ide o prezentovanie a propagovanie činností OZ 
a NO, o administratívne práce (od ktorých záleží, či vôbec 
nejaká ďalšia – manuálna, ale aj intelektuálna – práca bude 
nasledovať), písanie žiadostí o granty, článkov a blogov, po-
radenstvo cez internet atď. Dobrovoľníkom sa preto môže 
stať každý, kto má chuť a vôľu niečo zmeniť.
 Dobrovoľníci môžu prispieť k  zlepšeniu života vo svo-
jom okolí, avšak je za takúto prácu aj iná odmena ako dobrý 
pocit? Odmeny môžu mať rôznu formu, dobrovoľník môže 
získať skvelý kolektív ľudí (a s ním často aj večerné pivo), 
väčší prehľad o veciach (nie len) verejných, má možnosť pre-
zentovať sa a v neposlednom rade si vylepší životopis. Je to 
akýsi barterový obchod. 
 Takéto trávenie voľného času má však aj temnejšie 
stránky. Keď sa človek začne viac zaujímať o svoje okolie, 
naštartuje istý druh návykového boja napríklad proti bez-
ohľadnosti, grafitom a tagom na kultúrnych a historických 
pamiatkach, odpadkom alebo lenivosti (niekedy aj vlast-
nej).  Dobrovoľníci bojujú väčšinou s úradmi a  politikmi, 
ktorí majú možnosť (ne)schvaľovať projekty (napr. revitali-
záciu pamiatky či rôzne komunitné priestory, akcie).Vďaka 
odhodlaniu dobrovoľníkov je stále možnosť niečo urobiť pre 
svoje okolie. 
 Predstavme si pár aktívnych ľudí, ktorí robia svojou dob-
rovoľnou prácou Bratislavu lepšou.

Prvým z  nich je Matúš Čupka, zakladateľ Zelenej hliadky 
(OZ). Je známy tým, že pozdvihol dobrovoľníctvo na nie-
čo viac, ako je len občasné pomáhanie vo voľnom čase. Keď 
práve nečistí a nezveľaďuje mestské priestory či  lesy, spolu 
s ďalšími dobrovoľníkmi bojuje proti vizuálnemu smogu re-

DOBROVOĽNÍCTVO PRE VŠETKÝCH
Robiť niečo zadarmo nie každému vonia. Keď už však niečo robiť, tak poriadne a nech to stojí za to. A dobrovoľnícke akti-
vity za to určite stoja.

klamných pútačov. Jedným z jeho úspešných projektov bolo 
aj iniciovanie a  vypracovanie podkladov na zrušenie troj-
nôžkových pútačov v Bratislave.

Prečo si sa rozhodol byť dobrovoľníkom a  ako dlho sa 
tomu venuješ?
Pred viac ako 4 rokmi sme spolu s bratom hľadali spôsob, 
ako prispieť k tomu, aby sa nám na našom sídlisku žilo lep-
šie. Chceli sme nájsť niečo, čo je jednoduché a  čo sa týka 
viac -menej všetkých. No a  vďaka organizácii MS v  hokeji 
sme sa s bratom dopracovali k zbieraniu odpadkov a tam sa 
to všetko začalo. Dobrovoľníctvu sa pod hlavičkou Zelenej 
hliad ky venujem 4 roky a takmer mesiac. Predtým som ne-
jaký čas stážoval či pôsobil v OZ Cyklokoalícia.

Čo ťa viedlo k založeniu Zelenej hliadky?
Odhodlanie robiť niečo pre naše mesto a zdieľať svoje my-
šlienky či príbeh spolu s  ostatnými. Ľudia viac dôverujú 
niečomu, čo má názov, keď to nie je len jednotlivec a jeho 
myšlienky. Chcel som do Hliadky vložiť to najlepšie zo seba 
a inšpirovať ostatných, aby sa buď pridali, alebo začali robiť 
niečo podobné vo svojom okolí.

Aký je podľa teba stav dobrovoľníctva v Bratislave, poprí
pade na Slovensku?
Veľmi zlý. Je pravda, že sociálne siete nám umožnili sa rých-
lo dostať k ďalším bláznom s podobným pohľadom na svet, 
ale tí tu boli aj predtým, len sme o  nich nevedeli. Žijeme 
vo veľmi fragmentovanej spoločnosti zloženej z  bubliniek, 
ktoré sa podľa mňa čoraz viac od seba vzďaľujú. My žijeme 
v tej aktivistickej a občas máme pocit, že sa veci menia a že 
ľudia sú aktívni i angažovaní. Do reality človeka vráti jedna 
návšteva centrálneho trhoviska a pripomenie si, že dnes je 
dôležitá kariéra, vlastné ego a  to, čo kto vlastní. Stráca sa 
záujem, a tým aj starostlivosť o to, čo je spoločné, bez čoho 
by sme neprežili, či sa najradšej odsťahovali. Veď kto chce 
žiť v  autami obparkovanej, neupratanej, postriekanej uli-
ci? Žiaľ, podobný egoprístup aplikujú aj samosprávy, ktoré 
často realizujú skôr sny či predstavy konkrétneho starostu 
a  úradníci určujú, čo sa nám má páčiť. Pri komunikácii 
s nimi mám pocit, akoby som bol nespokojný klient akejsi 
súkromnej spoločnosti. Máme pred sebou ešte veľmi dlhú 
cestu, ale za posledné 4 roky vidím drobný, ale o to dôležitej-
ší rozdiel. Dnes je zber odpadkov z ulice niečím pozitívnym 
a nie doménou bláznov či asociálov, ako to bolo vtedy, keď 
sme s tým začali my.

Zelená hliadka už vyzbierala niekoľko ton odpadu. Foto: Zelená hliadka



14 1514 15

V  rámci záujmového dobrovoľníctva je dôležité poukázať 
na rozvoj cyklistiky, ktorú v Bratislave výrazne ovplyvňuje 
OZ Cyklokoalícia a  komunitná cyklodielňa Cyklokuchyňa. 
Spoluzakladateľ Cyklokoalície Tomáš Peciar patrí k naj-
väčším osobnostiam mestskej cyklodopravy. Okrem pro-
pagácie,  aktívneho organizovania, spoluorganizovania 
a koordinovania podujatí na podporu mestskej cyklistiky sa 
s  ďalšími cyklonadšencami venuje aj riešeniam na zlepše-
nie situácie v cyklodoprave. Tomáš je aj otcom cyklodielňe 
Cyklokuchyňa a autorom nápadu umeleckých stojanov na 
bicykle v Bratislave.

Prečo si sa rozhodol venovať alternatívnej doprave?
Keď som mal 20, vrátil som sa z cesty stopom a bájnym in-
terrailom zo Španielska. Nemal som veľa peniažkov a frajer-
ka (terajšia partnerka) bývala v Petržalke. Myslím, že revízo-
ri a problémy s hľadaním si práce ma v tom období „vysadli 
na bicykel“. Neskôr, v 25-ke som začal študovať environmen-
talistiku a do roboty som chodil stále na bicykli. Tam už sa 
to začalo všetko zbiehať – bicykel ako enviro nástroj a ja ako 
dizajnér a protohipster z punkovej vlny.

Ako dlho sa venuješ tomuto druhu dobrovoľníctva?
Dobrovoľne od založenia Cyklokoalície, čiže od roku 2010, 
neskôr som pomáhal Zelenej hliadke a potom som založil 
Cyklokuchyňu – komunitnú cyklodielňu, kde najradšej trá-
vim svoj čas až doteraz. Popri tom som robil všakovakým 
„engéóčkam“ (NGO  je anglická skratka pre mimovládne 
organizácie – non-governmental organization) zadarmo di-
zajny, logá a pod. Je to kvalitnejšie strávený čas – dobrovoľ-
nícky čas...

Čo máš na týchto projektoch najradšej?
To, ako ďaleko sa dostali Cyklokoalícia a  Cyklokuchyňa, 
Biele bicykle. Ako sa nám podarilo minulý rok vyhajpovať 
Bike2work (týždeň trvajúca akcia propagujúca alternatív-
nu formu dochádzania do práce, tímy, ktoré „nabicyklujú“ 
najviac, sú odmenené), samozrejme, cyklojazdy, čo ja viem, 
všetko je to super a stále ma to baví.

Zlepšili sa podľa teba podmienky pre cyklistov za posled
né dva roky?
Určite áno. Posledný rok zatiaľ nie, minulý rok bol volebný, 
ale primátor Ftáčnik niečo spravil. Každopádne sa situácia 
zlepšuje, lebo je oveľa viac cyklistov v uliciach, a preto je aj 
bezpečnejšie.

Záujem o  zlepšenie situácie v  hlavnom meste má aj Juraj 
Bilčík. Bratislavská občianska samospráva (BOS), ktorú za-
ložil, sa stará a zveľaďuje verejné priestranstvá. Juraj pouka-
zuje aj na chyby a problémy, ktoré magistrát vytvára.

Prečo si sa rozhodol byť dobrovoľníkom?
Na jednej strane bola frustrácia z  toho, ako Bratislava vy-
zerá a na strane druhej moje skúsenosti a vedomosti, ktoré 
by mohli prispieť k lepšiemu a efektívnejšiemu spravovaniu. 
Tento názor zdieľalo viacero ľudí z môjho okolia, a tak sme 
sa rozhodli nesedieť doma, ale prispieť k zmene.

Ako dlho sa tomu venuješ a prečo ťa to napĺňa?
Začali sme koncom roka 2012 akciami na bratislavskej 
zanedbanej stanici Filiálka a  postupne sme rozšírili svo-
je aktivity do viacerých častí Bratislavy. Napĺňa ma najmä 
to, že stretávam čoraz viac aktívnych a  šikovných ľudí, 
ktorí majú podobný cieľ. Týchto ľudí by som bez našich 
dobrovoľníckych akcií zrejme nikdy nestretol.

Prečo si sa rozhodol založiť BOSku a čo je vaším najväč
ším cieľom?
BOS-ku sme založili, aby sme boli aj nejako formálne or-
ganizovaní, fungujeme ako regulérne občianske združe-
nie. Naším cieľom je najmä aktivizovať ľudí k  väčšej par-
ticipácii na dianí v  našom meste a  tiež účinná občianska 
kontrola procesov v meste, ktoré z rôznych príčin nefungujú 
tak, ako by mali. Dobrovoľníctvo je o  ľuďoch, ktorí sú od-
hodlaní zmeniť svoje okolie k lepšiemu a nechcú sa len tak 
nečinne prizerať.

Jakub Kuruc

Ak Vás článok zaujal natoľko, že ste sa rozhodli vyskúšať si 
dobrovoľníctvo na vlastnej koži, pripájame užitočné strán-
ky: www.dobrovolnici.ludialudom.sk, www.leaf.sk.

Critical Mass Bratislava 2015 – cyklistická jazda mestom symbolizujúca 
oslavu cyklistiky a podporu alternatívnej dopravy, ktorá sa koná každý 
posledný piatok v mesiaci už päť rokov. Foto: Michal Babinčák

Dlhodobým projektom občianskej samosprávy je starostlivosť o verejné 
priestranstvo, ku ktorému patrí aj úprava cestného zábradlia. BOS rea-
guje na nezáujem úradov starať sa o verejný priestor vlastnou aktivitou. 
Foto: Bratislavská občianska samospráva
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ČILI AKO „ZÁZRAK“ V SPAĽOVANÍ 

TUKOV. MÝTUS ČI FAKT?
 Určite už každý z vás aspoň raz počul o pozitívnych účin-
koch čili papričiek na ľudský organizmus. Pravdepodobne 
ste tieto „blahodarné účinky“ aj odskúšali na vlastnej koži 
v domnienke, že ste urobili niečo pozitívne pre svoje zdra-
vie. Pozrime sa, čo sa o čili papričkách dočítame na webovej 
stránke www.pluska.sk 
 Hneď po otvorení článku v sekcii Zdravie nás ako prvý 
upúta výrazný nadpis: Štipľavý všeliek: Čili spáli tuky, ochráni 
pred chorobami a zlepší náladu. Obsiahnuté sú v ňom najza-
ujímavejšie a najžiadanejšie účinky čili na naše telo. Povedz-
me si to otvorene, všetci chceme byť štíhli, zdraví a šťastní. 
Práve tým nás titulok okamžite upúta a zláka k prečítaniu 
článku.
 Navyše, pod nadpisom sa na nás usmieva krásna mla-
dá žena s desivo vyzerajúcou a už na prvý pohľad extrém-
ne pálivou čili papričkou, ktorá sa vyníma medzi dokonale 
bielymi zubami. Ide o predzvesť vynikajúcich účinkov alebo 
o prísľub, že ak vyskúšame – neoľutujeme?
 V samotnom jadre článku na nás doslova vychrlia nespo-
četné množstvo pozitívnych účinkov čili papričiek. Najviac 
skloňované sú slovné spojenia ako: zhadzovanie kilogramov, 
posilnenie imunitného systému, vysoká koncentrácia vita-
mínov C a A, zdroj betakaroténu a železa, prírodné antibio-
tikum či antibakteriálne účinky. Okrem toho nám článok 
sľubuje pri pravidelnej konzumácii čili aj lepší spánok, pro-
tirakovinové účinky a prevenciu proti cukrovke, vysokému 
cholesterolu či problémom s kĺbmi.
 Podľa autora daného článku za všetko môže látka zvaná 
kapsaicín. Táto látka spôsobuje štipľavosť papričiek, a prá-
ve vďaka nej by sme po pravidelnej čili kúre mali pociťovať 
úbytok hmotnosti. Prečo? Ako hlavný dôvod autor uvádza, 
že kapsaicín vplýva na produkciu tepla v tele a tým spúšťa 
proces spaľovania tukov (pritom sa do pozornosti natíska 
kritická otázka, či tento proces môže nahradiť cvičenie). 
Okrem toho nás zbavuje chuti na sladké či na iné nezdravé 
jedlá a potraviny, preto ju autori článku odporúčajú pridávať 
do našich pokrmov. Samotná paprička, okrem všetkých bla-
hodarných účinkov, obsahuje ako bonus minimum kalórií.
My sme sa však neuspokojili len s jednostranným pohľadom 
na túto problematiku, obsah samotného článku nás k tomu 
priam vyzýva. Zistili sme teda, čo o fenoméne kapsaicínu 
píšu a ako svojich čitateľov informujú iné, voľne dostupné 
webové stránky. Ženský online magazín www.wanda.atlas.
sk sa tiež venuje prírodnej sile čili papričiek. V  článku sa 
píše, že kapsaicín obsiahnutý v čili skutočne urýchľuje látko-
vú premenu  a vzniknuté teplo podporuje spaľovanie tukov. 
Človek by však musel pravidelne jesť enormné množstvo 
čili papričiek, aby bol výsledok preukázateľný a úbytok tuku 
viditeľný (presnejšie informácie sú uvedené nižšie). Dôsled-
ky vysokého príjmu čili sú vskutku veľmi nelichotivé: napr. 
žalúdočné vredy, rozleptaná žalúdočná sliznica či kompletne 
narušený tráviaci trakt. Problém, ktorý nemožno zanedbať, 
je aj nízky príjem vitamínov či minerálov. Tento článok nám 
teda ponúka jasný záver: z čili sa síce chudne, ale len z ex-
trémneho množstva, ktoré je pre človeka nebezpečné. Ešte 
stále by ste do toho išli?
 Na porovnanie a  ešte komplexnejšie obsiahnutie danej 
problematiky navštívme inú, voľne dostupnú stránku, kon-
krétne online encyklopédiu, všeobecne známu Wikipédiu. 

Do vyhľadávania zadajme lexému kapsaicín a sledujme, čo 
sa stane. Dočítame sa hneď niekoľko faktov o  tejto látke, 
konkrétne: rastlinný alkaloid je zodpovedný za pálivú chuť 
papriky; vyvoláva pocit pálenia v  tkanivách; je rozpustný 
v alkohole a tukoch; podporuje krvnú cirkuláciu, zrýchľuje 
metabolizmus a podporuje zažívanie. Po vymenovaní všet-
kých týchto účinkoch však nasleduje aj táto, pre nás všeličo 
vysvetľujúca poznámka: ,,Liečebný efekt kapsaicínu sa môže 
prejaviť pri dávkach 400 miligramov trikrát týždenne. To je 
množstvo zodpovedajúce asi trom až ôsmim paprikám ha-
banera. Tento druh papriky pochádza z  polostrova  Yuca-
tán a patrí k najpálivejším na svete.“ Zvýraznené slovné spo-
jenie však na rozdiel od pôvodného článku veľmi sľubné nie 
je.

 Pozrime sa ešte, ako sa k problematike „čili a chudnutie“ 
stavia webová stránka propagujúca známy výrobok na 
chudnutie, Chilliburner. V sekcii Výskum sa dozvedáme, že 
potenciál čili papričiek ako „spaľovačov“ tukov bol známy 
už od dôb Inkov, avšak po stáročia sa ľudstvo pasuje s my-
šlienkou, ako využiť účinky čili, konzumovať ho vo veľkom 
množstve a  pritom si nepoškodiť tráviaci trakt. Vedci dali 
hlavy dokopy a vyvinuli prípravok Chilliburner, ktorý je 
podľa reklamy prelomovým riešením pri snahe schudnúť. 
Obsahuje totiž vysoko koncentrovaný prírodný výťažok čili 
papričiek. Ten je spracovaný patentovanou technológiou 
obalových materiálov do mikrokapsúl. Účinná zložka tak 
poskytuje užívateľovi maximálny efekt kapsaicínu bez aké-
hokoľvek podráždenia úst či tráviaceho traktu. Tým rieši 
problém dodržiavania stanovenej, efektívnej dennej dávky. 
Vedľajšie účinky pri užívaní prípravku nie sú známe. Ako 
bonus sa uvádza aj získanie zdravej črevnej mikroflóry.
 Stránka, propagujúca prípravok, paradoxne uvádza aj 
iné tipy na chudnutie: dostatok pohybu, pitný režim, kon-
zumácia jedál v piatich menších porciách počas dňa, ktoré 
zahŕňajú dostatočné množstvo ovocia, zeleniny, obilnín 
a  strukovín a  vyhýbanie sa cukru, tuku a konzervačným 
látkam. Vzhľadom na to, že ide o propagáciu výrobku a jeho 
zázračných účinkov, poskytnuté rady sú značne mätúce. 
A  na dôvažok sa pýtame, do akej miery a  či je skutočne 
potrebné užívať podobné prípravky, keď sa budeme riadiť 
spomínanými všeobecnými pravidlami.
 Je však prvotne sformulovaná a dokonale sa tváriaca teó-
ria o zaručenom chudnutí s čili papričkami naozaj taká pre-
lomová? Z vyššie uvedených skutočností pochybujeme, že to 
skutočne funguje. V našom presvedčení nás utvrdzuje ná-
zor doktora Richarda Mattesa, ktorý hovorí, že: ,,Význam-
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nú úlohu tu však zohráva aj fakt, či je konzument zvyknutý 
na korenisté jedlá a či ich prijíma pravidelne, pretože v ta-
kom prípade môže byť efekt malý. Kapsaicín stráca svoj úči-
nok pri chudnutí, ak si telo zvykne na jeho pôsobenie.“
 Čo teda, po prečítaní viacerých pohľadov na danú 
problematiku, vieme o čili papričkách? Čili papričky majú 
skutočne blahodarné účinky na náš organizmus, ak ich kon-
zumujeme v  správnej a  v optimálnej miere. Je dokázané, 
že znižujú krvný tlak, napomáhajú správnej cirkulácii krvi 
a tráveniu a sú významným činiteľom pri detoxikácii orga-
nizmu. Ich schopnosť spaľovať tuky je síce preukázaná, ale, 
žiaľ, vzhľadom na potrebné množstvo, nevyužiteľná. O ich 
schopnosti zlepšiť náladu sme okrem pôvodného článku 
viac dôkazov nenašli. Preto je aj táto vlastnosť prinajmen-
šom diskutabilná a spochybniteľná.

 Na záver môžeme skonštatovať, že autorom sa zámer 
podaril, keďže článok bol šírený viacerými čitateľmi a pria-
mo pod ním je komentár: ,,Ja to teda skúsim.“ Využili ľud-
skú nevedomosť a sľúbili presne to, po čom túžia všetci: byť 
štíhli, zdraví a šťastní.

Lenka Sklenárová

Zdroje:
http://www.pluska.sk/izdravie/chudnutie/stiplavy-vseliek-
cili-spali-tuky-ochrani-pred-chorobami-zlepsi-naladu.html
http://wanda.atlas.sk/cili-dieta-pozor-nebezpecna/wel-
lness-a-fit/chudnutie/726159.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kapsaic%C3%ADn
http://www.chilliburner.sk/?chilliburner,11
http://zena.sme.sk/c/5891811/z-chilli-papriciek-sa-chudne.
html
http://casprezeny.azet.sk/clanok/90301/chilli-papricky-zni-
zuju-krvny-tlak.html
foto: http://foter.com/
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. STAND-UP KOMÉDIA

 Stalo sa pre nás samozrejmosťou 
sadnúť si každý deň pred počítač ale-
bo televízor, ísť na kávu s mobilom či 
tabletom v ruke. Zatiaľ čo my sedíme, 
prichádzajú k nám stále nové a nové 
slová a pojmy. Nemusíme sa ani pohnúť 
a dozvieme sa, že v slovenčine máme 
slová ako stage a glamour a tvárime sa, 
že im všetci rozumieme. Niekedy sa 
ani nestihneme postaviť a tieto slová 
zmiznú tak rýchlo, ako sa aj objavili. 
 Možno sme presne takto pri jed-
nom z našich posedení narazili aj na 
spojenie stand-up komédia. V tomto 
netradičnom, a pre Slovensko novom 
dramatickom žánri sa komik, prekva-
pivo, postaví pred svojich divákov, 
ktorí, nie až tak prekvapivo, sedia, 
a snaží sa ich zabaviť. Stojí na pódiu, 
rozpráva vtipy a anekdoty, vyjadruje sa 
k aktuálnym témam s cieľom vyvolať 
smiech u divákov. Ich reakcia je okam-
žitá – buď sa zasmejú, zostanú ticho, 
alebo ho vypískajú, čo je pre zabávača 
najhoršie.
 Väčšina z nás asi rozumie anglické-
mu výrazu stand-up. Veď to bola jed-
na z prvých vecí, čo sme sa naučili na 
hodinách angličtiny. A pokiaľ to niek-
to nevie, rýchlo si ho dokáže vyhľadať 
v slovníku. Stále sú však ľudia, ktorí sa 
cudzie jazyky nemôžu alebo nechcú 
učiť a  tým pomenovanie stand -up 
veľa nepovie. Ak však stand-up komé-
dia plánuje na Slovensku zostať dlhšie 
a osloviť čo najširšie publikum, možno 
by nebolo na škodu postaviť sa a  po-
rozmýšľať nad nejakým slovenským 
ekvivalentom. Alebo môžeme zostať 
sedieť a počkať. Je možné, že aj komi-
kov čoskoro prestane baviť stáť a vy-
myslia niečo nové. Možnože to bude 
sit-down komédia. 

Ivana Eliašová

PATRÍ VÝRAZ  

STAND-UP COMEDY DO 

SLOVENČINY?
 Nenapíšem nič nové, ak budem 
tvrdiť, že sa do bežnej slovnej zásoby 
väčšiny Slovákov, a to sa týka nielen  
zástupcov mladších generácií, dostáva 
v ostatných obdobiach čoraz viac slov 
prebratých z cudzích jazykov. Jedným 
z takto „importovaných“ slovných spo-
jení je výraz stand-up comedy. Asi ne-
treba hovoriť, že pochádza z anglického 
jazyka a skrýva sa za ním nasledujúca 

definícia: „Komediálny výstup jednot-
livca pred istým publikom, pri ktorom 
využíva slovnú aj situačnú komiku, 
verbálne aj neverbálne prostriedky na 
rozveselenie diváka.“ Ide skôr o  inte-
lektuálnu zábavu, ktorá  často humor-
ne poukazuje na problémy súčasnej 
spoločnosti. 
 Stand-up comedy (na Slovensku aj 
stand-up komédia) vznikla na prelome 
18. a 19. storočia v Anglicku, ale v tom 
čase bola ešte dosť vzdialená od toho, 
čo poznáme pod týmto názvom dnes. 
Až v 20. storočí sa rozvinula do dneš-
nej podoby. To, že stand-up komédia 
vznikla v  Anglicku, nám dáva aj isté 
vysvetlenie, prečo sa v slovenčine udo-
mácnil aj jej anglický názov. Preloženie 

do slovenčiny by si vyžadovalo trochu 
tvorivosti a nápadu. Prečo sa namáhať 
s  vymýšľaním nových ekvivalentov, 
keď už máme anglické pomenova-
nie, ktoré je celosvetovo známe? Žiaľ, 
v  slovenčine stand-up comedy nie je 
jediným príkladom „zjednodušenia si 
života“ prebratím výrazu z  angličtiny 
alebo z iného jazyka. Preklad „komédia 
na stojáka“ dnes vyzerá priam smiešne, 
veď na výraz stand-up comedy sme si už 
zvykli. Ak by sa preklad začal používať 
hneď po etablovaní  tohto druhu ume-
nia na slovenskú scénu, mohol by byť 
prijatý verejnosťou tak, ako bol prijatý 
anglický názov. Hovorím, že mohol, ale 
naozaj neviem, či by sa to tak skončilo. 
Totiž slovenský divák vie, čo sa vo svete 
deje a že sa takmer celosvetovo použí-
va výraz stand-up comedy. 
 Domnievam sa, že jav, keď sa do 
slovenčiny preberajú slová priamo 
z cudzích jazykov, je v  súčasnosti cel-

kom prirodzený. Príčinou je globali-
zácia kultúry spojená s  rozmachom 
médií, ale zároveň prijatie angličtiny 
ako bežnej súčasti života. Nemyslím si 
však, že takýto „import“ cudzích slov 
môže slovenčinu oslabiť či „pochovať“. 
Veď aj napriek všetkým prevzatým slo-
vám je slovenčina stále krásna a  živá 
reč.

Michal Homola

STAND-UP KOMÉDIA NA 

SLOVENSKU – TREND 

ALEBO NEVYHNUTNOSŤ?
 Stand-up komédia či stand-up co-
medy je forma komédie, v ktorej účin-
kuje len jeden zabávač. Ten počas svoj-
ho vystúpenia rozpráva rôzne príbehy 
alebo vtipy, poukazuje na veci z iného 
pohľadu a humorným spôsobom tým 
reaguje na rôzne aktuálne témy. Vystú-
penie je úspešné však len vtedy, ak sa 
diváci poriadne zabávajú a smejú. 
 Táto forma komédie má korene 
v  Anglicku a  Amerike, odtiaľ sa po-
stupne rozšírila do iných krajín. Teraz 
sa pomaly udomácňuje aj u nás na Slo-
vensku. S novou formou komédie sme 
však z väčšej časti prevzali aj jej názov. 
Anglický výraz stand up sme nechali 
v  pôvodnom tvare, v  niektorých prí-
padoch sa dokonca používa aj anglic-
ké  slovo comedy namiesto komédia. 
A vlastne sa ani nemáme čomu čudo-
vať, angličtina je dôležitý svetový jazyk, 
súčasná lingua franca. U mladších slo-
venských generácií patrí k základnému 
vzdelaniu. Anglické pesničky, filmy 
alebo produkty s  anglickými názvami 
už nie sú ničím zvláštnym. Angličtina 
je v takejto forme normálnou súčasťou 
nášho slovenského života. Načo sa teda 
trápiť so slovenským názvom?
 Treba si však položiť zásadnú otáz-
ku – je angličtina na Slovensku sku-
točne taká nenahraditeľná? Nepodľa-
hli sme skôr trendu globalizácie, ktorý 
nás ženie za tým cudzím a  zdanlivo 
atraktívnejším? Držať krok s  dobou 
je určite potrebné, no užitočnejšie je 
vidieť hodnotu v  tom „svojom“. Ne-
podľahnime trendu a ukážme svetu, že 
máme byť na čo hrdí. Stand-up comedy 
majú predsa všade, no „komédia po-
stojačky“ či „komédia v stoji“ môže byť 
iba na Slovensku.

Lucia Sýkorová
foto: http://foter.com/

POSKLADANÁ. PRÍČINA DOBY?
„Zošuchol som sa zo sveta. Objavil som to, čo ty nepoznáš 
a ani nechcem, aby si spoznala.“ Tak toto mi povedal. Do 
očí. Celý život sme sa poznali. A odrazu... Zomrel. Zomrel 
ten, ktorým bol. Nepoznám tú dušu, ktorú skrýva pod tým, 
doposiaľ, známym telom.
Hej! Ty tam! Čo sa na mňa pozeráš so zdvihnutým obočím!
Vždy, keď prechádzaš okolo.
Áno ty, človek! Nehraj sa na niekoho, kým si nikdy nebol 
a ani nebudeš!
Je to len tvoj márny pokus o prestíž.
Prečo sa odrazu nechávaš odviať prúdom všetkých tých fal-
ší?
...tých, čo vidím každý deň, aj ty ich vidíš, len zatváraš oči 
pred tým pohľadom. Zatváraš pohľad... pred... smradom... 
Smeješ sa ako malé dieťa, ktoré na pieskovisku zničilo po-
slednú bábovku v tvare tej klasickej formičky. Jednej z tých, 
s ktorými sme sa kedysi hrali.
Prečo ničíš spomienky na to, kým si bol? Verila som v nás, 
milý človek. Kedysi ty a ja proti celému svetu, dnes celý svet 
proti nám. Ty už ani nie si súčasťou tohto sveta. Máš vlastný. 
Povedz mi prečo? Prečo si podľahol dobe premnoženej trá-
vy a všelijakých iných, nadrobno posekaných zelín a ľahko 
získavaných ihiel?
Odrazu nikto nedokáže povedať, ako je možné, že z malé-
ho usmiateho blonďavého dieťaťa, ktoré má úžasné zázemie, 
skvelú rodinu, ktorá ho miluje, sa o pár rokov stane niekto, 
kto nedokáže ovládať sám seba. Niekto pod vplyvom... okol-
ností? Človek, ktorý je na dne. 
Že je to dobou? Naozaj sa do konca života budeme hrať na 
nejakú „hlúpu“ dobu? A tak si budeme ničiť všetko, čo môže 
byť krásne? A  budeme mať „ťažké reči“ o  tom, čo všetko 
v budúcnosti dosiahneme, kde všade sme v minulosti boli...
...ale TERAZ v tento jedinečný deň sme EŠTE mladí, a tak 
si ten vek budeme užívať všetkými možnými spôsobmi? Veď 
človek ,,musí za život vyskúšať všetko“. Tak sa to nejako ho-
vorí, pravda? „Vyskúšať všetko“. Toto sa možno „nosilo“ ke-
dysi. Kým pod to „všetko“ nespadala taká rozsiahla množina 
hnusu ako dnes. 
Treba raz vyskúšať... treba si zapáliť, vdýchnuť a treba sa aj 
po tridsiatykrát zobudiť, na nič si nepamätať a skladať črepi-
ny predošlej noci. KTO, KDE a hlavne S KÝM a ako som sa 
vlastne ocitol vo svojej posteli...? 
Tak teda toto všetko je dobou, a to preto, lebo my, z dnešnej 
doby, sme sa stali takými osobnostne slabými, že nedokáže-
me povedať NIE... A vlastne asi ani nerozoznávame medzi 
hodnotnými vecami – vzťahmi, priateľmi a naopak naozaj 
chvíľkovými potešeniami, ktoré ráno odídu a možno sa už 
ani nespoznáme na ulici. Chceme zapadnúť medzi ostat-
ných, tých ostatných, ktorých vlastne vôbec nezaujímame. 
Obraciame sa chrbtom k tým, ktorí by nám možno chceli 
ponúknuť niečo trvalejšie, ako je škatuľka niečoho. Alebo sa 
hráme na drsne nezávislých, ktorí si vystačia sami, nikoho 
a nič do svojho života prijímať nepotrebujú... A pri tom všet-
kom sa v skutočnosti vo vnútri cítime takí sami ako zrnko 
piesku vo vesmíre. 
A tým strácame. Strácame možno to najviac nám podobné, 
čo nás v živote stretlo...
  

Michaela Jurčíková

Zamyslenie
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HELVEROVA NOC MÔŽE 
BYŤ NAŠÍM DŇOM

 Koncom apríla divadlo Malá scé-
na odohralo premiéru inscenácie Hel-
verova noc v réžii Antona Korenčiho. 
Hru napísal jeden z najvýznamnejších 
súčasných poľských autorov, Ingmar 
Villqist, vlastným menom Jarosław 
Świerszcz. Táto sociálna dráma nám 
prináša na prvý pohľad dva tragické 
osudy ľudí a ich vyrovnávanie sa s 
prekážkami. Popri mnohých osobných 
problémoch do ich života zasahuje aj 
niečo silnejšie, čomu sa nevedia ubrá-
niť: politická moc, manipulácia a fana-
tizmus, ktoré sa rozpínajú medzi oby-
vateľstvom a pohlcujú obyčajných ľudí. 
Z osobnej roviny sa tak dostávame na 
úroveň celospoločenského problému. 
Dráma nesie zreteľne čitateľné odkazy 
na fašizmus, nacizmus alebo genocídu.
Príbeh, ako nám napovedá samotný 
názov hry, sa odohráva počas jedného 
večera či noci. Do deja sa dostávame 
in medias res, ocitáme sa v byte, kon-
krétne v obývačke priemernej ženy. 
Napätie v hre vytvára revolúcia, na po-
zadí ktorej sa príbeh odohráva. Dojem 
prítomnosti nepokojov je vytváraný 
neustálym zvukom davu búriaceho sa 
v meste. Stupňovanie stresovej situácie 
je docielené striedaním intenzity hlu-
ku pri občasnom otvorení a zatvorení 
okna a vhadzovaním predmetov z ulice 
do obývačky. Napätie vrcholí krikom a 
hlukom odohrávajúcim sa priamo za 
dverami bytovky.
 Realistická dramatizácia celej hry 
vyústi do abstraktného poňatia. Os-
moro dverí, ktoré nám doposiaľ tvori-
li zadnú kulisu a  predstavovali stenu, 
sa v hmle samy postupne jedny po 
druhých otvoria a  stanú sa obrazným 
vyjadrením viacerých domácností. 
Stelesnia tak osudy mnohých rodín, 
ktorých sa udalosti dotýkajú. K zave-
deniu anonymity a predstavy, že každý 
môže byť súčasťou príbehu, dochádza 
až na konci hry. Týmto sa inscenácia 
odlišuje od predlohy, v ktorej nás autor 
už na začiatku zoznamuje s neurčitými 
postavami – Ona, On – a až postupne 
dochádza k  stieraniu anonymity a ich 
konkretizácii. O životných osudoch 
dvojice hlavných protagonistov a ich 
vzájomnom prepojení sa bližšie dozve-
dáme až cez retrospektívne rozpráva-
nie ženy. Zistíme, ako osud spojil Kar-
lu, ktorá práve prišla o dieťa, a Helvera, 
chlapca bez rodičov.
 O vedľajších charakteroch, kňazovi 
a „priateľovi“ Gilbertovi, sa dozvedáme 

len z rozhovorov dvoch hlavných po-
stáv. Stretnutia s nimi sa odohrávajú 
len pomyselne za scénou. Kňaz je zob-
razený hlavne ako autorita pre Karlu. 
Ku koncu hry, keď je potrebné nájsť 
východisko (skryť sa do bezpečia pred 
burcujúcim davom), kňaz neponúka 
žiadne praktické riešenie na záchranu 
ich životov. Má pre nich jedinú radu, 
a  tou je útek k modlitbám a prosbám 
k Bohu. Sám ide ironicky ratovať 
hmotnú vec – horiaci kostol, ktorý sa 
stáva symbolom potápajúcim všetku 
nádej na záchranu. Tento moment Kar-
lu vyburcuje k činu, a tak berie osud do 
vlastných rúk. No na konci inscenácie 
predsa len cíti potrebu svoj zúfalý čin, 
zabitie Helvera, obhájiť pred Bohom.
Postava Gilberta je autoritou pre Hel-
vera. Pre mierne postihnutie a zaosta-
losť Helver inklinuje k silnejším cha-
rakterom, hľadá si ochranu a svoj vzor 
nachádza práve v Gilbertovi. Ukazu-
je sa tu nebezpečenstvo vyplývajúce 
z manipulácie slabších a jednoduch-
ších jedincov či falošnosť priateľstiev, 
aj keď v ich prípade o skutočnom ka-
marátstve veľmi hovoriť nemôžeme.
 Odznak a vlajka sú pre Helvera 
symbolmi moci. Vymaňujú ho z po-
citu menejcennosti, dodávajú mu od-
vahu, pocit sily a nadradenosti. Nado-
budnuté sebavedomie si vyskúša aj na 
Karle imitáciou vojenského výcviku. 
Na chvíľu preberá nad ňou skutočné 
velenie, ich „hra“ sa mení na realitu. 
Miestami nad sebou stráca kontrolu 
a jeho správanie prerastá do násilia. 
Postava Helvera je ukážkou, aké ľahké 
je v súčasnosti zmanipulovať jedno-
duch ších ľudí a vypestovať v nich nená-
visť. Kontrasty Helverovho sveta, ktoré 
z jednej strany zahŕňajú detské hračky, 
vojačikov, a z druhej vojenský výcvik, 
vygradujú a na konci mu domčeky 
vystavané z farebných tabletiek spôso-
bia smrť.
 Helverova noc z roku 1990 je stále 
viac a viac aktuálnym dielom. Pripo-
mína nám udalosti nielen druhej sveto-
vej vojny, ale reflektuje nám súčasnosť 
a zároveň varuje pred opakovaním 
chýb. Aspoň s takouto katarziou by 
mal divák odchádzať.

Mária Palkovičová

BAČOVA ŽENA
 Inscenácia jedinej drámy zo súčas-
nosti, ktorá vyšla z  pera Ivana Sto-
dolu, predstavuje vďaka režisérovi 
Romanovi Polákovi jedinečnú príle-
žitosť načrieť do tradície slovenskej 
dramatickej tvorby bez vonkajšieho 
patetizovania či ku gýču smerujúcej 
monumentálnej folklórnej štylizácie. 
Ponechaním výtvarne čistého scéno-
grafického priestoru a  celkovej mini-
malistickej koncepcie celej inscenácie 
a  použitia minima rekvizít sa vytvá-
ra široký priestor pre herca aj diváka 
sústrediť sa len na postavy, slovo, citové 
prežívanie a  prostredníctvom nich na 
človeka samotného v  jeho celistvosti 
a  nemennosti určitých zákonitostí, 
ktoré nami hýbu po celé veky, bez 
ohľadu na vonkajšie okolnosti.
 Stodola vo svojej hre uplatnil po-
merne často v medzivojnovej literatúre 
využívaný variant sujetu ženy, ktorá 
je nútená sa rozhodnúť medzi dvoma 
mužmi. Pracuje s  ním však veľmi cit-
livo a  ukazuje schopnosť porozumieť 
vnútornému rozpolteniu ženy, matky, 
ktorá je prostredníctvom svojich mu-
žov – Ondreja a Miša – vystavená tla-
ku voľby medzi svojimi deťmi, a tak si 
radšej volí smrť.
 Polák, aj napriek citeľnému skráte-
niu pôvodného textu hry a miernemu 
upraveniu prehovorov, s tradičným rea-
listickým dramatickým útvarom neex-
perimentuje. Svoju inscenáciu ozvlášt-
ňuje využitím videonahrávky, ktorá 
nepriamo sprítomňuje postavy – naj-
prv Eviných detí a neskôr baču Marti-
na, vynikajúco stvárneného Danielom 
Fischerom –, čo má však ambivalentný 
efekt. Pozitívom je, že použitím tohto 
„scudzovacieho“ efektu netlačí lacným 
spôsobom na divácke city a nesnaží sa 
ich emocionálne ovplyvňovať prítom-
nosťou malých detí; na druhej strane je 
však mierne narušená jednoznačnosť 
blízkeho a hlbokého vzťahu medzi deť-
mi a ich rodičmi.
 Postavy sú tu obkolesené indife-
rentným uzavretým tmavým priesto-
rom, pričom mantinely tejto plochy sú 
tvorené z akýchsi „múrov nárekov“, do 
ktorých postavy kriedou vyrývajú svo-
ju nevysloviteľnú bolesť. Môžeme to 
vnímať ako akýsi barokový prvok, keď 
na vyjadrenie krajnej emócie nestačia 
slová a nastáva tichý úžas či tichá bo-
lesť. Dianie je umiestnené na šikmej 
ploche, na ktorej sa doslova i obrazne 
pohybujú všetky postavy.
 Titulnú postavu, bačovu ženu, Po-

lák zveril skúsenej Diane Mórovej. Tá 
postavu poňala netradične transcen-
dentálne, a tým spôsobila akúsi negá-
ciu uveriteľnej postavy ako silnej, sčasti 
pragmaticky zmýšľajúcej a hrdej ženy, 
ktorá sa už v  úvode vehementne od-
mietne ponížiť tým, že by kolenačky 
prosila nespravodlivého pána Svätojur-
ského, zdierajúceho vlastných podda-
ných. V jej podaní sú skôr zvýraznené 
ženskejšie, lyrickejšie rysy postavy ako 
milujúcej a  oddanej ženy. Som pre-
svedčená, že toto podanie bačovej ženy 
by pristalo skôr postave Marie Kondra-
tievny z Dostojevského Karamazovov-
cov, tiež režírovaných Polákom.
 Obsadením Jána Koleníka do po-
stavy Ondreja, ktorý sa po rokoch vra-
cia z Ameriky späť domov, sme dostali 
vizuálne príťažlivý obraz baču, čo sa 
niektoré spomedzi prítomných dám 
nehanbili dať najavo vzrušeným šepo-
tom pri každom hercovom výstupe. 
Napriek tomu, že pije žinčicu a chlap-
sky sa vyjadruje, vyžaruje z neho akosi 
priveľa elegancie a priam mýtickej hr-
dinskosti, čo nekorešponduje s charak-
terom postavy. Herecky zažiaril najmä 
v záverečnom monológu druhého dej-
stva. Úžasná dynamika a gradácia tejto 
časti mohli vyvolať zimomriavky nebyť 
zlyhania hercovej hlasovej techniky.
 Odpatetizovaný výraz reálneho člo-
veka z ľudu zvládol snáď iba Alexander 
Bárta. Jeho úprimné, citlivé a zároveň 
premyslené herectvo naplno vystihuje 
postavu baču, ktorý sa napriek chu-
dobe a „dieťaťu na krku“ zamiluje do 
vdovy a neskôr nerobí rozdiely medzi 
svojím a nevlastným dieťaťom.
 V postave pána Svätojurského, 
veľmi priliehavo znázornenej Jánom 
Gallovičom, predstavuje Stodola schu-
dobnenú aristokraciu. Pateticky na-
rieka nad „odpredaním“ svojej matky 
a  otca, avšak keď mu je dovolené od-
niesť si ich obrazy, zrieka sa svojho 
dedičstva so slovami: „A kde ich ja bu-
dem vláčiť?“
 Uvedením Bačovej ženy v  Sloven-
skom národnom divadle nám Roman 
Polák nielenže priblížil jeden z vrcho-
lov našej dramatiky minulého storo-
čia, ale katarzný koniec hry zároveň 
prináša aj bolestný pohľad do zrkadla, 
ktorý nám ukazuje, kam až môže viesť 
ľudská neústupnosť a hrdosť.

Mária Bošelová
Predstavenie: 

1. repríza

SLANG V MLÁDEŽNÍC-
KOM DISKURZE

 V  dnešnej dobe charakterizovanej 
individualizmom a  potrebou vystúpiť 
z davu sa inak nespráva ani náš jazyk. 
Spolu so spoločnosťou sa chce vyčleniť 
a  hľadať si svoje nové stránky a  mož-
nosti ako pomenovávať veci, javy, deje 
atď. Prostredníctvom svojich používa-
teľov, ktorí sú rôzni, hľadá a skúša, aký 
má rozsah „synonymnej pestrosti“.
  Ako je jazyk používaný, zá-
vi sí – okrem sociálneho, záujmové-
ho či profesijného začlenenia – i  od 
generačného rozvrstvenia obyvateľstva. 
Každá generácia si vyprodukuje vlastné 
výrazy, ktoré s  obľubou používa. Mô-
žeme povedať, že najviac nápaditostí, 
kreativity a umenia tvoriť rôzne či už 
slangové výrazy, alebo okazionalizmy 
sa skrýva u  mládeže. A práve týmto 
aspektom jazyka sa vo svojej monogra-
fii Slang v mládežníckom diskurze zao-
berá Zuzana Popovičová Sedláčková.
Ako sama autorka uvádza: „V priebehu 
výskumu sa zreteľne potvrdilo, že naj-
produktívnejšími používateľmi slango-
vých výrazov a zároveň aj ich tvorcami 
sú tínedžeri vo veku 14 – 17 rokov.“
 Vďaka tejto publikácii sa môžu ro-
dičia i učitelia priblížiť k svetu svojich 
mladistvých detí či zverencov, a  tak 
viac pochopiť ich zmýšľanie a konanie 
a predchádzať mnohým konfliktom či 
nedorozumeniam. Zozbieranie týchto 
výrazov a  výskumné zameranie sa 
práve na diskurz mládeže bolo skutoč-
ným prínosom.
 V  úvode štúdie sú teoretizova né 
jednotlivé lingvistické oblas ti vplýva-
júce na formovanie slan gu mládeže, na 
ktorý je poukázané v kontexte sociolin-
gvistiky, komunikačno-pragmatické ho 
obratu, etnolingvistiky, v kontexte kog-
nitívnej lingvistiky a jazykového obra-
zu sveta.
 V knihe nahliadneme do diskurzu 
mládeže a  vďaka tomu porozumieme 
reakciám mladých v  širokom spektre 
rôznych situácií.  
 Autorka pri tvorbe praktickej časti 
svojej štúdie použila metódu priameho 
pozorovania, metódu excerpcie, dotaz-
níkový výskum a nahrávanie. Už týmto 
podčiarkla autentickosť zozbieraných 
údajov. Nechýba ani poukázanie na 
spôsoby tvorenia slangovej mládežníc-
kej slovnej zásoby.
 Autorka veľmi precízne rozdelila 
tematické celky na podkapitoly, pre-
to orientácia v  teoretickej časti  knihy 
i v samotnom slovníku nie je náročná. 

Vďaka tomu nemáme problém prenik-
núť do diskurzu mládeže, dotýkajúce-
ho sa rodinného prostredia. Na základe 
ponúknutých informácií dokážeme in-
terpretovať ich správanie sa v školskom 
prostredí, v ktorom trávia tínedžeri cez 
školský rok značný diel svojho času – 
samozrejme, i toto prostredie má veľký 
vplyv na formovanie ich vyjadrovania 
sa, povahy ap.
 Všeobecne je známe, že v tínedžer-
skom veku prebiehajú mnohé hormo-
nálne zmeny v tele, ktorých následkom 
sú i  zmeny v  psychike – vo vnímaní 
a v interpretácii sveta a okolností kaž-
dodenne vplývajúcich na jedinca. Preto 
osobne veľmi kladne hodnotím, že do 
výskumu boli zahrnuté i slangové výra-
zy týkajúce sa vyjadrovania na základe 
pocitov, dojmov a emócií typických pre 
konkrétne činnosti (behačky, broken, 
brutal, nestíhačky, šupovať sa a pod.).
Zvyšná časť publikácie má formu slov-
níka, kde sú prehľadne rozdelené slan-
gové výrazy, vzťahujúce sa na označe-
nie osôb a činností s nimi spojenými. 
Kreatívni tínedžeri si na pozadí svojich 
lexikálnych predispozícii taktiež ,,stvo-
rili“ aj svoj „argot“ (celebs, cépečkár, 
hipster, metlák, jojer a pod.).
 V  slovníku nie je vynechaná ani 
oblasť módy, kozmetiky, gastronómie 
a stravovania, samozrejmé sú voľnoča-
sové aktivity, internetová komunikácia 
a sféra dopravy. Nájdeme tu taktiež ty-
pické slangové ustálené slovné spojenia 
a frazémy. Ak rodičia budú chcieť od-
haliť, čo sa skrýva v ,,tajnej chatovej 
komunikácii“ svojich ratolestí, v  tejto 
monografii nájdu i  „preklad“ frek-
ventovaných skratiek, najmä v  rámci 
elektronickej komunikácie.
 Monografia Slang v  mládežníckom 
diskurze je z  lingvistického hľadis-
ka výborným materiálom a  pomôc-
kou k  ďalším lexikálnym výskumom. 
Z praktického hľadiska môže byť pro-
spešná najmä pre rodičov a  učiteľov, 
ktorí chcú preniknúť bližšie k  svojim 
deťom a preklenúť generačnú priepasť 
práve prostredníctvom „zblíženia“ 
a  zjednotenia odlišných jazykových 
svetov.

Michaela Jurčíková
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VULGARIZMY AKO CHA-
RAKTERISTICKÝ ZNAK

 Otázka, či je vhodné používať vul-
garizmy a zobrazovať násilie v umení, 
je stále aktuálna. Nejeden slovenský 
autor dokáže pokryť hárok papiera 
mnohými vulgárnymi slovami a  na-
zvať to umením. No nemali by sme ich 
vnímať ako homogénny celok, keďže sa 
medzi nimi nachádzajú autori schopní 
pracovať s vulgarizmami a násilím pre-
myslene a  účelovo. Ich mená sú však 
pošpinené prácou spisovateľov, ktorí 
využívajú ostré slová ako módny do-
plnok. Ku ktorej skupine patrí Lucia 
Piussi a jej dielo?
 Zbierka ôsmich próz Život je krátky 
vyšla v roku 2012 vo vydavateľstve Li-
merick. Už vo venovaní vidieť, že ide 
o autorkinu osobnú a intímnu spoveď. 
Kniha je predovšetkým určená milov-
níkom divadla Stoka. Lucia Piussi tu 
pôsobila ako herečka, čo sa výrazne 
prejavilo v  jej tvorbe. Dôkazom toho 
je napríklad na obrazy rozdelená kom-
pozícia poviedky Posledné dni Stoky. 
Dialógy medzi postavami sú zapísané 
v  podobe replík ako v  scenári. Tento 
počin nemožno považovať za nová-
torstvo, ale experimentálnejší postup 
k forme hodnotím ako pozitívum.
V príbehoch vystupujú rôznorodé po-
stavy – od životných trosiek neopúšťa-
júcich priestory krčiem cez kolegov 
z  kapely a  divadla až po kamarátky. 
Zameriava sa na situácie z bežného ži-
vota, milostné trojuholníky a  vlastnú 
nespokojnosť so stavom spoločnosti, 
v ktorej žije.
 Vyzdvihnúť treba aj prácu s obraz-
nými pomenovaniami. Nevystačí si 
s bežnými a  často využívanými meta-
forami. Tvorí si vlastné, a tak u čitateľa 
vyvoláva veľké sympatie. Veď koho by 
neoslovil opis duše prostredníctvom 
nafukovacieho panáka trepotajúceho 
sa vo vetre? Tieto obrazné pomeno-
vania nie sú len akýmsi efektným prv-
kom na ozvláštnenie nudného príbehu. 
Dôležitá je ich výpovedná hodnota.
 Samozrejme, nenájdeme tu iba me-
tafory, ale už aj spomínané vulgarizmy. 
Pripúšťam, nie v každej poviedke boli 
nevyhnutné. Ale odsúdenie autorkinej 
tvorby za nadávky vnímam ako puri-
tánstvo. Piussi nepoužíva vulgárne slo-
vá prvoplánovo. Poviedky sú situované 
buď do prostredia krčmy, alebo sú ne-
jakým spôsobom späté s kapelou Živé 
kvety a  divadlom Stoka. V  takomto 
prostredí by spisovné vyjadrovanie bez 
zahrešenia pôsobilo umelo a štylizova-

ne. Do veľkej miery ide o  biografický 
aspekt narábania s témou Stoky.
 Čitateľov by mohli pobúriť aj detail-
né opisy sexuálnych scén. Nevnímam 
ich ako prejav exhibicionizmu. Piussi 
pracuje s  typickými „brakovými mo-
tív mi“ v kontraste s telesnosťou. Vyhý-
ba sa vznešeným prirovnaniam a  jed-
noduchými slovami vyjadruje presne 
to, čo v danej chvíli cítila.
 Ďalšou témou, ktorá patrí k neošú-
chaným evergreenom, je feminizmus. 
Či už Piussi pracovala, alebo nepra-
covala s  postavou kocúra ako s  obľú-
beným symbolom feministickej lite-
ratúry, práve cez túto optiku ho vieme 
ľahko interpretovať. V  jednej z povie-
dok vytvorila paralelu medzi umierajú-
cim kocúrom, ktorý bojoval o život do 
posledného dychu, aj keď to bolo már-
ne, a svojím priateľom, ktorý odmietal 
žiť v súčasnej spoločnosti. Oboch spája 
utrpenie.
 Interpretácia tohto, a  vlastne aké-
hokoľvek diela, závisí od kultúrneho 
rozhľadu čitateľa. Vzorom pre boj o ži-
vot bolo dielo ruského autora Borisa 
Polevoja, Príbeh skutočného človeka. 
Predlohou je skutočný osud pilota Ma-
resjeva, ktorého lietadlo počas druhej 
svetovej vojny zostrelili a ktorého ne-
zlomná vôľa žiť bola inšpiráciou pre 
mnohé generácie. Myšlienku vyjadrenú 
prostredníctvom tohto prirovnania 
môžeme pochopiť na základe kontex-
tu, ale znalosť jedného z  významných 
diel ruskej literatúry prinesie čitateľovi 
silnejší zážitok.
 Kniha Život je krátky nepochybne 
zaujme najmä úzku skupinu čitateľov, 
ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spojení 
s  divadlom Stoka a  všetkým, čo tento 
fenomén Bratislavy deväťdesiatych 
rokov reprezentoval. Ako som už 
spomínala, znalosť kontextu, dobových 
reálií, ale aj umeleckých diel totiž 
čitateľovi pomáha lepšie sa orientovať 
v  texte. Zbierku by som odporučila 
každému, kto je presvedčený o  tom, 
že násilie a  vulgarizmy nemajú v  lite-
ratúre žiadne miesto. Piussi je dôka-
zom toho, že aj s  explicitným opisom 
sexuálnej scény a niekoľkými vulgariz-
mami sa dá pracovať neprvoplánovo.

Nina Zwiefelhoferová
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DISKUSIA S ALBERTOM 
MARENČINOM, TROCHU 

INAK
 Ako sa tak blíži čas ukončenia pr-
vého ročníka, človek si začne zvažovať, 
či mu je vysokoškolské štúdium naozaj 
schopné niečo dať do života. Po tom, 
ako som zistila, že každého pol roka 
budem opäť prežívať predmaturitnú 
atmosféru, zostala som mierne skep-
tická. Stojí mi vôbec za to študovať 
taký ťažký odbor, akým je slovenský 
jazyk a literatúra, pri ktorom každý 
predpokladá, že má minimálne uplat-
nenie? Všetci sa ma pýtajú, či po skon-
čení štúdia budem pedagogička. Iste to 
mnohí poznáte. Keď niekomu poviem, 
aký odbor študujem, skoro všetkým 
napadne ako prvá práve táto profesia. 
Potom, ako im konečne vysvetlím za-
meranie svojho štúdia, nechápu, ako 
sa teda v budúcnosti môžem vôbec na 
nejakej pracovnej pozícii uplatniť.
 Rozhodla som sa pre toto štúdium 
s cieľom písať a tvoriť. Iné profesijné al-
ternatívy neprichádzali do úvahy. Sčas-
ti preto, že veľa iných možností som, 
popravde, nepoznala. A  druhý dôvod 
je viac než jasný. Krásne je snívať 
o  tom, že raz zo mňa bude uznávaná 
spisovateľka. No reálna cesta za týmto 
snom nie je ľahká. Aspoň donedávna 
som žila v  tomto presvedčení. Môj 
pohľad na vec zmenila diskusia s Al-
bertom Marenčinom.
 Keď si zrazu prečítate e-mail, v kto-
rom stojí, že na pondelňajšom semi-
nári si budete môcť vypočuť hlavu 
vydavateľstva Marenčin PT, a  ešte si 
s ním aj podiskutovať, srdce vám len 
tak radosťou zaplesá. Ak máte ambície 
vydať nejaký svoj výtvor, viete, o čom 
hovorím.
 Až v  momente, keď som Alberta 
Marenčina uvidela prvýkrát, uvedomi-
la som si, že je tiež „len“ obyčajný člo-
vek. Jediný rozdiel medzi ním a mnou 
je, že on vlastní vydavateľstvo a ja nie. 
Hneď ako začal rozprávať, bariéra 
medzi ním ako osobnosťou a nami ako 
študentmi sa začala rúcať. Atmosféra 
v  učebni nadobudla charakter nekon-
venčného posedenia skupinky ľudí 
v obývacej izbe. Stretnutie sa začalo ne-
čakane, a  to vtipnou príhodou o  tom, 
ako sa známy šéf vydavateľstva nekon-
venčne dostavil na naše stretnutie – na 
bicykli.
 „Kniha je viac tovar ako umenie,“ 
takto otvorene spustil Albert Marenčin. 

Väčšina z nás sa pustila do smiechu.  
Aká irónia. To predsa nemohol myslieť 
vážne. Takto ľahko odsunúť ideály spi-
sovateľského umenia na nepodstatnú 
koľaj! Keď však rozprával ďalej, začala 
som si uvedomovať, že nemôžem brať 
tento výrok až tak negatívne. Niekedy 
si treba prečítať aj knihy s jednoduch-
šou ideou, okrem toho, nie každý má 
v sebe silné umelecké cítenie. Ľudia sa 
vyznačujú rôznorodosťou, preto musia 
vydavateľstvá občas vydávať aj ženské 
romány a  „knižky na jedno kopyto“, 
s  populárnou a súčasnou tematikou, 
ktoré majú v obľube najmä nenároč-
ní čitatelia. Plne tento počin chápem. 
Pán Marenčin dokáže oceniť aj kvalit-
né umenie. Chcel sa stať vydavateľom 
hlavne preto, aby mohol publikovať 
knihy svojho otca, ktorého tvorbu 
a preklady vtedajší režim potlačil.
 Zriedkavo sa stáva, že sa skĺbia dve 
najcennejšie vlastnosti knihy. Kvalita 
a  dobrý predaj. Marenčin PT sa však 
nebráni ani masovejším dielam. Sám 
vydavateľ tvrdí: „Úspešné je to, čo veľa 
ľudí prečíta.“ Treba predsa zarábať pe-
niažky a v tejto profesii to nie je inak. 
Každý úspech poteší. A ako Albert Ma-
renčin pokojne priznal, hlavne ten ko-
merčný. Nemôžeme mu to mať za zlé. 
Vydavateľstvo je predsa jeho živobytím, 
nielen splneným snom, a  poväčšine 
sa masovejšia distribúcia akosi 
automaticky spája s komerčnosťou.
 Jeho svojráznosť možno na prvý 
pohľad pôsobí povrchne, no opak je 
pravdou. Ten, kto oplýva láskou k spi-
sovateľskému umeniu, vie oceniť jeho 
dobré i zlé stránky. Keď ich povie takto 
na rovinu, môže sa stať, že v niektorých 
poslucháčoch vyvolá negatívne dojmy. 
U mňa to, samozrejme, fungovalo len 
v pozitívnom zmysle slova. Albert Ma-
renčin je človek, z  ktorého bolo cítiť, 
že sa vôbec nepretvaruje a  aj napriek 
niekoľkým ironickým výrokom si váži 
dobrých autorov. A to nielen tých svo-
jich, ktorých knihy vydáva. 
 Možno by som si tiež mohla založiť 
vlastné vydavateľstvo, kým sa mi po-
darí konečne publikovať knihu. Také-
to ambície sú síce momentálne trochu 
prehnané, ale možno raz. Albert Ma-
renčin ani nevie, ako dokáže nevedom-
ky dobre motivovať. Veď táto profesia 
by sa dala vykonávať najlepšie s vyštu-
dovanou slovenčinou, no nie? Kto má 
najbližšie k  jazyku, v ktorom sa knihy 
vydávajú, a pozná ho ako nik iný? No 
predsa ten, kto postupnými a  celkom 
malými krôčikmi vstrebáva obsah lin-
gvistiky, čo je veľakrát neľahký údel. 

Nemusíte byť jazykovedcom, aby ste 
tieto ťažko nadobudnuté poznatky 
zužitkovali.
 Čo tam po marketingu. Albert Ma-
renčin vyštudoval matematiku a  sami 
posúďte, ako dobre sa mu darí vo svete 
kníh. Kým sa však dostanem tak ďale-
ko ako on, môžem sa najprv pokúsiť 
začať knihy korigovať v  inom, zatiaľ 
nie vlastnom vydavateľstve. Napríklad 
v  Marenčin PT. Ako povedal sám vy-
davateľ: „Rukopisy sú plné chýb a niet 
nad dobrého korektora.“ Môžete to 
brať ako jednu z  výziev a  taktiež ako 
motiváciu na pravopisných seminá-
roch.
 Popri mojom hlbokom uvažovaní 
nad svojou budúcou kariérou – pre-
šla som od korektorky k  spisovateľke 
a skončila som ako majiteľka vlastného 
vydavateľstva – vstrebávala som rady 
a pravdy Alberta Marenčina. Keď vám 
známy človek rozpráva tzv. zákulisné 
informácie a  zážitky bez toho, aby si 
dával servítku pred ústa, máte z neho 
oveľa zaujímavší a lepši pocit. Asi naj-
viac mi v  hlave rezonovali charakte-
ristiky spisovateľov podľa samotného 
vydavateľa. Jedni sú tzv. konfliktní, 
ktorí nedodržujú termíny, a druhí zasa 
bezkonfliktní, ktorých celkom logicky, 
uprednostňuje. Ale aby to nebolo také 
jednoduché: „Zlý autor dodá knihu 
hneď.“ Doteraz sa nad týmto výrokom 
usmievam. Taktiež sa dáva na známosť 
krutý fakt: v  Marenčin PT „TVRDÁ 
pornografia nefunguje!“. Priaznivci 
štýlu Päťdesiat odtieňov sivej by si mali 
veľmi dobre premyslieť, či pošlú ru-
kopis s podobným námetom práve do 
tohto vydavateľstva. V opačnom prípa-
de im vydavateľ pravdepodobne rad-
šej neodpíše, nakoľko sa sám priznal 
k  takejto praktike. Aspoň sa vyhnete 
sklamaniu.
 Ak sa vám nepodarí presadiť sa ani 
v jednej z alternatívnych pozícií, ktoré 
sa nesú naprieč celým článkom, upoko-
jím vás odpoveďou Alberta Marenčina 
na otázku, akú prácu by vykonával, ak 
by nebol vydavateľom: „Murár by som 
bol, alebo záhradník. Oddýchol by som 
si murovaním, či v záhradke.“ Učebňu 
zaplavil smiech všetkých prítomných 
vrátane samotného vydavateľa.

Veronika Liďáková

Zamyslenie

foto: http://foter.com/
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VERNOSTNÝ PROGRAM
     „Ocko, prečo tá teta ide s nami v autobuse?“
     „To je pani delegátka. Je tu, aby nám pomohla.“
     „Čože? Ona je Matka Tereza?“
     Konečne niekto ocenil moju prácu. 
     Sezóna 2012 bola v plnom prúde a ja som sprevádzala klientov počas cesty na letisko. Najprv sme všetkých 
pozbierali z hotelov, potom som im dala inštrukcie a na zvyšok cesty som sa usadila na predné sedadlo a sna-
žila sa nezaspať. Na pol ucha som počúvala turistov, ktorí si vymieňali zážitky.
     „My sme mali na raňajky stále to isté.“
     „More ste mali čisté? To u nás sa cez tie riasy nedalo plávať. Mali by s tým niečo spraviť.“
     „Kúpili sme si výlet na púšť. Úžasný zážitok.“
     „To je ten dvojdňový, že? Nič pre mňa. Ja sa radšej vyvaľujem na pláži.“
     Cesta na letisko v Monastire prebehla rýchlo. Počkala som pri check-inoch, kým si všetci odbavia batožinu, 
a potom som išla do príletovej haly čakať na nových turistov. Lietadlo opäť meškalo. 
     Delegátku v Tunisku robím už niekoľko rokov. Krajina si ma získala hneď prvé týždne môjho pobytu. Na 
rozdiel od viacerých kolegýň som svoje srdce venovala krajine a všetkým jej obyvateľom, nie iba jednému 
konkrétnemu Tunisanovi.  
     Lietadlo napokon pristálo naraz spolu s ďalšími dvomi z Francúzska a Ruska. V malej príletovej hale nastal 
klasický zmätok. Tabuľku s logom cestovky som držala vysoko nad hlavou a dúfajúc, že si ma všimnú všetci 
moji turisti, som sledovala visačky na kufroch, aby nikto neprekĺzol okolo mňa. 
     Všetkých som usadila do autobusu a vydali sme sa do jednotlivých hotelov. Posledný zostal 5-hviezdičkový 
rezort a v autobuse už sedela iba skupinka žien okolo štyridsiatky, ktoré nás svojou vynikajúcou a značne pod-
guráženou náladou obšťastňovali celú cestu. Poznám tieto typy. Žienky z domácností, ktoré si prišli oddých-
nuť od rodiny, odviazať sa a dobehnúť, čo zameškali počas mladosti. Väčšinou je medzi nimi jedna takzvaná 
vodkyňa, ktorá všetko organizuje, je najhlučnejšia, s každým mužom flirtuje, pričom nezáleží na postavení, od 
liftboyov až po manažéra hotela, vždy je prvá na pódiu a k delegátke sa správa familiárne a nazýva ju zlatko. 

     Na druhej strane sú to bezproblémoví klienti. Nesťažujú sa, keď im nevymenia uteráky, a všetko obrátia na 
žart. Spravidla si nekupujú výlety, ale občas sa mi ich podarí presvedčiť, aby si zašli na Tuniský večer, no však 
až potom, ako ich uistím, že budú môcť vypiť toľko vína, koľko budú vládať. Vodkyňa to zakaždým zaklincuje 
vyhlásením typu: „Také množstvo vína nie je na celom svete,“ alebo niečím podobným. 
     Keď som im pomohla s ubytovaním, čo trvalo značne dlho, keďže pomedzi vyjednávanie o polohe izieb som 
musela počúvať narážky na recepčného riťku, odišla som do kancelárie. Potrebovala som si vziať podklady pre 
večerný prílet. Namiesto toho by som najradšej zvliekla zo seba prepotenú uniformu a vrhla sa do vĺn mora. 
Ale to sa mi podarí asi až v septembri.
     Za delegátskym stolom už sedeli Jarka a Veru, dve kolegyne, ktoré si tiež zamilovali Tunisko, najmä jeho 
obyvateľov mužského pohlavia. Prezerali si zoznam klientov, ktorí prileteli a ešte mali priletieť v ten deň, a za-
bávali sa na niektorých menách. Nemám rada, keď to robia. Je to neprofesionálne.
     „Počuj, večer ti priletí Zamenhof a Velická. On má takmer päťdesiat a ona dvadsaťpäť. Ďalšia, čo si uchytila 
zazobaného nemčúra,“ týmito slovami ma privítala Jarka. Nereagovala som a Veru so smiechom dodala, či 
žiarli. 
     Zamenhof, Zamenhof. To meno som určite počula. Vyhrabla som v taške rooming list z predchádzajúceho 
príletu a naozaj som našla Zamenhofa. Respektíve, pani Annu Zamenhofovú. Patrila k tej rozjarenej skupinke 
žien. Mimochodom, bývala hneď vo vedľajšom hoteli ako pán Zamenhof. Asi to bude náhoda.
     
     Nasledujúce dni sa točili okolo informačných schôdzok a sprevádzaní turistov počas výletov. Užívala som 
si každú jednu sekundu voľna medzi jednotlivými povinnosťami. Najšťastnejšia som bola vtedy, keď som sa 
mohla rozvaliť na pohodlných gaučoch v hoteli a popíjať café direct. Bol to drahý rezort, preto som tu nemala 
veľa klientov, a tak som sa mohla pokojne uvoľniť. Tento týždeň tu bola ubytovaná už spomínaná skupinka 
žien a ako naschvál museli prechádzať cez recepciu práve vo chvíli, keď som tam mala svoju relaxačnú chvíľku. 
Samozrejme, že si ma všimli. Prirútili sa ku mne a hlučne mi začali popisovať, aké sú spokojné a ako je všetko 
super. Slušne som počúvala, prikyvovala, a keď bolo treba, dokonca som zo seba dostala nejakú trefnú odpo-
veď na ich vtipné poznámky. Po chvíli si ma prestali všímať, akoby som tam ani nebola, a začali si plánovať 
poobedný program.
     „Poďme sa prejsť do mesta. Nakúpiť nejaké suveníry.“
     „Na suveníry bude ešte čas,“ zavrhla nápad tá, ktorú som už prvý deň klasifikovala ako vodkyňu, „a hlavne 
je dnes minimálne sto stupňov. V takom teple ja nikam nejdem.“
     „Anička by sa nahnevala, keby sme išli bez nej.“

     „Nemyslím. Tá má o zábavu postarané. A aj o iné veci.“
     Po tejto poznámke sa všetky rozrehotali. Nechápavo som na ne hľadela. Vodkyňa sa ku mne nahla a všet-
ko mi vysvetlila. Pani Anna Zamenhofová sa zaplietla s tuniským animátorom. Nič nové. Miestni animátori 
zobrali pravidlo spraviť všetko, čo klientovi, lepšie povedané, klientke vidia na očiach, príliš doslova. Naj-
častejšie ich vídavam točiť sa okolo mladých dievčat, ktoré sa úplne pobláznia a odchádzajú domov so sľubmi 
ich letnej lásky, že budú stále v kontakte a nikdy na seba nezabudnú. Nie raz som videla, ako sa animátor lúčil 
s nejakou slečnou, utieral jej slzičky a posielal vzdušné bozky, a následne, keď som priviedla nových klientov, 
si rýchlo vyhľadal ďalší objekt záujmu. Aj staršie ženy dokázali stratiť súdnosť po niekoľkých komplimentoch, 
na ktoré sú Arabi úplní majstri. Avšak dokonca to dotiahnu väčšinou iba Nemky a Francúzky, ktoré sem prišli 
iba kvôli zvyšovaniu sebavedomia. 
     Vodkyňa nezabudla pri ohováraní svojej kamarátky dodať, že je vydatá. Po tomto rozhovore som pani Annu 
niekoľkokrát stretla na recepcii, a dokonca v meste. Zakaždým bola s Ahmedom, dotyčným animátorom. Keď 
ma zbadala, vždy sklopila zrak. Žeby sa hanbila?

     Jeden večer som opäť sedela na recepcii hotela, kde som mala k dispozícii zdarma wifi. Písala som správy 
rodine a priateľom na Slovensku a sledovala, čo je nové na Facebooku. V tom som zbadala vychádzať z lobby 
baru pani Annu. Bola sama. Tiež si ma všimla. Chvíľu zostala zarazene stáť, akoby premýšľala, či má pokračo-
vať a tváriť sa, že ma nezbadala, alebo sa mi prihovoriť. Rozhodla sa pre druhú možnosť. 
     „Ako sa máte?“ spýtala sa ma.
     „Dobre,“ odvetila som, „Ďakujem za opýtanie. Vy sa pochváľte.“
     Pustili sme sa do nezáväznej konverzácie, ktorá po chvíli začala viaznuť. Všimla som si, že pani Anna toho 
už trochu viac popila. 
     Recepciou sa začali niesť veselé hlasy. Bol to Ahmed s niekoľkými mladými turistkami. Mali namierené 
na terasu, kde sa mal konať večerný program. Vzápätí, ako zmizli z nášho dohľadu, sa pani Anna rozplakala. 
Zarazene som hľadela na ženu v stredných rokoch rumázgajúcu kvôli miestnemu gigolovi. Čo si, pre ježkove 
husličky, myslela?
     Nevedela som, čo robiť. Mám ju začať utešovať? Nadávať na chlapov a hromžiť, akí sú všetci rovnakí? Naj-
radšej by som ňou zatriasla, prefackala ju a nakričala na ňu, aby sa zobudila.
     „Prepáčte mi to,“ spustila, keď sa trošku upokojila, „ja neviem, čo je to so mnou. Správam sa ako nedozretá 
pubertiačka. Viete, toto nie som ja. Myslím tým, že takéto niečo som nikdy nespravila.“ A pustila sa do vy-
svetľovania. 
     Nikdy nepochopím, prečo si niektorí ľudia myslia, že keď som delegátka, môžu sa mi so všetkým zdôvero-
vať. Akoby som bola kňaz a musela dodržiavať spovedné tajomstvo. Takto som si vypočula už mnohé veci 
a veľakrát aj také, ktoré som vlastne ani vedieť nechcela. V ten večer som sa dozvedela príbeh pani Anny.  
     Vydávala sa veľmi mladá a z lásky. Keď prišlo prvé dieťa, zostala s ním doma a do práce sa už viac nevrátila. 
Mali dokopy štyri deti. Manžel mal vynikajúcu prácu pred revolúciou a aj po nej. Pracoval veľa, ale vždy si 
našiel čas na rodinu. Deti sú už odrastené a pani Anna sa tešila, ako si budú s manželom vychutnávať jeho 
dôchodok. No prednedávnom začala mať pocit, že svojho muža ani nepozná. Vídavala ho čoraz menej a aj 
keď bol doma, duchom bol neprítomný. Vzdialil sa jej. Začala ho podozrievať, že má pomer. A keď ju priateľky 
zavolali na dovolenku, brala to ako príležitosť. Príležitosť? Ale na čo? Utiecť pred trápením? Pomstiť sa? 
     Keď spoznala Ahmeda, opäť sa začala cítiť žiadaná. Napriek svojmu veku pani Anna vyzerá veľmi dobre. Na 
Slovensku mala pocit, že patrí do starého železa, ale tu, v Tunisku, je všetko iné. Každá žena má možnosť stať 
sa bohyňou. Len netreba tomu čaru podľahnúť.
     „Albert si to nezaslúži,“ dokončila svoje rozprávanie pani Anna, „Ľutujem, že som sem vôbec prišla.“
     „Váš manžel sa volá Albert?“ spýtala som sa. Prikývla a ukázala mi fotku celej rodiny. Na deti som sa ani ne-
pozrela, celú pozornosť som venovala jej mužovi. Nemohla som tomu uveriť. Jej manžel je ten pán Zamenhof, 
ktorý býva vo vedľajšom hoteli aj s priateľkou, ktorá je od neho o polovicu mladšia.

     To nemôže byť pravda. Aká je pravdepodobnosť, že budú bývať v susedných hoteloch? A ešte k tomu sa ani 
nestretnú. Je pravda, že každý rezort je veľký a má svoju vlastnú pláž, ale aj tak. 
     Ona sa trápi, že zradila svojho muža aj celú rodinu, zatiaľ čo on, bez akýchkoľvek výčitiek, si užíva pár me-
trov od nej. Ešte si ani nedal tú námahu, aby si zistil, kam išla na dovolenku. Keby len vedela...
     Premýšľala som, či mám niečo spraviť. Povedať jej to? Zaslúži si vedieť pravdu. Ale to nemôžem. Nie je to 
môj problém, nesmiem sa do toho miešať. Mám to však nechať tak? Nie je mojou morálnou povinnosťou jej 
pomôcť? Keby som aspoň vedela zariadiť, aby sa stretli.
     Ale veď to môžem. Pán Zamenhof kúpil zájazd na Tuniský večer. Stačí zariadiť, aby tam šla aj Anna s ka-
marátkami. A to snáď nebude taký veľký problém.
     Hneď na druhý deň som si vyhliadla celú skupinku v momente, keď po raňajkách vychádzali z reštaurácie. 
Po úvodných formalitách som ich začala presviedčať, že sa tam vynikajúco zabavia a dnes majú poslednú prí-
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ležitosť kúpiť si tento výlet, keďže sa koná už nasledujúci deň. Naše vyjednávanie uzavrela vodkyňa slovami: 
„Ale musíte nahlásiť, aby pripravili dostatok vína.“ Ako inak.
      Ten večer som sa zdržiavala v inom hoteli. S kolegyňami sme boli dohodnuté, že sa tam stretneme, na-
večeriame sa a pôjdeme si pozrieť animačný program, ktorý patril medzi naše najobľúbenejšie. Sedela som 
na terase a vychutnávala som si výhľad na západ slnka nad morom. Dva stoly odo mňa sedel pán Zamenhof. 
Bol sám. Ja som si ho hneď nevšimla, ale on ma pravdepodobne pozoroval nejaký čas, pretože vo chvíli, keď 
som sa naňho pozrela, zamieril priamo ku mne. Spustili sme klasický rozhovor o tom, ako je všetko v hoteli 
v poriadku, len personál je pomalý, ale, samozrejme, že to chápe, veď komu by sa chcelo robiť v takom teple. 
     Zmĺkli sme a v tichosti sme sledovali posledné lúče odrážajúce sa na morskej hladine. Cítila som sa ne-
príjemne a trápne. Čakala som na najlepší moment, kedy budem môcť odísť. Už-už som chcela vstať, keď sa 
znova ozval: „Je tu nádherne. Keby tu tak bola so mnou moja žena.“ Vyvalila som naňho oči. 
     „Ja viem, čo si asi o mne myslíte. Starý chlap, ktorému sa pobláznili hormóny.“ 
     Ďalší, kto si ma pomýlil so svojím spovedníkom. Čo vyvoláva v ľuďoch potrebu zdôverovať sa mi? Začal mi 
opisovať, ako sa jedného dňa zobudil a uvedomil si, že mladosť je nenávratne preč. Že mu už život nič nové 
neprinesie. Klasická kríza stredného veku. Keby si radšej kúpil športové auto a koženú bundu. Ale nie, on si 
namiesto toho našiel milenku. 
     „A ešte k tomu vo veku mojej dcéry,“ pokračoval. „Ako by sa len tá za mňa hanbila.“ Ďalej si sypal popol na 
hlavu a popritom z neho vyšlo, že manželka odišla na dovolenku do Turecka, preto si on vybral africkú kraji-
nu. Bežná mýlka. Najzarážajúcejšia bola úprimnosť, akou sa vyznával. Na svete sú milióny neverných mužov 
a ja rovno natrafím na takého, ktorý to ľutuje. Počas tohto pobytu pochopil, čo všetko preňho manželka zna-
mená. A pri takej mladej dievčine sa cíti už príliš starý. Je unavený a najradšej by zrušil aj zajtrajší výlet, ale 
Silvinka sa už veľmi teší. Tak jej nechce kaziť radosť, hlavne preto, že po príchode na Slovensko sa s ňou rozíde. 
     „Prepáčte, že vám to všetko rozprávam, ale potreboval som to zo seba dostať,“ ukončil svoju spoveď.
     Zvyšok večera som bola ako obarená a ani z programu som nemala nič. Celý čas som iba premýšľala nad 
všetkým, čo sa udialo. A vtedy mi to trklo. Zajtra sa stretnú a on nebude mať šancu napraviť svoju chybu. A to 
všetko kvôli mne. Rozbila som im manželstvo. Ja a Silvinka. 
     Vedela som, že sa do toho nemám miešať. Ale už bolo neskoro plakať nad rozliatym mliekom. Potrebovala 
som plán, ako to dať do poriadku. Ešte predtým, ako som sa rozlúčila s kolegyňami, ktoré sa ma celý večer 
pýtali, čo je so mnou, poprosila som Jarku, či by som mohla ísť namiesto nej na Tuniský večer. V sprevádzaní 
sa striedame a teraz to vyšlo na ňu.  
     „Tak ako vyzerá?“ spýtala sa ma, tváriac sa potmehúdsky.
     „Kto?“ nechápala som.
     „No predsa ten klient, kvôli ktorému tam chceš ísť. Ako sa volá?“ 
     „Keď to už musíš vedieť, volajú sa pán a pani Zamenhofovi.“

     Plán bol nasledovný: udržať ich od seba čo najďalej a pokúsiť sa zariadiť, aby sa ani nezahliadli. Brnkačka. 
Pôjdu síce jedným autobusom a búdu v jednej a tej istej reštaurácii, ale čo my delegáti nespravíme pre blaho 
našich turistov. 
     Bod jeden: nastupovanie. Do celého plánu som zasvätila šoféra, ktorého asistencia bola nevyhnutná. Spra-
vila som zasadací poriadok, čo pri výletoch nie je bežné. Pani Anna s kamarátkami nastupovali skôr, preto 
som ich usadila úplne dozadu. Snáď na seba nebudú upriamovať pozornosť. Pánovi Zamenhofovi a Silvinke, 
ktorí nastupovali hneď vo vedľajšom hoteli, som určila sedadlá za šoférom, ktorého chvíľa v rámci plánu práve 
nastala. Sprisahanecky som naňho žmurkla a on sa odobral dozadu, aby zabavil kamarátky pani Anny, kým 
sa jej muž usadí.     
     Bod dva: vystupovanie. Klientom som vysvetlila, že pre lepšiu organizáciu si ich rozdelím do dvoch skupín. 
Prví pôjdu všetci, ktorí sedia za šoférom, a ostatní zatiaľ počkajú v autobuse. Ešte predtým, než sa spustilo 
všeobecné šomranie, som ich uistila, že pán šofér nechá pustenú klimatizáciu. 
     Bod tri: usádzanie v reštaurácii. Reštaurácia bola priestranná okrúhla miestnosť s veľkým pódiom upro-
stred, okolo ktorého boli porozmiestňované stoly. Vedela som, že ak sa mi podarí ich usadiť oproti sebe, 
nebudú mať šancu vidieť sa cez pódium. Ale na to som musela uprosiť šéfa reštaurácie. V taške som už mala 
pripravenú fľašku drahého koňaku. Dám si ho preplatiť cestovkou ako vedľajšie náklady. Delegáti musia bežne 
podplácať kde koho. Šéf reštaurácie bol slizký chlap a pravdepodobne by radšej prijal inú formu úplatku, ale 
uspokojil sa aj s koňakom. 
     Bod štyri: dohliadnuť, aby sa počas večere a programu nestalo nič nepredvídateľné. Celý večer som behala 
od jedného stola k druhému a striehla, či náhodou nechcú ísť na toaletu v rovnakom čase, prípadne von fajčiť. 
Bola som spotená, zadýchaná a vyčerpaná. Keď som si na moment prisadla ku kolegom z ostatných cestoviek, 
všetci na mňa ustarostene hľadeli a nahlas obdivovali, aká som starostlivá sprievodkyňa, ale popritom sa na 
mne dobre bavili. Niektorí popíjali víno, čo ja v práci nikdy nerobím. V ten večer som však bola taká psychicky 
a fyzicky zničená, že som si párkrát odpila. Až na druhý deň som si uvedomila, že to asi nebolo len dva-trikrát.  

     Keď na pódium vybehli brušné tanečnice a volali ľudí z publika, aby sa k nim pridali, stŕpla som. Nemala 
som ani poňatia, čo robiť. Ako zabrániť vodkyni a jej kumpánkam, aby sa nevrhli na pódium? To bolo nemož-
né. Samozrejme, že sa tam rútili medzi prvými. Vybehla som za nimi, odhodila som vnútorný ostych, k čomu 
dopomohlo aj víno, a začala som sa vytáčať do rytmu s ostatnými. Našťastie sa mi ich podarilo udržať na opa-
čnej strane, ako sedel pán Zamenhof. Uňho som nepredpokladala, že by sa pridal k tanečníkom.  
     Bod päť: návrat do hotelov. Prekvapivo toto bola najľahšia časť. Pána Zamenhofa som posadila do autobusu 
s nemeckými turistami, ktorí mali namierené do jeho hotela. Presvedčila som ho, že takto tam bude oveľa 
rýchlejšie.
     A bolo po všetkom. Zvládla som to. Teraz, nech sa už stane čokoľvek, nebude to moja vina. Nebudem si 
musieť robiť výčitky. Uľavilo sa mi a s uvoľnením a zahnaním stresu sa k slovu dostalo víno. Smiala som sa 
s klientmi, utrúsila som niekoľko vtipov a vrcholom bolo, keď som sa počas cesty postavila do uličky a začala 
som do mikrofónu spievať pesničky od Elánu a dokonca som si spomenula aj na niekoľko slovenských ľudo-
viek. Potom som sa zvalila na predné sedadlá a zaspala som. O klientov sa musel postarať šofér. 
     Toľko k mojej profesionalite. 
     Ráno som stála na recepcii hotela, v ktorom býval pán Zamenhof a snažila som sa rozlúštiť slová, vychádza-
júce z jeho úst. Cez hlasné búšenie v hlave som ledva počula, čo mi vraví. Možno keby rozprával tichšie.  
     „Viete, včera som mal na moment pocit, že som v tom dave zahliadol svoju manželku. Rozhodol som sa, 
že chcem ísť domov čo najskôr a dať to všetko do poriadku. Letíme už síce zajtra, ale neviete o skoršom lete?“
     „Nie,“ vyhŕkla som vyplašene.
     „Ale pokiaľ viem, ráno letí jedno lietadlo. Spoznali sme sa tu s jednou rodinkou a oni sa ním vracajú,“ ďalej 
naliehal.
     „Ale to nepôjde.“
     „Prečo?“
     Pretože tým lietadlom letí vaša manželka, pomyslela som si. Iba som odvetila, že je už plné. Nedôverčivo 
na mňa pozrel, no nechal to tak.
     Napokon prišiel deň odletov. Nikdy som sa tak netešila z odchodu turistov. Ráno som šla vyprevadiť pani 
Annu a jej kamarátky na autobus. Nešla som s nimi na letisko, pretože teraz bola na rade kolegyňa. Srdečne 
sme sa rozlúčili. Samozrejme, že mi nezabudli so smiechom pripomenúť, čo som predvádzala počas Tuniské-
ho večera.
     Svoje zbohom im prišiel dať aj Ahmed. Kútikom oka som sledovala, ako sa zhováral s pani Annou. Na 
rozlúčku mu dala bozk na líce a on, ako správny animátor, zahral scénu nešťastného muža, ktorého opúšťa 
milovaná. 
     Keď odišli, podišla som k Ahmedovi a zamračene som sa ho spýtala, či vie, že pani Anna je vydatá. 
     „No a?“ odvrkol.
     „A to ti nevadí, že si skoro rozbil manželstvo?“ pokračovala som vyčítavo.
     „Ja to takto nevidím.“
     „Ale čo? A ako to teda vidíš?“
     „Potrebovala sa uvoľniť, načerpať novú energiu, nadobudnúť stratenú sebadôveru a hlavne sa vyrozprávať. 
A v tom všetkom som jej pomohol. Vždy som ju počúval a povzbudzoval. Takže podľa môjho názoru som 
skôr prispel k záchrane jej manželstva. A ty by si sa asi tiež potrebovala trošku uvoľniť,“ dokončil svoju pred-
nášku, žmurkol na mňa a odišiel späť do hotela. Neveriacky som za ním hľadela. 
     Keď to všetko zhodnotím, v tomto príbehu boli všetci hrdinovia kladní. Pán Zamenhof svoju aféru oľuto-
val, pani Anna potrebovala nájsť stratené sebavedomie a Ahmed jej s tým pomohol. Ale predsa len tu bola 
jedna záporná postava, ktorá kvôli vlastným predsudkom a miešaniu sa do cudzích záležitostí skoro zničila 
dlhoročné manželstvo.
     Na večerný odlet som už išla aj ja. Stála som pri odbavovacích pultoch a na všetko som dohliadala. Keď pán 
Zamenhof odovzdal svoju batožinu, zavolal si ma bokom. Bola som zvedavá, čo mi chce povedať.
     „Poprosil som známych, ktorí leteli ranným letom, aby ma esemeskou informovali, či bolo to lietadlo naozaj 
plné. A nebolo. Vraj tam bolo miesta habadej. Nerozumiem, prečo vám robilo taký problém zdvihnúť telefón 
a zistiť si to. Aj ten autobus, do ktorého ste nás vtedy večer posadili, bol hrozný. Šofér šiel tak pomaly, že keby 
ste sa aj neviem v koľkých hoteloch zastavovali, určite ste boli rýchlejší. Píšte si, že sa na vás budem sťažovať.“
     Nezmohla som sa na slovo. Jediné, čo som si uvedomila, bol silný pocit, ktorý prerástol až na záväzok, že 
odteraz sa už nikomu do života nepletiem. 
     I keď... S Jarkou som dohodnutá, že zájdeme na kávu a poradím jej, ako má ďalej pokračovať vo svojom 
komplikovanom vzťahu. Ale to už bude poslednýkrát. Sľubujem.   
     

Monika Belovičová

P
o
v
i
e
d
k
a

P
o
v
i
e
d
k
a



26 2726 27

MÁ BRATISLAVA NA TO 
BYŤ EURÓPSKYM HLAV-
NÝM MESTOM MLÁDEŽE?
 Európske fórum mládeže, ako orga-
nizácia zastrešujúca národné mládež-
nícke skupiny z  celej Európy, udeľuje 
prestížny titul Európskeho hlavného 
mesta mládeže už od roku 2009. Toto 
označenie je víťaznému mestu udele-
né na celý rok. Podobný titul je možné 
získať v oblasti kultúry a športu (napr. 
Košice – Európske hlavné mesto kultú-
ry). Do súťaže sa môžu zapojiť aj eu-
rópske mestá členských aj nečlenských 
štátov EÚ.

 Tento rok sme sa zapojili aj my, 
Bratislavčania, a nominovali sme naše 
mesto na túto prestížnu cenu na rok 
2018, keďže o  udelení titulu sa roz-
hoduje tri roky pred jeho prevzatím. 
Naším cieľom bolo dokázať, že Brati-
slava môže uspieť a nielen titul získať, 
ale predovšetkým združiť čo najväčší 
počet mládežníckych neziskových or-
ganizácií zaujímajúcich sa o  spoločnú 
vec. Táto myšlienka sa stala základom 
pre vytvorenie občianskeho združenia 
s  príznačným názvom EYC Bratislava 
(European Youth Capital). V  združe-
ní je vďaka angažovanosti členov za-
stúpených približne 50 neziskových 
organizácií. Trvalo dlhšiu dobu, kým 
sa združenie kompletne sformovalo. 
A  keďže ide o  celkom nový, prestížny 
projekt a prvotná myšlienka pochádza 
od predsedu Európskeho dialógu Mi-
roslava Hajnoša, proces zvyšovania 
počtu záujemcov o danú vec išiel cel-
kom jednoducho. Projekt EYC Bra-
tislava 2018 mal ešte jeden dôležitý 
cieľ – združiť čo najviac iniciatívnych 

ľudí, ktorí sa aktívne zaujímajú o život 
v hlavnom meste.  
 Pri podávaní prihlášky sa zohľad-
ňovali taktiež reakcie verejnosti na 
problémy v  našom hlavnom meste. 
Aktivisti v diskusiách nakoniec dospe-
li k niekoľkým problémom, ktorým sa 
treba prioritne venovať: aktívne vzory 
(mladí lídri, dobrovoľníci), inovácie 
vo vzdelávaní (formálne a neformálne 
vzdelávanie), občianska participácia 
na rozpočte (časť mestského rozpočtu, 
ktorú majú šancu ovplyvniť obyvate-
lia), povedomie o  ekologických pro-
blémoch. Okrem kompletného spra-
covania týchto bodov a  prihlášky sa 
posielali tzv. „letters of support“, ktoré 

vyjadrovali podporu od neziskových 
organizácií a  vzdelávacích inštitúcií. 
Takisto sa rozbehol nový spôsob pro-
pagácie prostredníctvom fotografií so 
značkou iniciatívy. Fotografie sa zve-
rejňovali na sociálnych sieťach a vďaka 
tomu sa podarilo osloviť cieľovú skupi-
nu ľudí (od 13 do 35 rokov).
 Vďaka spolupráci s Mestským par-
lamentom mladých bolo možné reali-
zovať viacero podujatí pod taktovkou 
EYC Bratislava 2018. Na propagácii 
nesmeli chýbať ani médiá. Konkuren-
cia bola vysoká a viaceré súťažné mestá 
využívali podobné stratégie a  metódy 
prezentácie. Netrvalo dlho a v popula-
rite stránok na sociálnych sieťach za-
čala Bratislavská iniciatíva zaostávať. 
Museli sme prísť s niečím inovatívnym. 
V  prvej fáze sme využili popularitu 
Bratislavy ako atraktívneho mesta pre 
turistov. Pomohli nám aj mladí ľudia, 
ktorí sa dlhodobo venujú organizova-
niu podujatí pre študentov Erazmu. 
Súčasne sme spolupracovali s viacerý-
mi organizáciami, ktoré boli ochotné 
podporiť myšlienku Európskeho hlav-

ného mesta mládeže. Tieto organizácie 
a  inštitúcie (napr. Slovenský inštitút 
mládeže IUVENTA, Aiesec, Ad hoc 
– Slovakia, Európsky dialóg, Aegee, 
Youth Politics Education, Paneurópska 
mládež Slovenska, Mestský Parlament 
Mladých hl. mesta SR Bratislavy, ka-
tedry Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského – Katedra kulturológie 
a  Katedra slovenského jazyka...) za-
strešujú viacero foriem dobrovoľníctva 
a vzdelávania, a to nielen v Bratislave.
 Logo EYC Bratislava sa objavilo 
skoro na každom podujatí. Aktivita, 
ktorú mládež vyvíja formou nefor-
málneho vzdelávania, informáciami 
o voľnočasových aktivitách a možnos-
tiach spolupráce, je jasným dôkazom, 
že Bratislava je skutočne mestom mla-
dých. Stačí uviesť niekoľko iniciatív, 
akými sú napríklad komunitné prie-
story, mobilné záhrady, revitalizačné 
projekty, neformálna sprievodcovská 
činnosť a i. Podarilo sa nám presvedčiť 
aj slovenských europoslancov (napr. 
Ivana Štefanca a  Moniku Flašíkovú-
-Beňovú), ktorí boli nadšení a  s  ich 
podporou sa spustil systém predná-
šok o meste mládeže a o možnostiach, 
ktoré Bratislava mladým ponúka. 
 Napriek úsiliu sa Bratislave nepo-
darilo dostať sa do užšieho výberu. 
Povzbudením do ďalších aktivít je pre 
nás však to, že sme sa dostali medzi top 
20 miest. Postupujúce mestá čakajú 
v  nasledujúcom období ešte dve fázy, 
v  ktorých sa rozhodne o  konečnom 
víťazovi. Ak by však Bratislava titul 
získala, mohli by sme čerpať  finanč-
né prostriedky zo zdrojov európskych 
inštitúcií a organizácií cestovného ru-
chu na podporu podujatí, ktoré by sa 
v hlavnom meste konali. Ide o tzv. ne-
návratný finančný dar pre rozvoj eu-
rópskej mládeže. Samozrejmosťou je 
taktiež mediálna alebo iná podpora od 
veľkých firiem, ktoré sú partnermi tejto 
súťaže (napr. Microsoft).

 Síce sme nedosiahli náš cieľ, ale 
veríme, že Bratislava má predpoklady 
stať sa Európskym hlavným mestom 
mládeže, aj keď nie v  roku 2018. Na-
dobudnuté skúsenosti EYC určite vyu-
žije pri ďalšej kandidatúre. Obrovskou 
výhodou bol rýchly štart a  priprave-
nosť, podpora neziskových organizácií 
a fakt, že Bratislava bola prvým hlav-
ným mestom, ktoré sa uchádzalo o ten-
to titul. Veríme, že poučenie a  úžasní 
ľudia, ktorí nám ukázali, čo všetko je 
na Bratislave nádherné, budú skvelou 
zárukou pre úspech v ďalšom ročníku.

Jakub Kuruc

V  prípade záujmu o  nové informácie 
môžete sledovať FB stránku Bratislava 
2018: European Youth Capital City.

Informácie boli použité z  propagačného 
materiálu občianskeho združenia EYC 
Bratislava 2018 pre podporu kandidatúry 
Bratislavy za Európske hlavné mesto mlá-
deže 2018.

foto: Martin Lev

foto: Milan Perfecký
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the-fluffer-nutter.
blogspot.sk
 Neľakajte sa názvu tohto blogu. 
Pri jeho čítaní nepotrebujete oprá-
šiť stredoškolskú angličtinu. Autor-
ka, Simona Beňová, napriek svojmu 
neskrývanému obdivu k  anglickému 
jazyku, píše po slovensky. Obľubuje 
aj svoj rodný jazyk a  dokonca s  ním 
vie zručne narábať. Predsa len, ako 
študentka tretieho ročníka kombiná-
cie slovenského a  anglického jazyka, 
musí mať oba jazyky v malíčku. Na jej 
blogu zvanom Daydreamer´s World 
nájdete recenzie kníh, články o  svete 
knižných blogov a  aj zopár tipov pre 
začínajúcich autorov. Simona je zdatná 
aj v čítaní kníh v angličtine a rozbehla 
akýsi knižný klub pre záujemcov 
o čítanie v tomto svetovom jazyku. Tak 
ak si chcete oddýchnuť od školských 
povinností, ponorte sa do sveta, kde sa 
sníva s otvorenými očami.

nikamaestedalej.
blogspot.sk
 Prokrastinácia naša každodenná. 
A podľa autorky blogu, Moniky Benča-
ťovej, ide o prokrastináciu na olympij-
skej úrovni. Študentka tretieho ročníka 
kombinácie anglického a španielskeho 
jazyka premieta zmysel pre humor 
a  svojský pohľad na svet do vtipných 
článkov o všetkom možnom, no najmä 
o  mnohých spoločenských trapasoch 
a  neobyčajných zážitkoch. Zasmejete 
sa na „gifkách“, trefných prirovna niach 
a originálnych frázach a slovných hrač-
kách (dopravná hromada, zaburritovať 
sa, súlož náhody a  osudu). Či sa už 
chcete vyhnúť povinnostiam, alebo za-
baviť, blog Nikam a ešte ďalej! je jedno-
značne určený pre vás.

morovska.blog.sme.
sk
 Na Katedre anglistiky a amerikanis-
tiky nájdete samých blogerov. Aspoň to 
tak vyzerá. Ale v tomto prípade kvan-
tita neuberá na kvalite. Najmä ak ide 
o  blog Žanety Morovskej, študentky 

anglického a španielskeho jazyka. Ako 
sama vraví, na svojom blogu chce po-
ukazovať na pekné stránky života. Au-
torka síce píše prózu, ale jej príspevky 
sú neraz akousi poéziou citlivej duše, 
ktorá svoj pozitívny pohľad na svet 
prenáša do každého riadka. Zahĺbte sa 
teda do článkov o  drobných krásach 
sveta, o ženskom srdci a o tom, prečo 
sa oplatí byť vždy na každého milý.

wopss.sk
 V  tomto prípade neprezentujeme 
blog jedného študenta, ale web viace-
rých. Wopss je projekt mladých ľudí, 
ktorých spája láska k  Slovensku. Na 
jeho stránkach nájdete prevzaté a  aj 
vlastné články, reportáže a  rozhovory. 
Cieľom je predstaviť zaujímavé a  naj-
mä pozitívne stránky našej domoviny, 
a tak prispieť k budovaniu národnej hr-
dosti.

jakubkuruc.blog.
sme.sk
 Keď je reč o spoločensky aktívnych 
študentoch, nesmieme opomenúť Ja-
kuba Kuruca, študenta prvého ročníka 
slovenského jazyka a  literatúry. Jakub 
miluje naše hlavné mesto a  svoj ob-
div prenáša do slov svojich článkov. 
Samozrejme, vie byť aj kritický a pred 
problémami, ktorým čelí Bratislava, 
nezatvára oči. Na jeho blogu sa však 
máte možnosť okrem noviniek z  Bra-
tislavy dozvedieť aj čo-to o  bunkroch 
a ich histórii.

madebylife.sk
 Radi čítate poviedky a  rôzne prí-
behy? Tak navštívte blog Made By Life, 
za ktorého existenciou stojí študentka 
prvého ročníka slovenského jazyka 
a  literatúry, Veronika Liďáková. Ide 
o  rozbiehajúci sa projekt, preto máte 
takpovediac možnosť vidieť zrod tejto 
stránky. Na blogu sa budú uverejňovať 
poviedky, na ktorých pracovali viacerí 
autori. Ak teda neviete, čo s voľným ča-
som, Made By Life je tu pre vás.

Spracovala Monika Belovičová

SPRIEVODCA ŠTUDENTSKÝMI BLOGMI
Určite ste sa na internete stretli s mnohými zaujímavými blogmi. Ale vedeli ste, že 
zopár blogerov sa skrýva aj v našich študentských radoch? Rozhodli sme sa vám 
priblížiť stránky niektorých šikovných študentov Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského. Možno medzi nimi spoznáte svojich spolužiakov, ale čo je dôleži-
tejšie, možno si nájdete svojho nového obľúbeného autora.
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