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95 rokov, to je veru úctyhodný vek. Práve toľko 
rokov oslavovala slovakistika ako vedný odbor na 
FiF UK. Podujatie organizované Katedrou sloven-
ského jazyka FiF UK v  Bratislave, OZ Slovenčina 
a  Katedrou slovenskej  literatúry a  literárnej vedy 
FiF UK v  Bratislave vyvolalo u  študentov i  peda-
gógov pozitívny ohlas s  perspektívnou víziou do 
budúcnosti – aby sa slovakistika stala atraktívnym 
vedným odborom a  nebola len tak „do počtu“, 
a  taktiež  aby študenti už počas štúdia nadobudli 
pluralitný pohľad. Študenti slovakistiky však nie sú 
len „majstri slova“,  vo svojom voľnom čase rozvíja-
jú svoj tanečný, spevácky, hudobný, slovom kreatív-
ny, potenciál, ktorý predviedli na „doskách“ pôso-
bivej Moyzesovej siene na FiF UK. Viac o podujatí 
nájdete v 1. téme.

Čaro Banskej Štiavnice a jej okolia sme „ochut-
nali“ v rámci odbornej exkurzie, ktorú organizova-
la Katedra slovenského jazyka FiF UK v Bratislave 
v spolupráci s OZ Slovenčina. Sfárali sme do štôlne 
Bartolomej, spoznali históriou dýchajúce uličky 
„starej Štiavnice“, objavili krásy kaštieľa vo Svä-
tom Antone a zatúlali sme sa do gotického kostola 
s unikátnymi nástennými maľbami v obci Poniky. 
O tom, že exkurzia bola úspešná, svedčia i pozitív-
ne ohlasy samotných účastníkov.

Kulturárium 2017 ponúka rôznorodý diapa-
zón tém, pričom sa dbá aj na rozmanitosť v tvorivej 
činnosti (2. téma) či alternatívne pohľady na časté 
témy v  jazykovede (4. téma). Dúfame, že si každý 
nájde „to svoje“ a zistí, že naši študenti majú čitate-
ľom čo povedať a sú plní skvelých nápadov a skry-
tého potenciálu. Prajeme príjemné čítanie!

Mgr. Zdenka Schwarzová
editorka čísla 2017

EDITORIÁLOBSAHkulturárium 2017
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TÉMA 1: Slovenčina  
(nielen) na fakultnej dlani

Správa
Slovenčina na fakultnej dlani

alebo 
Ako slovakistika sfukovala sviečky

Na utorok 28. 2. 2017 budú študenti Katedry slovenského jazyka i Katedry slovenskej literatúry a literárnej 
vedy FiF UK v Bratislave spolu s  ich vyučujúcimi v dobrom spomínať. Pripomenuli si milé výročie – 95 rokov, 
odkedy sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v  Bratislave začala vyučovať slovakistika. Celé pod-
ujatie sa nieslo v slávnostnom duchu, k čomu istotne pomohol aj výber priestoru – Moyzesova sieň. Pod zášti-
tou dekana FiF UK v Bratislave prof. PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. dostali pri tejto príležitosti študenti, absol-
venti a  vyučujúci slovakistických vedných odborov príležitosť zapojiť sa do diskusie o  súčasnej problematike 
týkajúcej sa štúdia slovenčiny na našich katedrách a vystúpiť s vlastnými návrhmi. Do diskusie sa zapojili slo-
vakisti zo všetkých aktuálne ponúkaných študijných programov, konkrétne študenti jednoodborovej slovenčiny, 
študenti translatologických programov a učiteľstva slovenského jazyka v kombinácii s iným predmetom.   
 

Moyzesovu sieň na Vajanského nábreží od ranných 
hodín zapĺňali zástupcovia katedier, študenti, ale i šir-
šia verejnosť. Úvodného slova sa najprv ujala hostiteľka 
vedúca Katedry slovenského jazyka Filozofickej fakulty 
UK v Bratislave prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., ďalej 
prorektor doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., dekan Fi-
lozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., 
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., prof. PhDr. Valér Mikula, 
CSc. a prodekan Filozofickej fakulty UK doc. PhDr. Mi-
loslav Vojtech, PhD. Vo svojich príhovoroch reflekto-
vali históriu vzniku oboch katedier. 
Živým prerozprávaním zaujíma-
vých osobných skúseností a spomie-
nok, v  ktorých si na chvíľu prisadli 
k  študentom do školských lavíc, sa 
nakoniec dostali až po súčasný stav, 
prezentovali svoje vedecké výsled-
ky, vplyv a smerovanie výskumných 
aktivít. Vo svojich rečiach predniesli 
i  výstižnú reflexiu súčasného sys-
tému vzdelávania v  odbore sloven-
ský jazyk a literatúra (a to nielen na 
vysokých školách). Vyhradený 
priestor na výstupy následne využili 
študenti bakalárskeho i  magister-
ského stupňa štúdia v jednotlivých študijných progra-
moch. Tí prezentovali svoje postrehy, návrhy či odváž-
ne, priam investigatívne otázky smerované na spôsoby 

výučby v daných odboroch. V príspevkoch študentov 
učiteľského študijného programu v  kombinácii rezo-
novali najmä nedostatky praktickej prípravy a časovej 
náročnosti. Taktiež sa poukazovalo na hodnoty vzťahov 
medzi študentmi a  výhody spoločných seminárov so 
študentmi z iných odborov či ročníkov, v rámci ktorých 
si frekventanti kurzov môžu vymieňať svoje poznatky, 
vyplývajúce z aktuálneho stavu poznania študenta. Na 
všetky otázky ochotne a pohotovo odpovedali jednotli-
ví zástupcovia katedier. Na problematickú otázku, ktorá 

sa týka učiteľských praxí a prob-
lémov spojených s  „pobytom“ 
na pridelenej strednej škole, 
ako aj s neochotou vyučujúcich 
ospravedlniť študenta z  neprí-
tomnosti na seminári z dôvodu 
účasti na praxi reagoval najmä 
prodekan doc. PhDr. Miloslav 
Vojtech, PhD. Poukázal na fakt, 
že študijné plány v značnej mie-
re ovplyvňujú predpisy a naria-
denia prichádzajúce „zvonka“, 
ktoré je potrebné akceptovať, 
a teda ich katedry nemôžu slo-
bodne meniť. Nakoniec sa však 

v sále dospelo k záveru, že otázky časovej organizácie 
praxí sa budú riešiť v  rámci Filozofickej fakulty UK 
a jednotlivých katedier.  
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Po krátkej prestávke sa chopili slova budúci pre-
kladatelia z  oboch stupňov štúdia. Vo svojich refe-
rátoch načrtli citlivú tému, a  to problém odchodu 
študentov do zahraničia za štúdiom, no i  za lepším 
uplatnením. Invenčne do diskusie prispeli svojimi 
vlastnými návrhmi, ako by si univerzita potenciálne 
mohla „udržať“ študentov na najstaršej slovenskej 
univerzite. Čo už dlhšie zaznieva i  v  študentských 
anketách a v študentoch vyvoláva značnú dávku kon-
troverzie, je problematika nevyhovujúceho časového 

rozvrhnutia jednotlivých kurzov, resp. časový nepo-
mer rozvrhnutia jazykárskych a  literárnych predná-
šok a  seminárov, absencia výučby svetovej literatúry 
v  rámci slovakistiky či nepomer medzi náročnosťou 
kurzov a počtom za ne udelených kreditov.  

Študentky jednoodborovej slovenčiny ambicióz-
ne hovorili o  zmenách, ku ktorým môžeme svojimi 
impulzmi prispieť i my, študenti. Z ich vlastného do-
tazníkového miniprieskumu zistili, že popri štúdiu 
slovenčiny až 70% študentov pracuje v úplne inej ob-
lasti, a tak pri nástupe do zamestnania nastáva prob-
lém ohľadom nedostatočnej praxe. Progresívnym 
riešením by podľa ich slov mohli byť neplatené stáže 
sprostredkované katedrami (napríklad v JÚĽŠ SAV, vo 
vydavateľstvách a pod.). Jeden z podnetov od pedagó-
gov na nadobudnutie praxe študenta slovakistiky spo-
číval v ponuke využiť príležitosť programu Erasmus+ 
na slovakistických pracoviskách v  iných krajinách 
Európy. Opätovné pripomenutie tejto možnosti určite 
povzbudilo viacerých odvážnych slovakistov, ktorým 
sa takto naskytla možnosť aktívnejšie sa realizovať vo 
svojich odboroch. Katedra slovenského jazyka tiež za-
bezpečuje na magisterskom stupni štúdia šesťkredito-
vú tzv. vedecko-výskumnú prax, v rámci ktorej sa štu-

denti jednoodborovej slovenčiny podieľajú na riešení 
vedeckých projektov vyučujúcich. V príspevkoch za-
znelo ešte množstvo podnetných myšlienok, na ktoré 
pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci v jednej 
osobe odpovedali úprimne,  stále si pritom zachová-
vajúc otvorenosť a partnerský prístup. Napríklad doc. 
Dagmar Kročanová, PhD., vedúca Katedry slovenskej 
literatúry a  literárnej vedy, na margo problematiky 
ideálneho vyváženia práce na seminári v  kontraste 
s  kreditovým ohodnotením vtipne poznamenala, že 

aj pedagógovia čelia dileme, keď 
hľadajú tzv. „ideálneho študen-
ta“. Do diskusie sa zapojilo širo-
ké spektrum prítomných, v sieni 
sa miesili argumenty študentov, 
pedagógov, no i viacerých absol-
ventov našej alma mater. A tak sa 
potvrdilo, že slovakistika ponú-
ka možnosť slobodne a otvorene 
vyjadriť i  kritické postoje oboch 
strán (študentov i  pedagógov), 
pričom cieľom nie je devalvácia 
jednotlivých strán, ale dišpu-
ta v  priateľskom duchu. Ohlasy 
všetkých prítomných, slovakistov 
i neslovakistov, boli celkom jasné, 
diskusia bola pre nich zdrojom 
cenných nových informácií a bez 
pridaného balastu bola skutočne 
prínosná. 

Po malej pauze sprevádzanej 
občerstvením a neformálnymi rozhovormi v kuloá-
roch bol čas vyhradený pre kultúrny program. Pri-
pravili si ho študenti slovakistiky a  mnohí priam 
krútili hlavami nad tým, aký talent sa skrýva v mla-
dých ľuďoch študujúcich slovenčinu. Medzi nimi sa 
predviedol Peter Havran, ktorý si kráti voľné chvíle 
prespievaním mnohých pesničiek súčasnej doby, no 
skladá aj svoje vlastné piesne. Je taktiež multiinštru-
mentalista a spolu s ďalšími účinkujúcimi – hudob-
níkmi či spevákmi, menovite so Soňou Hergottovou, 
s  Máriou Smatanovou a  Tiborom Koškovským, pri 
tejto slávnostnej príležitosti „spojili svoje sily“, a tak 
spolu nacvičili, zahrali a  zaspievali cover známej 
pesničky Hit The Road Jack i  obľúbenú slovenskú 
pieseň Zbohom buď lipová lyžka z muzikálu Na skle 
maľované. Viacstranne činorodý Tibor Koškovský 
(hráč na klávesové nástroje, spevák, ale aj fotograf 
podujatia) sa predviedol vo svojom pôsobivom vy-
stúpení  s vlastnou tvorbou. Jednu z jeho dvoch pies-
ní obohatili hostia z VŠMU Dominika Malenovská 
(scénický tanec) a Šimon Franko (hra na gitaru). Do-
minika Kevická nám pripomenula čaro slovenského 
folklóru, keď sa v jej podaní v sále rozozvučal typic-
ký zvuk gájd, čo následne umocnilo tanečné vystú-

T
É
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A
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Fotorepor táž

Slovenčina na fakultnej dlani cez objektív...
Psychopárty, psychohygiena, stretnutie druhákov psychológov, medziročníkové psychologické posedenie... „Počuj, 

Martina. Vy ste riadne psycho. Nestretávate sa nejako príliš často?“, pýtam sa spolubývajúcej, keď si prezerám jej 
„kultúrny program“ tohto semestra. „My takéto akcie skoro vôbec nemávame.“ Teda až donedávna. Presnejšie do 
28. februára. Na tento deň totiž pripadla oslava veľmi pekného jubilea. Konkrétne 95. výročia začiatku výučby na 
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň vzniku slovakistiky ako odboru na tejto fakulte.

Naši vyučujúci z oboch katedier nám dávali nie-
koľko dní patrične najavo, že by boli radi, keby sme 
prišli, takže po celom vyučovacom týždni a všetkých 
tých pozvaniach sme boli takí dopletení, že sme neve-
deli, či sme srdečne pozvaní, alebo naopak, či je účasť 
povinná. Forma bola síce iná, ale obsah viac-menej 
totožný. Tak sme s napätím očakávali, čo prinesie taká 
propagovaná udalosť v  sľubne sa rozbiehajúcom let-
nom semestri.

To je tak. Deväťdesiatpäť rokov máte iba raz za ži-
vot, pričom väčšina z nás sa podobne vysokého veku 

asi ani nedožije. Dovolím si tvrdiť, že sme túto oslavu 
našej katedre a zároveň aj odboru slovakistiky poniek-
torí určite aj trochu závideli. Hlavným posolstvom celej 
akcie bolo teda baviť sa. A to nie len v zmysle bujarej, 
bezbrehej zábavy, ale baviť sa v duchu diskusie s vyu-
čujúcimi, so staršími a mladšími spolužiakmi v odbo-
re s cieľom dozvedieť sa niečo nové a v neposlednom 
rade sa aj kultúrne vyžiť. „A vezmeš aj foťák?“, vykríkol 
zrazu niekto z davu. No dobre, nebolo to presne takto. 
Bolo nás tam asi dvanásť a los vziať fotoaparát a nafo-
tiť momentky z akcie padol na mňa. To som však ešte 

penie  Detského folklórneho súboru Kobylka z De-
vínskej Novej Vsi pod vedením šikovnej Dominiky 
ako ich tanečnej pedagogičky. Na javisku nechýbala 
dramatická tvorba. Ochotnícke divadlo Tandem (so 
študentkou slovakistiky Jankou Kočnerovou), ktoré 
sa zaoberá vlastnou tvorbou činohier a  muzikálov, 
pobavilo prítomných svojimi krátkymi „skečmi“ 
vydarene zmixovanými do jedného súvislého čísla. 
Richard Bartal prispel do kvalitnej palety kultúrnych 
vystúpení svojimi presvedčivými interpretáciami 
dvoch muzikálových piesní. Nechýbal prekrásny ta-
nec v podaní Matúša Pomikala (študentka slovakis-
tiky a  bývalého člena baletu SND) a  jeho tanečnej 
partnerky Terezy Roháčovej. Očaril nás ich skočný 
tanec na veselú nôtu Straussovej Tritsch-Tratsch pol-
ky, no i oku lahodiace podanie valčíka. A keďže sa 
študenti hrdo hlásia k  svojim katedrám, ukázali aj 
čo-to zo svojej kreativity v literárnom smere. Marek 
Snopek, Veronika Cholevová, Róbert Škuta a Mária 
Smatanová prečítali úryvky vlastných poviedok či 
básní. Slovakisti tak ukázali nielen svoj talent, ale aj 
ochotu a nezištnosť a to, že popri štúdiu je v kompe-
tencii súčasného mladého človeka venovať sa i mno-
hým mimoškolským aktivitám a  rôznym kreatív-
nym činnostiam, čo priaznivo vplýva na formovanie 
komplexu zručností do „dospelého života“. Kultúrny 
program bol atraktívny i  tým, že ho sprievodným 
slovom dotvárali absolventky slovakistiky na FiF Uk 
v  Bratislave, známe moderátorky Soňa Müllerová 

a Karin Majtánová. Vysokoškolské prostredie na ne-
rozhodne zapôsobilo, a  tak spontánne porozprávali 
aj o svojom študentskom pôsobení na fakulte.

Celodenné podujatie takéhoto charakteru organi-
zovali katedry slovakistiky na FiF UK v Bratislave po 
prvýkrát, no z ohlasov je zrejmé, že nielen pre vysoko-
školských pedagógov a slovakistov, ale i pre širšiu od-
bornú verejnosť bolo prínosom. Akcia bola syntézou 
odbornosti a  pádnych argumentov v  doobedňajších 
diskusných blokoch i nápaditosti v spojení s atraktív-
nym kultúrnym programom. Ukázalo sa, že spoluprá-
ca oboch strán – pedagógov i študentov slovakistiky 
–je v  mnohom prínosná a  vzájomne obohacujúca. 
Opäť sa zdôraznilo, a rezonovalo to aj v príspevkoch 
študentov, že je enormne dôležité nielen „škole-
nie“ študentov v odborných predmetoch, ale i vedo-
mé prehlbovanie týchto vedomostí a  ich prepájanie 
s  praktickou aplikáciou vzhľadom na reálne životné 
potreby a podmienky. Posilnením interakcie pedagó-
gov a študentov sa pozitívne naplnil i ďalší potenciál-
ny zámer, a  to „rúcanie bariér“, keď sa pedagógovia 
a študenti stali rovnocennými partnermi v prípravách 
i v realizačných interakciách so svojimi vlastnými po-
strehmi a preferenciami. A vízia do budúcna? O päť 
rokov slovakisti na Filozofickej fakulte UK v Bratisla-
ve budú mať stovku... To je nesporná výzva. Ale iste 
sa „nevyčerpali“ všetci a všetko ani nateraz a bude čo 
robiť i skôr. Pridáte sa? 

Autorky: Andrea Župová, Stella Ondrejčiková
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Účasť bola hojná, čomu 
sa nesmierne tešíme

Študentky invenčne rozprávajú svoje postrehy z diania  
na slovakistických pracoviskách

Priestor na vyjadrenie dostali študenti zo všet-
kých troch študijných programov kombinova-
ných so slovenčinou: jednoodborová slovenči-
na, učiteľstvo a prekladateľstvo-tlmočníctvo
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nevedela, že hlavný osvetľovač si vypínač s  nápisom 
„svetlo na pódium“ všimne asi pri predposlednom čísle 
kultúrneho programu. Asi sa kamarátil so zvukárom, 
ktorému sa občas podarilo zapnúť mikrofón moderá-
torkám tesne pred tým, ako svoj výstup ukončili. Vlast-
ne to asi bola jedna a tá istá osoba.

Ale ináč... iba ten nič nepokazí, čo nič nerobí. Za 
zabezpečením prosto vyzerajúcej jednodňovej akcie 
boli tri mesiace náročných príprav: vďaka Vám za to, 

prof. Orgoňová a doc. Bohunická! 
A ak chcete teda vedieť, ako to celé nakoniec do-

padlo, prinášame vám niekoľko záberov z  priebehu 
celej akcie. 

Autorka textu: Katarína Ščigulinská
Fotografie: Tereza Roháčová a Pavol Bohunický
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Prodekan doc. Miloslav Vojtech reaguje na podnety k učiteľským praxiam

Nešetrilo sa chválou,  
no študenti sa nebáli vyjadriť aj 
kritické postrehy

Pohľad do Moyzesovej siene 
z balkóna
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Hudobno-tanečné vystúpenie Tibora Koškovského
Výborná torta na počesť výročia slovakistiky  
od Lenky Sklenárovej

Šikovné spoluorganizátorky podujatia – doc. Alenka 
Bohunická, Dr. Zuzka Popovičová Sedláčková (na 
okrajoch) a Dr. Katka Muziková – všetky z Katedry 
slovenského jazyka FiF UK

Čítanie študentských autorských prác – Veronika Cholevová
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Tanečné vystúpenie študenta Matúša Pomikala 
s jeho partnerkou Terezou Roháčovou
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Článok

Slovenčina na fakultnej dlani alebo 
„Potreba podujatí v tomto nárečí“

Pre väčšinu členov našej fakulty bol 28. február len bežným dňom pozostávajúcim zo seminárov, prednášok 
a cvičení. Pre niektorých z nás však predstavoval kulmináciu mesiacov práce a odhodlania. 

Niekto by sa mohol spýtať, na čo je potrebné obe-
tovať toľko času a  energie na niečo, čo sa postupne 
rozplynie? Vskutku, samotné podujatie sa za osem 
hodín skončilo, no dobrý pocit v nás pretrváva i naďa-
lej. Uvedomili sme si ešte niečo. Škola nie je len o uče-
ní sa a spolupráca medzi študentmi a vyučujúcimi sa 
neodohráva len na vyučovacích hodinách. Dokázali 
sme, že aj my, študenti, máme čo povedať k dianiu na 
fakulte, a že naše návrhy a riešenia sú nielen triezve, 
ale i dôsledne premyslené. Pre nás, študentov, bol do-

obedňajší program zároveň aj seminárom o boji s ve-
ternými mlynmi, keďže naše námety zostali zatiaľ len 
vypočuté. Keď sme už s tými frazeologizmami zača-
li, k  tomuto bodu doplníme snáď už len jeden. Rím 
predsa tiež nebol postavený za deň, a preto doobed-
ňajšiu časť programu považujeme za síce malý, no há-
dam nie jediný krok správnym smerom.

Veľkú časť publika tvorili účastníci podujatia 
a študenti, ktorí sa na nás prišli pozrieť počas vyučo-
vania. Mierny pocit sklamania v  nás, účinkujúcich, 
vyvolali aj prázdne miesta v hľadisku aj napriek tomu, 
že často z úst študentov počúvame, že sa na fakulte nič 
nedeje, a že by prijali viac kultúrnych podujatí. 

Kultúrny život na fakulte je veľmi dôležitý a po-
trebný a to nehovoríme len preto, že sme sa podieľali 
na príprave práve tohto podujatia. Jeho cieľom bolo 
najmä prepojiť jednotlivé katedry fakulty. Slovakisti 
v  doobedňajšom bloku poukázali na skutočnosť, že 
mnohí z nich sa štúdiu slovenčiny venujú v kombiná-
cii s cudzím jazykom, na ktorý sa primárne zameria-
vajú. Slovenčina v takomto prípade často ťahá za krat-
ší koniec. Na akcii Slovenčina na fakultnej dlani sme 
sa všetci stretli ako nadšenci slovenčiny, pričom sme 

program obohatili znalosťami inšpi-
rovanými z  iných jazykov a  kultúr, 
a tak sme vytvorili unikátnu mozai-
ku. Predstavili sme sa aj v inom pro-
stredí, než v akom sa bežne prezen-
tujeme. Veríme, že aj naši vyučujúci 
si všimli, že ich zverenci majú život 
aj za hranicami fakulty, a  že tieto 
vedomosti sú schopní využiť aj pri 
zlepšovaní fakulty ako takej. 

Nezaobišli sme sa však úplne 
bez komplikácií. So zvláštnym para-
doxom sme sa stretli v zákulisí, keď 
sme si uvedomili, že si nemôžeme 
plnohodnotne vychutnať kultúrny 
program, pretože sa neustále musí-
me pripravovať na ďalšie vystúpe-
nie, ladiť nástroje, meniť kostýmy či 
opakovať texty. Napriek tomu dúfa-
me, že sa nám podarilo nastoliť štan-

dard pre podobné podujatia, ktoré sa hádam budú ko-
nať pri každom výročí našich katedier a na ktoré sa 
príde pozrieť čoraz viac a viac ľudí.

Autori: Peter Havran, Gabriella Vargová

Poznámka organizátorskej Katedry slovenského jazyka: 
Gabriella Vargová a Peter Havran boli opornými piliermi 
príprav celého podujatia z radov študentov (od zostavova-
nia ozvučenia, pečenia koláčov, po nácvik, réžiu a realizá-
ciu kultúrneho programu. Katedra slovenského jazyka im 
za to vyslovuje úprimné poďakovanie).

Finále podujatia s účinkujúcimi, moderátorkami a predstaviteľmi Katedry 
slovenského jazyka FiF UK na javisku Moyzesovej siene
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Inter v iew
Tri vetvy na fakultnom strome

Nestihli ste sa zúčastniť na podujatí Slovenčina na 
fakultnej dlani? Na nasledujúcich stranách si môžete 
prečítať rozhovory s  ľuďmi, ktorí sa bytostne podie-
ľali na organizácii a spoluorganizácii podujatia, či sa 
na ňom priamo aktívne zúčastnili. Najprv vám pri-
nášame rozhovor s  absolventkou jednoodborového 
študijného programu slovenského jazyka a  literatú-
ry,  v  súčasnosti úspešnou moderátorkou a  zároveň 
moderátorkou kultúrneho bloku podujatia, s  PhDr. 
Karin Majtánovou. Následne sme pár podnetných 
otázok položili našim pedagógom z Filozofickej fakul-
ty Univerzity Komenského v Bratislave, s ktorými si 
prehlbujeme, alebo ešte len budeme prehlbovať naše 
odborné poznatky zo slovenského jazyka a literatúry 
na prednáškach a seminároch. Za Katedru slovenské-
ho jazyka sa rozhovoru zúčastnili pracovníci excelent-
ného tímu (Jazyk a jazykoveda v súvislostiach): prof. 
PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., vedúca katedry upria-
mujúca pozornosť na aspekty súčasného slovenského 
jazyka – lexikológiu, štylistiku, pragmatiku a rétoriku,  
prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc., špecialista vo výsku-
me vývinu jazyka, dialektológii a vo všeobecnej jazy-
kovede, a  doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD., ktorá 
popri svojej „srdcovke“ metaforológii včleňuje svoje 
výskumné úsilie do kontextu štylistiky či diskurznej 
analýzy. Za Katedru slovenskej literatúry a  literárnej 
vedy sa s nami o svoje bohaté skúsenosti a snaženia 
podelila doc. PhDr. Andrea Bokníková, PhD., ktorá 
v súčasnosti publikuje interpretačne zamerané štúdie 
o poézii rokov 1956 – 1973. Vyspovedali sme aj šikov-
ných študentov, ktorí svojou aktívnou participáciou 
pomohli k tomu, aby sa kultúrny blok podujatia stal 
estetickým zážitkom s pridanou hodnotou. Prinášame 
rozhovor s Veronikou Cholevovou, Matúšom Pomi-
kalom a  Petrom Havranom. Napokon sme položili 
aj zúčastneným, divákom či diskutérom jednoduchú 
otázku: „Páči sa vám u nás?“

Svieže odpovede milej 
Karin Majtánovej

Prežívala strasti i radosti vysokoškolského živo-
ta. Dnes je úspešnou moderátorkou a živí sa prácou 
s materinským jazykom. A že to nie je vždy „med lí-
zať“, to sa dozviete v nasledujúcich riadkoch.

Popravde, skúmaním internetu sme sa veľa 
o Vašich študentských časoch nedozvedeli. Predsta-
víte nám bližšie Vaše štúdium na FiF UK?

Na FiF UK som začala študovať v  školskom roku 
1992/1993. Už na gymnáziu (Gymnázium Laca Novo-
meského v  Bratislave na Tomášikovej ulici) som mala  
veľmi rada hodiny slovenského jazyka a  literatúry, sa-
mozrejme, aj vďaka mojej úžasnej pani profesorke Vie-
re Gančovej. Dokonca som v tomto období koketovala 
s myšlienkou písať poéziu a vyšla mi prvá básnická zbier-
ka v malom náklade Iskra v slze. Hľadala som si v ponu-
ke študijných odborov, čo by ma bavilo a narazila som na 
jednoodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry, 
ktoré bolo otvorené po desiatich rokoch. A bolo rozhod-
nuté (to som ešte netušila, že to bude také náročné).

Patrila som k  zodpovedným študentom, pretože 
som veľmi skoro pochopila, že bez aktívnej účasti na 
prednáškach a seminároch to nepôjde. 

No vieme, že ste moderátorkou magazínu pre 
ženy a moderujete aj v ružinovskej televízii. Vedeli 
ste si ako študentka predstaviť, že sa budete „živiť 
jazykom“?

Áno, vedela – v prvom ročníku som totiž vyhrala 
súťaž MISS Slovensko (so štúdiom to nijako nesúvi-
sí...) a  tam som v  rámci voľnej disciplíny recitovala 
svoju vlastnú báseň. Po súťaži sa mi otvorili aj ďalšie 
nové dvere do „show biznisu“ a potom sa to dialo ako-
si prirodzene. Už ako malá som chcela byť herečkou, 
speváčkou či televíznou hlásateľkou.

Ako vnímate aktuálne dianie na fakulte? V čom 
pociťujete rozdiel v porovnaní s Vašimi študentský-
mi časmi?

Myslím si, že stále platí stará známa pravda, že 
študentské roky sú tie najkrajšie. Súčasní študenti 
mi dajú za pravdu trochu neskôr... Keďže nepoznám 
terajšie náplne seminárov a  prednášok, neviem to 
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Absolventka odboru slovenský jazyk a literatúra  
Karin Majtánová je dnes úspešná moderátorka
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objektívne posúdiť. Určite však doba 
pokročila dopredu. Dobe sa prispôso-
bila aj ponuka, vyučovacie metodiky, 
obsahy predmetov a prednášok tak, aby 
to bolo čo najzaujímavejšie. Určite je to 
však zložitejšie, čo sa týka kreditového 
systému, rôznych doplnkov, zatriede-
nia, výberu predmetov atď. My sme mali 
hodnotenie 1, 2, 3 a  ,,Príďte nabudúce, 
pán kolega!“

Vaša práca si vyžaduje byť „maj-
sterkou slova“ v  každej situácii. Pre-
zraďte nám tajomstvo Vašej práce 
s materinským jazykom.

Vždy keď mám čas, čítam. Čítam 
všetko a veľa. Študujem si drobné zmeny 
a zaujímavosti týkajúce sa nášho jazyka, 
počúvam veľa múdrych ľudí.

Podeľte sa s nami o možno aj naj-
trápnejší jazykový prešľap, „brpt“, kto-
rý sa Vám počas Vašej kariéry stal.

Roky vysielam naživo. Sú to pomerne dlhé relácie, 
tak je celkom logické, že sa nejaký brpt podarí. Možno 
trochu úsmevne – varili sme v Dámskom klube jedlá 
so sektom a hneď v úvode sa nám podarilo povedať, 
že varíme so sexom. Predstavovala som ľudí na istom 
verejnom podujatí a z úst mi vykĺzlo: ,,Toto je pán XY, 
pracuje v  poľnohospodárstve, je ženatý a  má jednu 
dieru (namiesto dcéru)“.

Aké posolstvo by ste zanechali nám, súčasným 
študentom, ohľadom sebarozvoja počas štúdia?

Mám dcéru, ktorá študuje na VŠ – má 21 rokov 
a študentom pošlem posolstvo, ktoré ona odo mňa po-
čúva často, keďže ste v rovnakom veku: učíte sa sami 
pre seba – úspešní budete iba vtedy, ak budete robiť 
viac ako tí ostatní. Ak človek dostane šancu, musí ju 
chytiť za pačesy a bojovať. Šance neprichádzajú každý 
deň a, možno trochu tvrdo povedané, život je krátky!

Odborný a podnetný rozhovor  
s pedagógmi a vedecko-výskumnými 
pracovníkmi

Zaujíma vás, čo viedlo  našich súčasných „túto-
rov za poznaním“ k štúdiu slovakistiky? Čomu sa vo 
svojej odbornej vedecko-výskumnej činnosti venujú 
či aké posolstvo odovzdávajú nám, študentom? Po-
norte sa do nasledujúcich riadkov, načrite do stud-
nice dlhoročných skúseností a  napite sa z  prameňa 
cenných poznatkov.

Prečo ste sa rozhodli pre štúdium slovenského 
jazyka?

– prof. O. Orgoňová: Vo veku maturantky mi 
už bolo jasné, že inklinujem k  jazykom. Technické 
a prírodné vedy som na gymnáziu síce zvládala bez 
problémov tiež, ale brala som ich skôr „z povinnosti“. 
Bavilo ma čítať si v cudzích jazykoch, čo som ako-tak 
ovládala – najmä vo francúzštine a ruštine (hoci „zá-
padná“ literatúra nebola pred rokom 1989 tak ľahko 
dostupná ako dnes jednak pre vtedajšie technické 
obmedzenia „bezinternetovej“ doby, jednak z ideolo-
gických dôvodov). Užívala som si francúzske či ruské 
filmové predstavenia v pôvodnom znení (s titulkami 
či bez), ale rovnako som sa cítila príjemne pri rozširo-
vaní vlastných obzorov na báze rodného jazyka a lite-
ratúry. A lákalo ma učiteľstvo. Najradšej by som bola 
išla študovať „trojkombináciu“: slovenčinu – ruštinu 
– francúzštinu. V roku, keď som sa hlásila na vyso-
kú školu, otvárali učiteľskú kombináciu slovenčinu – 
francúzštinu. Tak som ju vyštudovala.

– prof. P. Žigo: K  štúdiu slovenského jazyka ma 
priviedla okolnosť, resp. zvedavosť. Študovať jeho 
minulosť a  dejiny, za akých okolností niektoré slo-
vá vznikali, do akých vzťahov vstupovali a  prečo sú 
konkrétne lokality, osoby, pomenované takými slova-
mi, akými sú pomenované. Zaujímala ma motivácia 
a vzťahy nášho materinského jazyka aj s inými jazyk-
mi, ktoré v minulosti ovplyvňovali jeho vývin.

 – doc. A. Bokníková: Od malička som rada čítala 
básne. Doteraz mám v živej pamäti, aká mi bola prí-
jemná vôňa papiera pri listovaní kníh, a lahoda, ktorú 
som cítila, keď som si čítala verše. Pochádzam z men-
šieho mesta, zo Žarnovice, knižnica je tam dodnes je-
diná a patrí k svetu môjho detstva a dospievania. Keď 
som ako gymnazistka recitovávala na súťažiach Slád-
kovičova Radvaň, Hviezdoslavov Kubín a  Puškinov 
pamätník, povzbudivé ohlasy ma ešte viac pritiahli 
k  literatúre. Skontaktovala som sa tam, alebo iba let-

Vedúce KSJ a KSLLV FiF UK v BA – prof. Oľga Orgoňová a doc. Dag-
mar Kročanová: pozorne počúvajú, aby na predložené podnety mohli 
relevantne reagovať
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mo stretla s  budúcimi kolegyňami a  kolegami, a  aj 
s  herečkami a  hercami. Zažila som teda atmosféru 
stredísk umenia, ktoré vznikli celkom spontánne. Re-
citačné súťaže šírili zážitok z reči, nielen vznešenej, ale 
aj prešpikovanej drsnejšími výrazmi či vulgarizmami, 
lebo aj tie môžu byť v poézii funkčné a pôsobivé (ako to 
dokazuje tvorba Françoisa Villona, prípadne Vladimí-
ra Holana). Práve vďaka týmto podujatiam som mala 
možnosť pochopiť, aký široký je repertoár poézie. Na 
Sládkovičovej Radvani som v roku 1986 recitovala bá-
seň „môjho“ básnika, Jána Stacha, od ktorého sa odvíjal 
môj literárny vkus, a zhováral sa o nej so mnou ďalší 
vynikajúci autor veršov – Mikuláš Kováč, porotca súťa-
že. Na besede v Banskej Bystrici som so zaujatím počú-
vala rozprávanie Jozefa Mokoša. Jeho básnická skladba 
s magickým názvom Praskanie krvi tiež patrí do okru-
hu poézie, o ktorej som následne písala a ktorú ponú-
kam aj na čítanie v rámci seminárov na našej katedre.

– doc. A. Bohunická: Ako devätnásťročná som 
išla na našu fakultu s ambíciou, že budem poctivo štu-
dovať francúzsky jazyk a postavím na ňom svoju bu-
dúcnosť. A tak som naozaj poctivo študovala a  ako aj 
mnohí súčasní študenti, slovenčinu som brala najprv 
ako sekundárne štúdium (úsmev). Ibaže moje ambí-
cie týkajúce sa francúzštiny v  tom čase neboli úplne 
ukotvené v  realite, bolo to skôr nadšenie pre tento 
jazyk. Realita bola, že som sa rada venovala písaniu 
a cítila som, že mám cit pre prácu s  jazykom, s  tým 
materinským. Časom sa tak nejako 
prirodzene stretli na polceste pôvod-
né sny s realitou a ja som počas štúdia 
presunula ohnisko úsilia na štúdium 
slovakistiky. Vysoké nároky, ktoré na 
slovenčine vyučujúci kládli, nechali vo 
mne časom pozitívne odozvy, preto-
že čím som hlbšie prenikala do stav-
by a  spôsobu fungovania jazyka, tým 
väčšmi ma to zaujímalo.

Stalo sa Vám niekedy, že ste chce-
li štúdium ukončiť? Čo Vás nakoniec 
prinútilo ostať?

– prof. O. Orgoňová: Moja gene-
rácia študovala v  čase, keď vysoko-
školské štúdium bolo vecou výberu: 
byť prijatý na štúdium znamenalo do-
kázať sa presadiť, presvedčiť výberovú 
komisiu o vlastných schopnostiach na 
úspešné absolvovanie štúdia. Tí, ktorí 
sme sa cez výberové „sito“ prehrýzli, boli sme patrične 
spokojní a  pôsobenie na fakulte v  pozícii študentov 
sme si vážili. Nespomínam si, že by niekto z môjho 
okolia na fakulte či mimo nej mal pohnútky „vzdať to“ 
– výnimku tvorili len ojedinelí spolužiaci, ktorým sa 
zmenili sociálne pomery (strata rodiča, materstvo...) 
a časť z nich štúdium zanechala. 

– prof. P. Žigo: Nikdy som počas štúdia neuvažo-
val o  tom, že by som ho mal ukončiť. Naša situácia 
pred 40 – 50 rokmi bola celkom iná, ako je dnes. My 
sme išli na štúdium s cieľom, že to, čo vyštudujeme, 
od samého začiatku vidíme ako naše budúce povola-
nie. Študovali sme relatívne cieľavedome a vedeli sme, 
že keď úspešne toto štúdium skončíme, tak budeme 
robiť to, na čo sme sa počas štúdia zameriavali.

Ktoré predmety sa Vám počas Vášho štúdia zda-
li najužitočnejšie/najzaujímavejšie?

– prof. O. Orgoňová: Všetky. Ak som aj mala pre-
chodné obavy, či zvládnem napríklad náročný pred-
met fonetika a  fonológia slovenčiny pod vedením 
profesora Kráľa, nikdy som nevidela „problém“ na 
strane inštitúcie či učiteľa. Zmobilizovala som svoje 
sily a vyšlo to. Mimochodom, mojím najväčším štu-
dentským problémom bolo asi rozhodnúť sa, akým 
smerom sa špecializovať v záverečnej diplomovej prá-
ci. Lákala ma slovenská literatúra aj slovenský jazyk, 
francúzska literatúra aj francúzsky jazyk. To, že som 
sa rozhodla pre slovenský jazyk, bolo jedno z mojich 
prvých ťažkých životných rozhodnutí – po desaťro-
čiach si spokojne hovorím, že bolo dobré.

– doc. A. Bokníková: Študovala som kombináciu: 
ruština – slovenčina a  všetci pedagógovia i  pedago-
gičky, s ktorými som prišla do kontaktu, mi toho veľa 
dali. Bavili ma lingvistické predmety na Katedre slo-
venského jazyka FiF UK. Učili nás myslieť systémo-

vejšie a podporovali v tom, aby sme lepšie chápali aj 
látku ostatných prednášok a seminárov. Štúdium malo 
eleganciu a  Katedra slovenskej literatúry a  literárnej 
vedy bola povestná výbornou kvalitou vyučovania te-
órie literatúry. Okrem toho takmer na všetkých pred-
metoch sme boli vedení k tomu, aby sme nielen čítali 
viac a viac, ale aby sa v priebehu štúdia naše čítanie 

Prof. Pavol Žigo dal jasný odkaz, že toto rozhodne nebolo posledné 
stretnutie
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prehĺbilo – teda aby sme vedeli prečítané aj komento-
vať, pútavo uchopiť cez problémy a paradoxy. Myslím 
si, že toto zameranie našej katedry sa rozvíja dodnes, 
ďalej nabáda nebrať štúdium literatúry ako mechanické 
memorovanie, ale ako zdroj impulzov na chápanie ži-
vota a reči. Aj na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF 
UK pôsobila – tak ako dnes – silná zostava lingvistov 
a odborníčok na praktické využitie ruštiny. Hoci som 
sa napokon špecializovala na slovenskú poéziu, môj 
vzťah k literatúre posilnili i pedagógovia zo spomenu-
tej katedry. Osobitný kontakt som si vybudovala s dnes 
už pani profesorkou Máriou Kusou, ktorá ruskú poéziu 
prednášala v kontextových príbuznostiach s iniciatíva-
mi avantgardného umenia a  okrem toho nám nosila 
slovenské i české literárne časopisy, aby sme poznali aj 
mimoriadne zaujímavú tvorbu z viacerých krajín a kul-
túr vtedajšieho Sovietskeho zväzu (spomeniem aspoň 
prózu gruzínskeho spisovateľa Nodara Dumbadzeho). 
Dokonca v  prvých rokoch môjho písania čítala moje 
recenzie, štúdie či koncepty a kľúčovo mi pomohla ne-
násilnými, ale podstatnými korektú-
rami. A  najmä – povzbudzovala ma 
v tom, aby som si našla svoju pozíciu 
aj cez spôsob vyjadrovania, ktorý mi 
je vlastný.

– doc. A. Bohunická: Celé štú-
dium som bola dvojdomá v  tom 
zmysle, že ma rovnako zaujímali 
predmety o  jazyku, ale aj tie z  li-
teratúry a  literárnej vedy. Žila som 
v  tom, že chcem čo najviac vyťažiť 
z toho, čo sa mi ponúka, „neprepásť“ 
niečo, keď už som tu a venujem štú-
diu svoj čas, etapu v  živote. Samo-
zrejme, že niečo ma zaujímalo viac 
a  niečo menej, ale bola som nasta-
vená pri prijímaní tak, že som skôr 
uvažovala, ako sa dá zhodnotiť to, čo 
dostávam, s čím to súvisí, a nie tak, 
že mi má dokazovať každý vyučujú-
ci, že to bude pre mňa užitočné. Ne-
chcem, aby to vyznelo propagandisticky, ale skutočne 
som si vážila, že sa dostávam k novým poznatkom, že 
vyučujúci nie sú dogmatickí, počúvajú a berú vážne 
myšlienky študentov, robia z nich diskusné podnety. 
Nechápala som vtedy spolužiakov, ktorí sa nepripra-
vovali na semináre či na skúšky, lebo som to vnímala 
tak, že tu strácajú čas. To, že dostávam kvalitné vzde-
lanie v rámci zvoleného odboru a že som takpovediac 
„na tom dobre“, som si uvedomila najvýraznejšie na 
študijnom pobyte vo Francúzsku, kam som išla s oba-
vami, či som dosť dobre odborne pripravená na to, 
aby som zvládala tamojšie nároky. Tam som zistila, že 
som úplne v obraze a veľmi dobre sa mi stavia na zák-
lade, ktorý som dostala doma. 

Nuž, ale ak mám konkrétne odpovedať na otázku, 
aké predmety či témy ma najviac zaujímali – boli to 
predmety, kde sa riešili otázky sémantiky, tak nejako 
som sa dostala až k metafore ako k mojej hlavnej vý-
skumnej téme. 

Aká vtipná príhoda sa Vám stala počas Vášho 
vyučovania?

– prof. O. Orgoňová: Neschádza mi na um nič zá-
bavnejšie než to, čo sa mi stalo mimo vyučovania ces-
tou na vyučovanie. Istý čas som chodila vypomáhať 
učiť štylistiku a  lexikológiu slovenčiny na Katolícku 
univerzitu do Ružomberka. Cestovala som rýchlikom 
cez Žilinu, kde bolo treba prestúpiť a dokončiť cestu 
iným vlakom. Tak sa mi podarilo prestúpiť na IC vlak, 
ktorý smeroval zo Žiliny nazad do Bratislavy a  naj-
bližšia zastávka po Žiline bola Bratislava...

– prof. P. Žigo: Na seminár z  romantizmu akosi 
nechodil pán prof. Pišút, tak sme sa rozhodli, že zo se-
minára ujdeme. Zdvihli sme sa a odchádzali po chod-
be preč. Keď sme boli pred pracovňou prof. Pišúta, 

otvorili sa dvere a on aj s literatúrou, aj so zošitom vy-
šiel, zbadal nás a hovorí: ,,Kolegovia, a vy kam idete?“ 
A  ja som sa vtedy nezmohol na nič inšie a povedal: 
„Pán profesor, teraz už nikde.“

Mohli by ste nám bližšie popísať Vašu vedeckú 
činnosť?

– doc. A. Bokníková: Touto otázkou ste ma potešili. 
Študenti a študentky možno často nevedia, aké dôležité 
je pre mňa, ako pedagogičku, skúmať určitú problema-
tiku a písať o nej. Nielen preto, že na pracovisku sme 
hodnotení do veľkej miery za „vedeckú činnosť“, ale aj 
z toho dôvodu, že celkom ináč učenie prebieha, keď dá-
vam do diskusie literárne diela, resp. texty, ktorými sa 
i sama zaoberám. Vtedy na môj obzor pôsobia inšpirujú-

Prof. O. Orgoňová a prof. P. Žigo s mediálne známymi absolventkami  
slovakistiky – Karin Majtánovou a Soňou Müllerovou
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co, alebo korekčne študenti a študentky so svojimi pod-
netmi, ktorými sa niektoré predpoklady potvrdia, ale aj 
naopak, spochybnia: napríklad, o  básňach vybraného 
autora som si bola skoro istá, že budú „čitateľsky vďač-
né“, no viaceré odmietavé reakcie na seminári mi túto 
jednoznačnú predstavu vyvrátili, alebo prinajmenšom 
sproblematizovali. Baví ma mnohohlasnosť hodnotenia 
literatúry. Semináre beriem ako priestor na to, aby sme 
si navzájom konfrontovali odlišné videnie a chápanie tej 
istej pasáže v básni či próze. Mám radosť, keď niekto prí-
de s postrehom, ktorý sa odlišuje od toho, čo už o tom 
istom texte bolo povedané na iných seminároch alebo 
v predchádzajúcich rokoch. Moja výskumná práca má 
dve ohniská: prvým je slovenská poézia 20. storočia, 
najmä 60. rokov. Tej sa venujú moje štúdie, sústredené  
v  dvojzväzkovej monografii Zo slovenskej poézie 60. 
rokov 20. storočia I. a II. (2012), ale dotýkam sa jej aj 
v  antológii s  názvom Trnavská skupina – konkretisti 
(2006), ktorú som edične pripravila. Pri jej zostavova-
ní som zistila, aká náročná a nedocenená je editorská 
práca: už preto, lebo sa treba rozhodovať, kedy je vôbec 
vhodné zasiahnuť v básňach do starších výrazov a gra-
matických tvarov a nahradiť ich novšími, a ako prípad-
nú zmenu komentovať. Snažím sa takéto zásahy robiť 
čo najmenej, lebo archaické alebo zastarávajúce slová 
i historizmy v súčasnosti môžeme vnímať ako zvláštne 
básnické slová, poetizmy. Vďaka nim sa môžeme dozve-
dieť o starších vrstvách slovenčiny a o dávnejších spôso-
boch života. A práve s tým súvisí druhé ohnisko môjho 
skúmania, keďže aj ono je späté s  archívnou prácou. 
Dlhodobo sa zaoberám tvorbou slovenských poetiek. 
Napísala som stručné profily autoriek poézie z priestoru 
celého 20. storočia. Už dávnejšie som však cítila potrebu 
sprístupniť širšej – laickej i  odbornej verejnosti básne 
menej známych poetiek, ktoré písali v  prvej polovici 
20. storočia, no všetky sa rýchlo odmlčali. Momentál-
ne dokončujem antológiu ich veršov, ale aj fragmentov 
z ich esejí a listov. Kniha má obrazný názov Potopené 
duše a vecnejší podnadpis: Z tvorby poetiek v prvej po-
lovici 20. storočia.

Baví Vás práca pedagóga/vedeckého pracovníka? 
– prof. O. Orgoňová: „Nemôže zapaľovať iných 

ten, čo sám nehorí.“ To som nevymyslela ja, ale 
všeobecne to platí. Keby ma moja práca nebavila, ne-
dokázala by som pri nej zotrvať a  iste by som ju ani 
nerobila dobre. A neverím, že študenti by takúto ne-
úprimnosť a nekvalitu neodhalili. O vedeckej komu-
nite ani nevravím.

– prof. P. Žigo: Keby ma nebavila, tak by som 
tu už zrejme nebol. Pedagóg by nemal nalievať svä-
tú pravdu študentom, ale by mal s nimi na seminá-
roch a  prednáškach tvorivo pracovať s  jazykovým 
materiálom, nejakým spôsobom ho interpretovať 
a poukazovať na to, ako sa jazyk v konkrétnom spo-
ločenskom  fungovaní mení a  aké sú znaky, kto-

rými sa líši v  jednotlivých vývinových etapách.  
Čo sa týka vedeckého pracovníka, veda nie je to, že 
vystúpite niekde na konferencii s dvadsaťminútovým 
referátom a poviete, čo sa vám podarilo. Veda je prá-
ve to, čo robia aj detektívi. Odhaľujete zatiaľ neznáme 
veci, nerecyklujeme nejaké vedomosti, lež získavame 
nové poznatky, interpretujeme ich adekvátne tomu, 
aké je naše poznanie či potreby.

– doc. A. Bokníková: Kontakt s mladými ľuďmi, 
ktorý mi dáva možnosť spoznať viaceré pohľady, ne-
zaťažené dlhoročnými odbornými návykmi prípadne 
konvenciami, považujem za dôležitý. Snažím sa pri-
stupovať k študentom a študentkám nie ako k prázd-
nym nádobám, do ktorých sa má niečo nalievať, ale 
každého a  každú z  vás brať osobitne. Nechcem ška-
tuľkovať a  schematicky odpovedať na otázku, ktorú 
často dostávam: „Akí sú dnešní mladí ľudia, resp. akí 
sú u vás na fakulte?“ Rovnako, ako kedysi existovali 
študenti a študentky so silným záujmom o štúdium, 
ale okrem nich aj iní, ľahostajnejší voči jeho podstate, 
objavujú sa takí i onakí aj dnes. Nemám rada prílišné 
zovšeobecňovanie. Keď som na našej fakulte študova-
la ja, v rokoch 1986 – 1992, štúdium bolo ležérnejšie, 
a  pritom jeho nároky boli vysoké. Neuplatňoval sa 
v  ňom kreditový systém a  viac času sme mohli trá-
viť v knižniciach, alebo čítaním na internáte či doma. 
Dnes je však celkom iná doba, z môjho pohľadu nie 
lepšia ani horšia. Prosto, priniesla nové okolnos-
ti a  z  nich vyplývajú nielen iné spôsoby a  možnosti 
štúdia na školách, ale aj iné formy samoštúdia, a  to 
s kladmi i zápormi.

– doc. A. Bohunická: Táto práca nie je stereotyp-
ná, preto si ju užívam. Pre mňa má dve hlavné zložky: 
strieda sa sedavejšia a  samotárskejšia zložka, ktorú 
predstavuje písanie odborných textov, s  pohybovej-
šou a  zároveň  spoločenskou disciplínou, ktorou je 
učenie, prednášanie, vystupovanie na odborných fó-
rach a podobne. My akademici väčšinou neopustíme 
svoju prácu ani vo voľnom čase, napríklad mne nápa-
dy, ktoré ma posúvajú v práci, schádzajú na um aj pri 
celkom bežných činnostiach, ako napríklad umývanie 
riadu, prechádzkach, ale aj rozhovoroch s priateľmi.

Ako by ste prilákali nových študentov na štú-
dium slovenčiny?

– prof. O. Orgoňová (veľmi podnetne a výstižne): 
Pravý slovakista sa „nájde“ sám, netreba ho hľadať 
a lákať, nemyslíte si?

Aké rady by ste dali súčasným študentom slo-
venského jazyka?

 – doc. A. Bohunická: Že život nie je len o tom, 
že nás vždy baví, a že vysoké ciele si vyžadujú aj veľké 
úsilie a odriekanie. Odkazom na francúzskeho socio-
lóga Pierra Bourdieu by som teda zaželala všetkým 
študentom hlavne veľké libido sciendi – chuť pozná-
vať, ktorá zahŕňa okrem nadšenia aj sebazaprenie.
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– prof. O. Orgoňová: Môžem skôr povedať, čo 
by som robila ja, keby som bola na mieste terajších 
študentov: chodila by som s  otvorenými očami po 
fakulte, čítala by som informácie na webe či ná-
stenkách a  využívala by som čo najviac z  toho, čo 
mi inštitúcia ponúka. Keď mi vlastná katedra pri-
praví slávnostné podujatie v  príjemnom prostredí  
s celodenným programom, hodnotnými hosťami, ba 
aj pohostením zdarma v rámci pracovného dňa, ne-
váhala by som, či dám prednosť leňošeniu doma, za-
rábaniu, alebo samotnému podujatiu: stavovská česť 
by ma celkom jasne nasmerovala, aby som išla medzi 
svojich. Dokonca by som sa snažila valorizovať samu 
seba a v súlade so svojimi schopnosťami sa sebapre-
zentovať. (Čo som horšia než moji účinkujúci kole-
govia?) Keď sa v átriu fakulty predstavujú spolužia-
ci z iných katedier, ktorí si dali námahu a pripravili 
svoje prezentačné stánky či ukážky z mimoškolských 
aktivít, vrátane divadelných predstavení, s  poteše-
ním by som vbehla medzi nich. Organizuje sa na ka-
tedre odborná exkurzia? Hurá, niekto kompetentný 
ma povodí po zákutiach Slovenska! Aké šťastie, že 
sa niečo dozviem aj mimo školy a  nemusím si vy-
tvárať itinerár sama! A užijem si zábavu aj v kruhu 
spolužiakov, ktorých som možno doteraz nepoznala 
(čo skutočne potvrdzujeme a  všetkým exkurziu do 
budúcna vrelo odporúčame; pozn. redakcie)... Pros-
to, žila by som naplno svoj študentský život na alma 
mater. Je mnoho ďalších vecí, čo by som robila: pí-
sala by som svoje publicistické či literárne prvotiny 
a klopala na dvere redakcií bez toho, aby ma niekto 
nabádal – len tak, sama od seba. Chodila by som na 
prednášky, čítačky, diskusie s ostrieľanými lingvista-
mi či literátmi hneď, ako by som zachytila informá-
ciu o ich konaní: učiť sa dá aj „odkukávaním“ zruč-
ností iných. Čím viac stimulov absorbujem, tým viac 
rastie šanca, že v sebe skoro odhalím, čo ma najviac 
láka. A nasmerovať sa počas štúdia na prácu, čo ma 
napĺňa, je šťastím, ktoré prehluší aj to, že milovaná 
práca môže byť (občas) spoločensky či ináč nedoce-
ňovaná.

 – prof. P. Žigo: V prvom rade to, aby nezabudli, že 
vedomosti sú v knihách a nie len na internete. Ďalej, 
že vedomosti nie sú len tie, ktoré sa dozvedáme od 
iných, ale že k vedomostiam sa dopracúvame aj vlast-
ným bádaním, navŕšením poznatkov na tie, ktoré pre-
beráme od našich učiteľov. Ktorýsi múdry klasik po-
vedal, že vidíme ďalej než naši učitelia, lebo stojíme na 
ich pleciach. Tak to má byť. Čerpať od svojich učiteľov 
poznatky, adekvátne ich zhodnotiť a  rozvíjať takým 
spôsobom, že skúmame jazyk, jazykový materiál, ako 
jazyk funguje u jeho používateľov v určitých sférach. 

Ktorého autora/autorov, príp. knihu by si podľa 
Vás mali prečítať študenti slovakistiky, ale naprí-
klad aj bežní ľudia?

  – doc. A. Bokníková: Podľa toho, kto sú to tí 
„bežní“. Mohli by to byť tí, ktorí majú zmysel pre 
dobré knihy, hoci literatúru neštudovali a  ani o  nej 
nepíšu. Alebo na druhej strane tí, ktorým je čítanie 
vzdialené, dokonca ani nemajú chuť zamyslieť sa nad 
viacvýznamovosťou slova, alebo popustiť uzdu svojej 
fantázii pri výklade literatúry, lebo si zvykli dostávať 
hotové efekty, najmä vizuálne, v ktorých slovo pôsobí 
iba ilustračne, prípadne v ňom neúčinkuje vôbec. Ve-
rím však, že aj u tých druhých možno vzbudiť záujem 
dobre odhadnutými otázkami a postupmi. Pozvala by 
som ich na čítanie zdanlivo nezrozumiteľnej poézie 
Jána Stacha a skúsila im predložiť, že svoj dojem z nej 
môžeme podrobnejšie zachytiť aj vtedy, keď opíšeme 
jej svet bez toho, že by sme v ňom všetko vysvetlili. 
Pýtala by som sa, z  akých opakujúcich sa slov jeho 
báseň pozostáva, akú atmosféru vyvoláva... A až po-
tom by som im porozprávala o živote tohto básnika 
– „mága“. Odporučila by som im báseň Maše Haľa-
movej, napríklad Monológ, alebo celú jej zbierku Smrť 
tvoju žijem, ktorá hľadá harmóniu v prírode po strate 
najbližšieho a hovorí o  tom v decentných obrazoch. 
Na porovnanie by som ukázala básne úplne inej, me-
nej známej poetky – Eleny Kamenickej z  jej zbierky 
Čierne stretnutie. Tie môžu zaujať rozhorčenou rečou 
spútanou do pevných tvarov sonetu, ktorá až v kraj-
nostiach zobrazuje temné stránky života. Vďaka lite-
ratúre môžeme spoznať svet z  rôznorodých hľadísk, 
hlbšie i v jeho pestrých podobách.

Študentské študijné peripetie

Ako vnímajú štúdium slovakistiky „súčasníci“ 
– teda samotní študenti? V čom vidia devízu štúdia 
humanitných vied? Sú pre nich podujatia organizo-
vané školou podnetné a prínosné? Dozviete sa pria-
mo z ich odpovedí.

Čo Ťa viedlo k  tomu študovať v  dnešnej dobe 
málo preferovaný odbor humanitných vied?

– V. Cholevová: Už od malička mi mama čítava-
la rozprávky a tam sa zrejme začala láska k slovenskej 
reči. Pokračovalo to na základnej škole aj na strednej 
a myslela som si, že toto štúdium mi pomôže rozvíjať 
svoju lásku k vlasti, rodnému jazyku, čo asi bola moja 
najväčšia pohnútka. 

V čom Ťa štúdium napĺňa a naopak, čo Ťa naj-
viac ubíja?

– P. Havran: Najviac ma asi štúdium napĺňa 
v tom, že sa môžem vyjadrovať k veciam, ktoré sa dejú 
na škole, alebo zasahovať do intelektuálneho a kultúr-
neho diania, ako ste aj mohli vidieť (na margo aktív-
neho účinkovania na podujatí Slovenčina na fakultnej 
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dlani; pozn. redakcie). A čo ma najviac ubíja? Skúšky, 
ale to asi každého.

– V. Cholevová: Štúdium sa mi páči, pretože sa 
môžem dozvedieť veľa o spisovateľoch, o ktorých som 
doteraz ani nepočula, pričom ich tvorba je úchvatná 
a veľmi ma inšpiruje. Ubíja ma veľmi neobľúbená his-
tória slovenskej literatúry.

Sú pre Teba podobné podujatia organizované 
školou prínosné?

– V. Cholevová: Zatiaľ som sa zúčastnila iba na 
jednom takomto podujatí, no ak bude ďalšia príleži-
tosť, určite sa zúčastním.

Oslovil Ťa program?
– V. Cholevová: Program bol veľmi zaujímavý. 

Netušila som, že na našej škole študujú takéto talenty 
a už vôbec nie, že sa venujú slovenskému jazyku.

Dáva Ti to možnosť vidieť i predtým skryté be-
nefity slovakistiky?

– P. Havran: Nemyslel som si, že toľko šikovných 
ľudí sa vie zísť v jednom odbore.

Kde by si sa po skončení štúdia chcel/a uplatniť?
– V. Cholevová: Mojím najväčším snom je uplatniť sa 

ako spisovateľka, čo je jednoduché len v prípade, že mám 
dosť peňazí a knihy si vydávam sama, čiže zrejme sa bu-
dem pohybovať niekde v tejto oblasti, napr. v prekladaní. 

– P. Havran: Po skončení štúdia by som sa chcel 
uplatniť v hudbe.

– M. Pomikal: Bezpochyby v odbore. Kvôli tomu 
to robím. Po balete je ťažké začleniť sa do reálneho 
sveta, ešte ťažšie v rámci pracovného trhu. Ale kvôli 
tomu som si vybral slovenčinu. Profesionálnych ta-
nečníkov je málo. Profesionálnych slovakistov ešte 
menej.

Autori: Šimon Kotvas, Petra Koňakovská,  
Martina Knížatová

„Flash“ správy z podujatia  
Páči sa vám u nás?

„Diskusia bola super, preberali sa relevantné témy. Dúfam, 
že vedenie bude nejako reagovať na návrhy a sťažnosti študen-
tov a že sa niečo zmení.“

„Dnešné podujatie bolo pre mňa obohacujúce. Dalo mi veľa 
pozitívnej energie.“

„Som rád, že som prišiel, aj keď som pôvodne nechcel. Naj-
viac sa mi asi páčili hudobné vystúpenia. Máme na fakulte veľa 
talentov.“

„Strašne ma potešilo, že zahrali Nirvanu!“
„Prišiel som kvôli jedlu, odchádzam s príjemným pocitom. 

Normálne ma bavila aj tá diskusia, to sa nestáva.“„Viac takýchto podujatí! Po všetkých stránkach super.“„Určite by som privítala, keby sa niečo takéto konalo znova. 
Obdivujem všetkých, ktorí boli zapojení do tohto predstavenia, 
musela to byť makačka.“

„Tí študenti mali fakt odvahu! Ja by som sa bála takto na 
rovinu povedať, čo mi vadí.“

„Samozrejme, že ma niečo bavilo viac a  niečo menej. Ale 
celkovo mám z dneška dobrý pocit. Neľutujem, že som prišla.“

T
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TÉMA 2: Vyberáme z inšpiratívnych 
študentských prác

Poviedka

Alexandra
(úryvok)

Stalo sa to dvadsiateho štvrtého apríla a  trvalo 
niekoľko nasledujúcich týždňov. Stalo sa to, povedz-
me, mne. Na občianskom nezáleží. Rád by som však 
predostrel obraz, čo 24. aprílu a všetkým nasledujú-
cim dňom predchádzalo. Môj kamarát prežíval bez-
starostné časy a život sa mu odvíjal pred očami ako 
filmový pás. Nebolo nikoho, kto by sa pýtal, kam sa 
vybral a kedy sa vráti, vykračoval si po hebkom asfal-
te a  zdravil sa vzduchu. Vzduch voňal. Vznášali sa 
v  ňom peľové zrniečka, mladé dievčatá, vznášala sa 
v  ňom vlhkosť a  sviežosť Dunaja. Dievčatá, ľahko-
nohé a  jasné ako pavučiny babieho leta, akoby ich 
k zemi nič nepútalo, akoby len povievali a mizli jedna 
za druhou. Dýchal, čo mu len pľúca stačili. V tomto 
meste by sa vám klobúk zišiel akurát tak na to, aby ste 
ho veľkolepým oblúkom hodili do rieky a  sledovali, 
ako sa kolíše vlnami. Zatúžil v  momente mať jeden 
na hlave a len čo zbadal prvý lacný obchod, pristavil 
sa a prezeral si všetky možné tvary a veľkosti, pánske, 
dámske, detské, námorné, prehnane vážne i infantil-
né. Usmieval sa. Usmieval sa, lebo na to ústa sú, keď 
sa nimi nerozpráva. Vzal si jeden s do polovice vyhr-
nutou strieškou a narazil si ho na hlavu. Z obchodu 
vyšla žena približne po tridsiatke a očami neuveriteľ-
ne hravými prečítala poľahky jeho dušu, dušu poska-
kujúcu ako blázon na povraze, čo by všetky drobné 
dal za krídla a hádam ešte viac za obecenstvo, ktoré by 
so zatajeným dychom sledovalo jeho balansovanie na 
malíčku a rozpažený dobrý deň.

„Nechcete nám ujsť, však?“ spýtala sa a  ruky si 
prekrížila na prsiach.

„Ach, keby vás len cvičená opica, čo som vpus-
til dnu, o  chvíľu dlhšie zabavila, už som mohol byť 
v električke a mávať vám – adieu!“

„No podarený vtáčik. A to som nevedela, že vtáci 
po zime prilietajú z Francúzska.“

„Kdeže z  Francúzska. Z  Nitry. Pri Dunaji majú 
iba prechodné bydlisko. A  po francúzsky sa za tých 
krátkych letov nestihli naučiť. No na konároch občas 

počuť, ako sa chvascú tou osamelou frázou, čo pod-
chytili. Netvrdím – keď sa sťahujú do teplých krajín, 
občas sa zastavia až v Rwande.“

„Naozaj, až tam?“
„Naozaj. To si tunajší vtáci nevedia ani len pred-

staviť. Zem je červená, nasiaknutá slnkom, a aj rieka 
je nasiaknutá slnkom. Zašlo to až tak ďaleko, že im 
slnkom nasiakla zástava. Chceli by ste ju vidieť?“

„Vôbec nie. Stačí mi dvojkríž na Gerlachu.“
„Vy ste prozaická,“ zvolal a zložil si klobúk. „Na 

Gerlach vám lastovičky nedoletia. Treba im šíre 
priestory. Napadlo vám už niekedy, aký musí byť pre-
let nad Stredozemným morom?“

„Čo klobúk?“ spýtala sa s náznakom úsmevu.
„Dobrý.“ Odložil ho medzi ostatné a vzal si iný. „Ja 

som minule rozmýšľal, predstavte si, a zistil som, že by 
som chcel byť ornitológom. Nemusel by som sa starať 
o nič, čo sa nevie odlepiť od zeme. Celé dni by som strá-
vil s okom prilepeným na ďalekohľade, značil by som 
si údaje – povedzte, čo by mi chýbalo? No keď som si 
prišiel po klobúk a vy ste sa objavili, povedal som si, že 
vtáci sami o sebe nemusia byť takí fascinujúci.“

„A čo teda?“
„Napríklad rande so ženou z klobučníctva.“
„Neviem, či by to potešilo každého. Napríklad 

môjho muža.“
„Vydatá a radšej na Gerlach než do Afriky,“ pove-

dal a tváril sa, akoby ju bol úprimne ľutoval. „Vy teda 
viete, ako zabiť romantiku.“

„No prepáčte? Ešte vždy môžete odísť.“
„Prečo by som odchádzal?“
„Máte veľkú hlavu. Obávam sa, že klobúky vašej 

veľkosti sme dávno prestali objednávať.“
„Páči sa mi tento,“ povedal a vzal si biely s tmavo-

modrou stuhou. „Myslím, že mi celkom sadne. Aha. 
Hotový Belmondo. Povedzte, vybrali by ste si Jea-
na-Paula alebo mňa?“

„Tak predsa len sa kamarátite s Francúzskom. Ja 
som sa po francúzsky učila. Ukážte, tu vám visí ce-



19

novka. Tak. Hodilo by sa vám ešte biele sako a biele 
nohavice. A šatka okolo krku. Potom by ste mohli lie-
tať na vrtuľníku a spúšťať sa cudzím ženám do poste-
le.“

„Alebo na jachtu.“
„Alebo na jachtu. Kým bohatý manžel pláva nie-

kde obďaleč a žena má zvláštnu chuť potiahnuť za ria-
diacu páku.“

„Aby zdrhla od manžela,“ doplnil.
„Aby ušla od oboch.“
Sľúbil, že si biely oblek raz určite kúpi. Pasoval by 

ku klobúku, naozaj, mala pravdu. Pobral sa o  zopár 
eur ľahší a  ona ho vyprevádzala pohľadom. Cítil sa 
ako víťaz, ako malý účastník Hviezdoslavovho Kubí-
na, ktorému síce verše nedarovali slovo básnika, ale 
bol spokojný, že sa mohol blysnúť. Mala hlboké tmavé 
oči a tmavé vlasy do chvosta. Mal rád vlasy do chvosta.

Popoludňajšia doprava na nábreží bzučala. Všade 
vôňa jari a  železa, hrkotajúce električky, autá, čo sa 
v diaľke pohli na zelenú ako nepokojné stádo, mosty, 
kde sa mihali stovky mravcov a  húseníc, mesto ako 
kontinent v  malom. Veľmi dobre sa kráčalo. Dunaj 
kráčal popri ňom a na jeho hladine sa leskli tisíce jas-
ných sklíčok, odrážajúcich minulé i  ďalšie poludnia. 
Ó, koľko tvárí v jednom zrkadle! Na SNP-čku zamával 
remorkéru a klobúk poslal ako padajúci list do vody.

Žil bezstarostne. Na prednášky chodil podľa toho, 
či na ne chodili dievčatá, za ktorými behával. Keď ho 
lovy unavili, našiel si lavičku a  s  napoly  otvorenými 
očami pozoroval okoloidúcich, pripomínajúcich fa-
rebné šmuhy na sietnici. Niečo plávalo vo vetre, niečo 
akoby viedlo monológ v nemom jazyku. Nevysvetliteľ-
ná túžba po neuchopiteľnom ho zachvacovala znena-
zdania, mlčal dlho, niekedy aj celé hodiny, a pociťoval 
chvejivú prítomnosť niečoho absolútneho, čo akoby 

spriadalo vlákna vlastných významov. Niekedy sa mu 
pozdalo, že má už-už na jazyku meno, no keď všetky 
sily rozumu sústredil na uchopenie neznámej hmoty, 
precitol a zistil, že je sám so sebou, že tichá substancia 
sa vznáša odrazu vzdialená a cudzia. Nedalo sa k nej 
priblížiť viac než na prvý dotyk; objímala všetko, no 
sama nič neprezradila.

Vo štvrtky chodieval do kina. S  dievčaťom za-
kliesneným pod pazuchou kráčal Hviezdoslavovým, 
otepľovalo sa každým dňom. Nestíhal si všímať, ako 
sa tváre vedľa neho menia. Občas ho prekvapilo, ako 
sa mu pred očami striedajú výrazné i  okrúhle lícne 
kosti, kučeravé vlasy, rovné vlasy, pruhované tričká 
i  flanelové košele. Chodili stále nové filmy, francúz-
ske, švédske, nórske, talianske, aké sa len zažiadali. Ak 
mali chuť na ilúzie, boli po ruke americké; ak na dob-
re známe ruky, slovenské a české. Pozrel si rád všetky. 
V prítmí malej sály bolo tesno a stačilo sa trochu na-
hnúť, už bol letmý dotyk na svete; náhodná dlaň a ná-
hodný pohľad urobili svoje a do konca predstavenia 
mal rybku v moci. Z  toľkých dotykov by vedel robiť 
experta na drahé látky – hladká pokožka sa do najhlb-
ších podrobností zhodovala so štruktúrou hodvábov, 
kašmíru či tylu. Vedel by šiť celé hodiny, no zo všet-
kého najväčšmi ho priťahovali prechádzky po temne-
júcej aleji, rozžiarenej tuctami lampášov, lampiónov, 
fliaš a úsmevov. 

Mal zbierku mnohých očí, očí ako dúhoviek 
a skleniek, odrážajúcich iskry noci. Leskli sa modro, 
atramentovo, indigovo, raz ako smaragdy, raz ako so-
pečné sklo. Leskli sa ako víno a znenazdajky na jazyk 
privolávali korenie a klinčeky, prudkú mladosť pukov, 
peľ a ústa miznúce v tme...

Autor: Marek Snopek

Báseň
Baletka

Ukrýva svoje krehké myšlienky, 
vždy krásne detsky zasnívaná. 
Krehké myšlienky jednej baletky,  
uväznenej v rytme Beethovena.

Jemný úsmev na perách. Srdce, zdá sa, žiali. 
Vynorila sa zo skrinky, z tmavého miesta,  
skrehnutá a v bielom odetá sťa nevesta  
a veselo len pre ňu tóny vyhrávali.

Avšak tú istú pieseň po každý raz.  
Rovnaká melódia znie milióntykrát.  

Uväznená v dokonalosti pohybov zas  
tancuje nám na povel. Už tisícikrát.

Točí sa dokola a baletka sa usmieva.  
Jej tvár však chladná je, sťa liata z olova.  
Blednú jej líca, čo horeli raz vášňou, 
padá bielulinká stužka z jemných vláskov.

V očiach vyhasína iskra, stráca sa preč. 
Doznieva ďalšia strofa a utícha reč. 
Pri poslednom tóne už navždy zastala,  
keď slza na líce z porcelánu padala.
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My

Uctievame tých, ktorí kŕmia nás 
rečami a priehrštím prázdnych fráz. 
Veríme neznámym, bláznom, tým, 
čo živia sa ľudským nešťastím.

Uveríme lži a nazveme ju pravdou, 
zavrhneme lásku, ak zdá sa zvláštnou. 
Čo krásne bolo, už úcty nie je hodné. 
Hľadám človeka. So srdcom. Bezvýznamne...

                           Melódia snov 
 
Melódia piesní všetkých vtákov. 
A melódia jarného dažďa.  
Je tak čarovná ako nikdy predtým, 
keď svojou hudbou preniká  
do duší ľudí opustených,  
ktorým srdce žiaľom puká. 
 
Do duše básnikov pouličných 
svojimi tónmi vniká.  

Snáď svojou básňou neodplaším  
krehké myšlienky v diaľke snov  
a malým zázrakom prinavrátim  
radosť vtákom bez štebotavých slov.  

Ľahučko ako papierik  
s adresou „Ticho“  
padá tvoj melódie krik  
do duše zľahka, placho. 
 
Vzduch je plný očakávaní,  
nebo je sfarbené vôňami.  
A popri melódii niekde v diaľke, 
počuť krásne vtáčie tóny krehké.  

Atmosféra preplnená pocitmi  
vznáša sa nad nami.  
A keď sa sny s láskou stretnú  
srdcia dvoch ľudí sa melódiou pretnú.  

Autorka: Veronika Cholevová
Autorka ilustrácií: Nina Vallnerová
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Interpretácia
Infekcia

Interpretácia poviedky Vladimíra Ballu

Zbierka Leptokaria, ktorej súčasťou je aj poviedka Infekcia, je debut Vladimíra Ballu. Predtým publi-
koval len v literárnych časopisoch (napr. Dotyky). Literárnej tvorbe sa venuje dodnes. Román V mene otca 
v roku 2012 vyhral cenu Anasoft Litera. V. Balla vyhral taktiež cenu Ivana Krasku. Ďalšími dielami sú Out-
sideria, Gravidita, Tichý kút, Unglik, De la Cruz, Cudzí, Oko a Veľká láska. 

V rámci podrobnej interpretácie poviedky si všim-
neme jej symboliku, pričom nosnými prvkami inter-
pretácie je chronologický výpočet. Cieľom je dospieť 
k vykresleniu dvoch najdôležitejších vzťahov tohto die-
la: vzťah hlavnej postavy a jeho kamaráta a vzťah týchto 
dvoch postáv navzájom a ich vzťah k nábytku.

Dejová línia poviedky je pomerne jednoduchá. Prí-
beh sa sústreďuje na život muža – rozprávača. Žije v dome, 
ktorý zdedil po svojich rodičoch. S pomocou iných ľudí 
vynesie z domu všetok nábytok, neskôr s pomocou pria-
teľa aj všetky koberce. Tento priateľ sa k nemu nasťahu-
je a nájdu spoločnú „záľubu“ vo vysťahovávaní nábytku 
z interiéru, ktorý obaja považujú za znepokojujúci a ruši-
vý. Hoci do domu zakaždým nasťahujú nový nábytok, za 
krátky čas ich začne znova znepokojovať a vnímajú ho ako 
niečo nakazené. Neskôr takto vnímajú nie len nábytok, 
ale aj tapety, parkety a všetok ostatný materiál pokrývajú-
ci steny či zem. Infekcia zachvacuje nábytok čoraz rých-
lejšie, čo vytvára medzi týmito dvoma mužmi rozdiel – 
na priateľa hlavného hrdinu nákaza pôsobí intenzívnejšie  
a rýchlejšie, čo spôsobí, že sa napokon rozhodne opustiť 
nielen byt, ale aj krajinu. V samote muž začína halucino-
vať, jeho predstavy sú stále živšie a dom čím ďalej, tým 
viac pod deštruktívnym vplyvom hlavnej postavy chátra. 
Keď sa už i  samotný pozemok stane neobývateľným, 
vydá sa na cestu. Najprv prespáva na rôznych miestach, 
no neskôr už len uteká. Nakoniec sa tiež, tak ako aj jeho 
priateľ, vydáva do zahraničia.

Názov poviedky značí čosi negatívne, chorobné. Už 
v prvom odseku poviedky nám autor načrtá jej podstatu: 
hlavný hrdina sa potrebuje zbaviť pozostatkov svojej mi-
nulosti za pomoci iných ľudí. Nábytok, ktorý predstavuje 
jeho minulosť, však môžeme vnímať aj ako ľudí – označuje 
ho ako rárohy prikryté kusmi látok. Hoci na prvý pohľad 
neprikladá svojim pomocníkom väčší význam, práve oni 

predstavujú všetkých ostatných ľudí, ktorí ho v živote ob-
klopujú. Cíti sa medzi nimi nepochopený. Spočiatku mu ani 
nevadia (ich) hlasy, práve naopak, obáva sa ničivého pôso-
benia ticha a pocitu samoty, ktorý by mohol nastať po ich 
odchode. Zatiaľ čo on vyplašene chodí po byte, a teda je stále  
v pohybe, oni sú na zemi – na jednom mieste – a takisto aj 
jeho život sa nakoniec stane akýmsi ustráchaným útekom 
bez kúsku pokoja.

Pred domom hlavného hrdinu sa zhodou náhod 
vyskytne jeho dlhoročný priateľ, a tak ho pozve k sebe, 
aby nebol čo i  len chvíľu sám. Predtým, než pomoc-
níci odídu, postávajú ešte pred domom, kde sa rehocú 
a kričia – tieto slová autor zrejme využil so zámerom 
naznačenia ich rušivosti. Potom sa doslova postrácajú, 
a spravidla, keď sa niečo stratí, už sa to nenájde.

 V ďalšej časti poviedky sa vynára vzťah hlavnej po-
stavy a jeho priateľa. Tento vzťah je možné považovať za 
nosný prvok interpretácie tejto poviedky. Samotná hlavná 
postava označuje ich vzťah za čudný už v prvej vete opi-
su. Zvyšok odseku toto tvrdenie len potvrdzuje: pozna-
jú sa dlhé roky no napriek tomu sa nenávidia, ich vzťah 
sa časom stal nudný a fádny a namiesto toho, aby trávili 
čas príjemne, tak, ako by to robila väčšina iných ľudí, oni 
striehnu na svoje chyby a vypočítavo čakajú na ten správ-
ny moment „útoku“. Keď tá správna chvíľa nadíde, obeť 
už ani netuší, za čo je napádaná. Takéto škriepky sa pre 
nich časom stali samozrejmosťou, hoci sú naoko úplne ne-
zmyselné a bezcieľne. Pre vykreslenie napätia medzi tými-
to postavami sú však nevyhnutné. Obaja muži, aj napriek 
tomu, že boli prakticky stále spolu, boli osamotení.

Priateľ prirovnáva tajomstvo nábytku k  tajomstvu 
gotických katedrál. Jednou z typických prvkov gotických 
katedrál boli chrliče v podobe démonov, ktorých úlohou 
bolo ochrániť budovu pred ničivými následkami vody. 
Ich účelom taktiež bolo zmiasť démonov, ktorí keď uvi-
dia svoj odraz v zrkadle, musia utiecť. Takisto sa aj hlavný 
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„Neexistencia Všemohúceho princípu umožňuje abso-
lútnu slobodu, ktorá však práve svojou absolútnosťou 
slobodou byť prestáva. Nenarážajúc na odpor mení sa 
na stereotyp.“ (Ferko, 1996, s. 7 – 8).

„Hoci sa pohybujú medzi ľuďmi, ich vzťahová mem-
brána nie je v smere dovnútra priepustná.“ 
(Darovec, 1996, s. 32 – 34).



22

hrdina snaží „utiecť“ od svojho vlastného odrazu tým, že 
sa zbavuje nábytku, v ktorom vidí seba samého, a tiež sa 
tým snaží seba samého chrániť pred skutočnosťou, že nie 
je problém v nábytku, ale len v ňom samom. Súčasťou 
gotických katedrál boli aj labyrinty: 

Na otázku, či muž našiel spásu a Boha, odpoveď síce 
nepoznáme, no v ďalších častiach poviedky sa potvrdzu-
je, že nepokojné hľadanie pokoja je jedným z jej motívov.

Ťažiskom interpretácie je taktiež uvedome-
nie si vzťahu medzi hlavným hrdinom a  nábyt-
kom, ktorý je úzko spätý so vzťahom hlavný hr-
dina – priateľ. Z  poviedky vyplýva  nemožnosť 
zaradenia sa do spoločnosti a  úzkosť, ktorá sa nesie  
s  čitateľom počas celého príbehu. Takisto je to jeden 
z  mnohých neúspešných pokusov o  nejaké riešenie, 
čo sa opakovane objavuje v  tomto diele. Aj napriek 
tomu, že v  nábytku vidí samého seba, a  dokonca to 
nahlas prizná, vnútorne to odmieta. Nehľadá riešenie  
v sebadeštrukcii, hoci mu to v istom momente napadne, 
ale v ničení svojho okolia a napokon v úteku. Dokonca 
svoje odrazy v objektoch, ktoré ho obklopujú, považu-
je za ešte živšie zobrazenie svojej nechutnosti než seba 
samého. V  podstate vo vzťahu medzi postavami a  za-
riadením bytu je konflikt, vypätie, hlavná postava sa 
snaží zbaviť naoko len svojej minulosti, no sám neskôr 
vysloví, že nábytok je zamorený jeho vlastnou existen-
ciou. A preto ho potrebuje dostať zo svojho života. Ve-
ril, že do nábytku sa dlhodobým obývaním toho domu 
prevtelilo jeho ja a  že keď sa zbaví tejto jedinej, prvej 
várky nábytku a  kobercov, zbaví sa aj svojej minulos-
ti. Avšak nebolo to tak. Každý nový nábytok bol čoraz 
rýchlejšie infikovaný jeho existenciou. Pri ďalších prí-
sunoch nábytku/sťahovaniach už tak horlivo neriešil 
problém svojho ja, iba sa ho stále ďalej a ďalej zbavoval  
a nezmyselne sa tak snažil vyriešiť problém, ktorý mal 
sám so sebou a nie s konkrétnymi objektmi. Komplet-
ným zničením domu a neskôr aj útekom z krajiny toto 
odmietanie vrcholí v závere diela.

Spočiatku ich nezaťažuje vytesnenie priateľmi 
na okraj spoločnosti a  ich vlastný antisociálny spô-

sob života. Dokonca ich to, že sa im začalo okolie 
vyhýbať, inšpiruje. Absolútne oddelenie postáv od 
spoločnosti sa počas deja stupňuje pomerne rých-
lo. Na začiatku si na nich ukazujú len susedia, no za 
krátky čas prídu o kontakt s milenkami, a to nie kvô-
li akýmsi nezhodám, ale kvôli tomu, že uprednostnili 
infekciu. Až neskôr, keď už ich všetci dávno považu-
jú za bláznov, im príde ich správanie ako čosi choré  
a  nezdravé. Počas takmer celého trvania príbehu ro-
bia všetko spolu, hlavný hrdina nehovorí len o sebe ale 
o ,,nás“, ku koncu sa však aj oni dvaja od seba oddelia 
a ostanú napokon úplne sami. 

Gradačným prvkom diela je taktiež stupňovanie 
miery infekčnosti ich existencie, ktorá sa spočiatku pre-
javuje len na nábytku, no napokon nezvládnu žiť nie len 
v jednom byte, ale ani v jednej krajine, a obaja prežívajú 
život na permanentnom úteku pred sebou samými.

Je priateľ hlavného protagonistu vôbec skutočný? Je 
to len jeho alter-ego? Ach, ani sám Balla nevie, ako ma 
tou vetou zmiatol. Tak, ako sú v poviedke náznaky toho, 
že ide o samostatnú postavu, je tam zopár úsekov, ktoré 
ma o opaku tejto skutočnosti presviedčajú. Verím však, 
že nejednoznačnosť tejto problematiky bola zámerná. Za 
jeden zo znakov toho, že by postava priateľa nemusela 
byť skutočná, považujem aj to, že hlavný hrdina takmer 
vôbec nehovorí o sebe samom, ale o „nich“. To je pocho-
piteľné najmä preto, že postavy robili všetko spolu. No 
nemení to nič na tom, že je to vskutku nezvyčajné. Tak-
tiež vôbec nikto „zvonka“ priamo nekontaktuje ani jed-
ného z nich osobitne, a jeho priateľ nemá žiadne vlastné 
meno (ale to nemá ani žiadna iná postava v celej knihe). 

Muž na svojho priateľa pôsobil ako zrkadlo, čo by 
mohlo byť ďalším znakom toho, že nie je skutočný. Veď 
ako by bolo možné, že by oproti sebe človek v zrkadle 
videl niečo iné než len seba? K nereálnosti priateľa tak-
tiež prispieva fakt, že hlavná postava halucinuje, počuje 
hlasy, cíti sa prenasledovaná a nespáva – nebolo by teda 
prekvapujúce, keby trpel schizofréniou a jeho priateľ by 
bol iba jeho vidinou. 

„Labyrint je vyjadrením ľudského života so všetkými 
nástrahami, skúškami a ťarchami. Jeho stred je totožný 
s dosiahnutím cieľa, s konečnou spásou. Zo stredovekej 
tradície je nám známy tanec, ktorý podľa vzoru laby-
rintu na podlahe chrámu vyjadroval púť ľudskej duše 
k  Bohu“ ([online], dostupné na: http://www.mod-
rastrecha.sk/catalog/vendor/wittner/article/tajom-
stvo-gotickych-katedral/).

„Ako slušne žiť, keď to najslizkejšie a na jne chut nej šie 
indivíduum sídli priamo vo mne?“ (Darovec, 1996, s. 
32 – 34).

„V čase, keď som poviedku písal, bol skutočný, ale viem 
si predstaviť, že to nevyznieva jednoznačne a ani na 
tom veľmi nezáleží…“ (Balla, osobný rozhovor s au-
torkou interpretácie).

„Ako príšerne na neho asi pôsobili obrazy, ktoré videl 
vystupovať z  kontaminovaných predmetov, zo stien, 
z nábytku, ba zrejme aj zo mňa! Videl, ako zo mňa 
vystupuje on sám – to bol pre neho neriešiteľný, osud-
ný problém, lebo kým predmety sa ešte akosi dali od-
strániť, zlo vystupujúce v jeho vlastnej podobe zo mňa 
hrozilo byť prítomné naveky…“ (Balla: Infekcia, zb. 
Leptokaria).
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Už v tomto opise priateľa nám autor naznačuje, že 
s ním niečo nie je v poriadku. Nielenže sú jeho oči tma-
vé aj napriek kontrastnému ostrému svetlu obnaženej 
žiarovky, ale jeho pery pripomínajú jazvu, a to nie hoci-
jakú, ale násilnú jazvu spôsobenú nožom. Balla umelec-
ké jazykové prostriedky do textu za žiadnych okolností 
nevkladá bez toho, aby nemali svoju funkciu. Toto kon-
krétne prirovnanie funguje ako predzvesť čohosi zlého 
a  zároveň aj ako predpoklad zlej minulosti kamaráta. 
Minulosti, ktorej sa hlavný hrdina tak veľmi bojí. 

Kto bol ten človek? Bol to on sám a odignoroval nie 
len svoju existenciu, ale aj jej koniec? Bol to jeho kama-
rát, s ktorým sa tak odcudzili, že sa už ani nepoznali? 
Alebo to bol len jeho ďalší chorý prelud?

Balla v poviedke postavám nedáva mená zámerne. 
Mali by vôbec nejaký význam? Pravdepodobne nie. 
Oveľa väčšiu hodnotu má nielen to, že postavy mená 
nemajú, ale ani ich výzor nie je podrobne opísaný. Do-
konca ani ich minulosť. Nevieme, prečo tak veľmi nená-
vidia svoju minulosť a  samých seba – a  ani to vedieť 
nepotrebujeme. Príbeh je sebestačný aj bez týchto in-
formácií. Spisovateľ nechce, aby sme postavy považova-

li za unikátne bytosti, ale dáva nám tak možnosť dosadiť 
do príbehu hocikoho, možno aj seba samých.

Hlavnými motivickými prvkami diela sú najmä úz-
kosť bytia, zvecňovanie vzťahov a  ťarcha minulosti, 
pred ktorou sa nedá uniknúť, a  jej záťaž sa nedá ani 
odignorovať, ani odniesť do lesa. Naliehavé gradovanie 
diela vytvára pocit napätia, ktoré sa vytvára i obrazmi 
chladu, mrazivosti, čo len pomáha vymaľovať ťažko-
pádnu atmosféru, ktorá nás dusí počas celého trvania 
príbehu. Tmelom tohto všetkého je najdominantnejší 
motív: „dvojsamelosť“ postáv, ktorá sa nakoniec končí 
ich úplným odcudzením.

Použité zdroje:
Balla: Infekcia, zb.: Leptokaria
Bančej, M.: Za hrsť drobných? (Balla: Leptokaria). In: 

Dotyky, 8, 1996, č. 3, s. 12–13. 
Darovec, P.: Bože, ako hlboko… (Balla: Leptokaria). In: 

Rak, 1, 1996, č. 2, s. 32–34.
Ferko, M.: Všeobecné rozleptanie (Balla: Leptokaria). 

In: Slovenské pohľady, 4+112, 1996, č. 7–8, s. 291–293.
Gajanová, G.: Pohľad na… (Balla: Leptokaria). In: Do-

tyky, 8, 1996, č. 6, s. 45.
Krajčovičová, J.: Zrelá a vlastná správa o... Leptokarii. 

In: Dotyky, 8, 1996, č. 3, s. 12–13.
Macsovszky, P.: Unitas Multiplex (Balla: Leptokaria). 

In: Dotyky, 8, 1996, č. 3, s. 12–13.
Osobný rozhovor s V. Ballom (v súkromnom vlastníc-

tve autorky).
Uličný, P.: Ešte šťastie… (Balla: Leptokaria). In: Doty-

ky, 8, 1996, č. 3, s. 12–13.
Vargová, L.: Prípad Balla (Balla: Leptokaria). In: Rom-

boid, 31, 1996, č. 7, s. 70–71.
Online zdroje:
http://www.modrastrecha.sk/catalog/vendor/wittner/

article/tajomstvo-gotickych-katedral/
http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/vladi-

mir-balla 
http://www.databazeknih.cz/zivotopis/vladimir-bal-

la-4856
http://kultura.sme.sk/c/6540420/vitazom-anasoft-lite-

ra-sa-stal-balla-realista-ktory-sa-neusmieva.html#ixzz-
3KDGgjwHw

Autorka: Nina Vallnerová

T
É
M
A
2

„Tmavé oči sa mu ligotali vo svetle holej žiarovky. Mal 
zovreté, úzke pery: pripomínali jazvu po ťažkom zrane-
ní nožom či britvou.“ (Balla: Infekcia, zb. Leptokaria).

„Raz som v tom behu stretol úplne vyčerpaného člove-
ka, ktorý sa opodiaľ zrútil do priekopy pri ceste; bolo 
jasné, že melie z posledného; utekajúc okolo neho, spo-
zoroval som, ako ho nezadržateľne začína deformovať 
akýsi tlak, ktorého zdroj bol môjmu zraku neviditeľný; 
on tento zdroj zreteľne rozpoznával: to mi prezradil 
výraz jeho tváre a oči plné hrôzy... v priebehu niekoľ-
kých sekúnd ten človek zmizol, sprešovaný tlakom, čo 
na neho pôsobil zo všetkých strán. Nešťastník sa prosto 
prepadol do ničoty. Opustil som miesto jeho zmiznutia 
a odvtedy sa len pachtím, pachtím prachom cesty preč, 
unikajúc pred podobným osudom, ale sily ma opúšťa-
jú. (Balla: Infekcia, zb.: Leptokaria). 



24

Recenzia
Kto je dokonalý? Nikto!
Recenzia poučno-zábavnej talk show

Zábavnú talk show „Nikto nie je dokonalý“ poznáme asi všetci. S týmto druhom humoru sa začalo už 
v roku 1989 v rozhlase. Na televíznych obrazovkách sa relácia objavila spolu s moderátorskou dvojicou Oliver 
Andrásy a Elena Vacvalová v roku 1997, a to v súkromnej VTV (Vaša televízia) s názvom „Aj múdry schybí“. 
Neskôr túto talk show prevzala TV Markíza, ktorá ju vysielala do júna 2010. Dôvodom zrušenia boli slabšie 
výsledky sledovanosti v reklamne dôležitej cieľovej skupine divákov (12 – 54). Neskôr ju začali vysielať aj Jed-
notka a TV JOJ, no už s názvom „Nikto nie je dokonalý“. Známi moderátori sa rozhodli skončiť v roku 2013, 
a preto ich od januára 2014 nahradili úspešní rozhlasoví spíkri Marcel Forgáč a Milan „Junior“ Zimnýkoval.

V porovnaní so spomínanou talk show „Aj múd-
ry schybí“ sa aktuálny formát veľmi zmenil. Princípy 
ostali rovnaké, no pointa celej relácie je diametrálne 
odlišná. Moderátorská dvojica O. Andrásy a E. Vac-
valová mala úroveň a  celá relácia bola kvalitatívne 
hodnotnejšia. Otázky na respondentov boli zaují-
mavé, často aj poučné. Zaujímaví hostia rozprávali 
rôzne zábavné príhody zo svojho profesijného života 
i  mimo neho. V  súčasnosti, vo víre neutíchajúceho 
trendu „infotainment“, sú hosťami často „rýchlokva-
sené“ hviezdičky, respondentské otázky sú čím ďa-
lej, tým banálnejšie a  ľudia sa aj tak zdajú byť stále 
hlúpejšími. O  čo však v  skutočnosti ide? Redaktori 
zastavia človeka na ulici na veľmi dlhý čas, pričom 
sa zvyknú zameriavať na istý okruh vytipovaných 
ľudí, o  ktorých sa dá už dopredu predpokladať, že 
odpoveď poznať nebudú, respektíve ponúknu divá-
kom želaný kuriózny obsah výpovede. Následne re-
daktori kladú neprimerane veľa otázok, často sú to 
aj úmyselné chytáky a, samozrejme, spomedzi zápla-
vy správnych odpovedí cielene do vysielania vyberú 
tie, na ktoré respondent nevedel odpovedať, alebo 
odpovedal prvé, čo mu otázka evokovala. Niekedy 
by aj odpoveď vedel, niekedy nie, no už celkom iste 

ani sám nevie, kde mu hlava stojí. Ak sa aj dostane 
na obrazovku, je veľmi zahanbený a len na posmech 
verejnosti. Intenciou súčasnej povahy relácie je ob-
medzovanie výlučne na podanie senzácie, kuriozít 
a potvrdzovanie stereotypu o „hlúpom Janovi“ (teda 
Slovákoch).

No neprihrievajme polievočku „nešťastnému 
osudu hlúpeho národa“. Je pochopiteľné, že nie každý 
druhý vie po latinsky či nepozná význam cudzojazy-
čných výrazov (napríklad „nevie“ spočítať, koľko „i“ 
sa nachádza v mene azda najznámejšieho anglického 
básnika a dramatika W. Shakespearea). Avšak pozo-
rovať, ako národ nevie odpovedať na často banálne 
otázky, ako napríklad uviesť samicu jeleňa, samčeka 
včely, demonštrovať, kde okrem Mexika môže vznik-
núť mexická vlna či sa zamyslieť, prečo asi tak Brazília 
ako niekoľkonásobný majster sveta vo futbale nemô-
že hrať na MS Európy, je vskutku na zaplakanie. Zá-
roveň je však neetické až zversky sa zabávať na vlast-
nom národe, „vlastných ľuďoch“, akí sú nevzdelaní, 
hlúpi a poľahky sa dajú oklamať cielenými chytákmi. 
Demonštruje sa tiež medzigeneračný stereotyp, že 
starší ľudia, ktorí chodili do školy už dávnejšie, často 
vedia viac než mladí školopovinní. Naozaj kráčame 
v intenciách nevzdelanosti alebo sa tak len tvárime, 
aby sme dostali peniaze za „najväčšiu haluz“?

Definícia humoru totiž nie je zosmiešniť, ale po-
baviť. Vykresľovanie Slovákov ako negramotných 
„vymýšľavcov“ podčiarkuje aj súčasná moderátorská 
dvojica, ktorá okrem vtipných „hlášok“ intelektovo 
len pramálo obohacuje formát relácie. Čo tak autor-
ské práva respondentov povedať si, či chcú byť v tele-
vízii alebo nie? Zosmiešňovanie a parodizovanie by 
určite nemalo byť hlavnou myšlienkou tejto (už teraz 
vskutku) pseudovedomostnej show!

Autorka: Andrea Župová
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Úvaha
Život sa podobá knihe

Hovorí sa, že život sa podobá knihe. Blázon v nej listuje letmo, zatiaľ čo múdry ju číta pomaly a premýšľa 
o nej, pretože vie, že ju môže čítať iba raz. Naozaj existuje akási pomyselná „kniha života“, ktorá je jediná 
a originálna pre všetkých z nás?

Každý chce predsa žiť podľa vlastných predstáv. 
Nechce sa vystrkovať z radu, no ani s ním nadobro sply-
núť. Chce byť akceptovaný a odmieta počúvať neustále 
poučenia a  rady, ako má žiť. Avšak na druhej strane, 
v živote je niekedy dobré mať nablízku svojho „usmer-
ňovača“. Rodičia, súrodenci, starí rodičia či dobrí ka-
maráti. Títo všetci nám v živote môžu podať pomocnú 
ruku, usmerniť nás dobrou radou, ukázať nám život 
taký, aký je. Netreba však kopírovať chyby svojich ro-
dičov alebo známych, ale vyvarovať sa im. Už ako deti 
skúšame imitovať spôsob života našich rodičov. Ukážu 
nám základ, no skutočný zmysel života nám ukáže čas 
a samotné životné skúsenosti. Nie nadarmo sa vraví, že 
sa človek učí na vlastných chybách. Otázkou pre nás 
ostáva, ktorým smerom či cestou sa vyberieme my.

„Žijem tak, ako keby bol tento deň pre mňa tým 
posledným. Aby som neskôr nemusel ľutovať, že 
som to neskúsil.“ Túto vetu mi stále opakuje kama-
rát a ja mu verím. Žiaľ, už teraz je zmierený s tým, 
že sa jeho život čoskoro pominie. Mal by sa však 
občas nad sebou zamyslieť a  predvídať dôsledky. 
Možno sa len bojí, že by mu mohlo ujsť veľa skve-
lých zážitkov a skúseností. Ale čo ak to bude jeho 
posledný zážitok? Potom už mu život nik nevráti 
späť. „Jednoducho blázon,“ poviem si. Blázon, hr-
núci sa do všetkého, čo sa mu v  živote naskytne, 
skoro bezhlavo. Prax povyšuje nad teóriu. Páči sa 
mu žiť naplno a získavať pri tom množstvo skúse-
ností. Podľa mňa by sme mali ozaj konať tak, ako 
sa to páči nám, nie iným. Vyskúšať čo najviac za čo 

najkratší čas. Už rímsky básnik Horácius ako prvý 
použil známu formulku „carpe diem“, ale nemyslím 
si, že by sa mala brať doslova, nieto glorifikovať. 
Malé popálenie môže fatálne prerásť až do straty 
života.

Na opačnej strane stoja „veľkí filozofovia“, pre-
mýšľajúci nad životom, povyšujúci rôzne teórie a idey 
nad prax. Nevyskúšajú, ako to naozaj funguje v  re-
álnom živote, len filozofujú a básnia o svojich nikdy 
nekončiacich teóriách. Je pravda, že sa tým uchránia 
pred nechcenými sklamaniami či pádmi z nepremys-
leného konania. Avšak čas strávený premýšľaním by 
mohli využiť na konanie a  skúmanie svojich teórií 
v praxi. Možno by získali iný pohľad na život a svoje 
teórie by mali overené. 

Nevieme zistiť, ako by vyzeral náš život, ak by sme 
sa rozhodli žiť ho inak ako doteraz. Žiaľ, minulosť sa 
nedá vrátiť späť. Je to uzavretý celok, ktorý sa už nikdy 
neotvorí a nezmení. Žijeme vo svete, v ktorom neexis-
tuje „opravný test života“. Šancu máme iba jednu.

Aristoteles mal skvelú myšlienku, ktorá je inšpira-
tívna pre každého z nás. „Výhra zlatej strednej cesty“ 
by sa v mojom kontexte dala interpretovať aj tak, že 
„vyhrá“ v živote ten, kto sa nebojí nechať sa strhnúť 
novými, nepoznanými udalosťami, no stále nestratí 
(či dokonca si pestuje) schopnosť premýšľať, usudzo-
vať, relevantne sa rozhodnúť a vie povedať „nie“.

Každý si píše svoju knihu života sám.

Autorka: Andrea Župová
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Banská Štiavnica – obdivujeme povesť o nájdení zlata v podo-
be nástennej plastiky

TÉMA 3: Odborná exkurzia  
do Banskej Štiavnice  

a blízkeho okolia
Článok

Stará Banská Štiavnica a Nácove huncútstva
Kedysi dávno pastier, ktorý pásol kravy na miestach dnešnej Banskej Štiavnice, zbadal medzi kameňmi dve 

jašterice, ktoré sa leskli, akoby boli posypané zlatým a strieborným prachom. Sledoval ich a našiel kusy zlatej rudy. 
Povesť o zlatých kameňoch sa rýchlo rozšírila. Zďaleka prichádzali ľudia, otvorili bane a založili mesto. Odvtedy 
sú v erbe mesta z vďačnosti obe jašterice.

Banská Štiavnica patrí medzi tie historické banské 
mestá, v  dejinách ktorých zohrala významnú úlohu 
nemecká kolonizácia v 12. a 13. storočí, čo ovplyvnilo 
aj jazykovú situáciu. Dlhodobo tu vedľa seba žilo slo-
venské a nemecké obyvateľstvo, ktoré v komunikácii 
využívalo obidva jazyky, a spoločenský bilingvizmus 
charakterizoval jazykovú situáciu mesta až do prvej 
polovice 20. storočia. Prirodzeným dôsledkom také-
hoto stavu bolo vzájomné ovplyvňovanie oboch jazy-
kov a prenikanie veľkého množstva nemeckých lexi-
kálnych jednotiek do slovenčiny. 

Už v 13. storočí prišlo na územie Slovenska väč-
šie množstvo nemeckých kolonistov. V  starších his-
toriografických dielach sa uvádza, že nemeckí kolo-
nisti do banských oblastí na území Slovenska zavítali 

už v  čase vlády Bela IV., ešte pred vpádom Tatárov. 
V súvislosti s výsadami Banskej Štiavnice sa pripúšťa, 
že prví kolonisti prišli z  Tirolska a  v  ďalších vlnách 
to boli kolonisti zo Saska (Lichner, 2002, s. 32). Kolo-
nisti na Štiavnicko prinášali modernejšie, lepšie me-
tódy dobývania, ktoré si domáci veľmi rýchlo osvojili. 
Taktiež dostávali od panovníkov privilégiá a  rôzne 
výhody, v  dôsledku čoho „zakrátko dosiahli rozho-
dujúce spoločenské a majetkové postavenia a ovládli 
správu mesta“ (Lichner, 2002, s. 32). Z toho vyplýva, 
že Nemci mali v  tom období oveľa vyššie spoločen-
ské aj ekonomické postavenie ako pôvodné slovenské 
obyvateľstvo, dostávali sa do vedenia a správy mesta. 
Postupne sa však na vyššie spoločenské pozície začali 
dostávať aj Slováci. 

Prítomnosť Nemcov mala veľký vplyv aj 
na pôvodný slovenský jazyk tohto mesta, a to 
najmä prenikaním nemeckej lexiky do ak-
tívnej slovnej zásoby jeho obyvateľov. Posta-
venie Nemcov vo vedúcich funkciách mesta 
a silnejúci maďarizačný proces mali za násle-
dok, že slovenskí obyvatelia Štiavnice ovládali 
aj nemčinu a maďarčinu ako bilingvisti alebo 
trilingvisti, a tak spontánne používali nemec-
ké a maďarské lexikálne jednotky aj v sloven-
ských prejavoch. Aj najstaršie v  dokumen-
toch zachované názvy mesta – Selmeczbanya, 
Scebuzbana, Schemnitz (Vlastivedný slovník 
obcí na Slovensku, 1977, s. 135) – sú uvádza-
né v maďarskom a v nemeckom jazyku.
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Okrem materiálnych nemeckých kultúrnych prv-
kov (a vrstvy slovnej zásoby prevzatej z nemčiny) sú 
súčasťou kultúry, tradícií a slovesnosti mesta aj krátke 
anekdoty o Nácovi a Léne. Náco je jednoduchý veselý 
baník, ktorý rozpráva krátke príbehy, vtipy, anekdoty, 
a  tak zabáva ľudí. A teda je prirodzené, že aj o ňom 
samotnom vzniklo veľké množstvo historiek a anek-
dot. Patrí do kultúrneho dedičstva Banskej Štiavnice: 
„Náco nebol konkrétnym človekom, hoci v generač-
nom vývoji obyvateľov Banskej Štiavnice a okolia boli 
touto prezývkou poctení viacerí baníci, ktorí svojím 
veselým duchom, humorom a  vtipom so správnym 
štiavnickým nárečím dokázali zľahčovať napäté a ťaži-
vé situácie, ktoré prinášala práca v podzemí a neľahký 
život v kopcovitej štiavnickej krajine“ (Lichner, 1997, 
s. 5). V súčasnosti sa táto tradícia ďalej udržiava v zbie-
raní príhod a  anek dot 
a  ich prezentácii pri 
rôznych spoločenských 
príležitostiach – posta-
vu Náca dlhé desaťročia 
stvárňoval už, bohužiaľ, 
nežijúci Jozef Vášáry, 
po ňom „nácovské“ 
remeslo prebral Jozef 
Osvald, ktorý sa roz-
právaniu anekdot ve-
nuje dodnes. Náckove 
anekdoty sú vydané 
v  niekoľkých knižných 
publikáciách. Náco je 
reprezentantom všet-
kých baníkov, ktorí boli 
dobrosrdeční, veselí, 
humorní a používali štiavnické nárečie. Jozef Osvald 
hovorí, aký bol jeho život s Náckom: „Noš, moji milí 
lutkovĭa, tak som sa semká vám dodrbúzgal,  doreb-
ril, abi ja vám ňĭečo povĭedal o tom tipickom figlĭarovi, 
starom Nácovi. Dozaista vĭeťe, a keď ňevĭeťe, tag vám 
povĭem, že o  šťĭaŭňickíx baňíkox koluje strašňe mno-
ho fťipoŭ, anegdot. Ňĭektoré povimíšlal závisliví svet, 
ale zveča, boli to veselé príbehi baňíkoŭ samíx. Pokĭal 
mesťe boli baňe, bolo dobre, a tak, prišla bĭeda na baňí-
koŭ, aĭ na Nácka, a  tag bolo, sa (...) šírilo sa tedi, že 
ke_ca baňík opítal baňíka, ako sa má: „Á pokĭal je tá 
bieda, ako tak.“ Len abi ňeprišla tá psota. A dňes, keď 
už baňíctvo ňemame mesťe, je to tá tipická postava 
toho štĭaŭňického Nácka, o  ktorom som hovoril, torí 
peŭňe ale verí, že sláva baňíctva sa raz do toxto mes-
ta opeť navráťi. Akoŭ formoŭ, to vám ňevĭem povedat 
,ale, uviďíťe, prídu časi...“

Dôležité je pripomenúť, že príbehy a  anekdoty 
pána Vášáryho, Osvalda a súčasného Náca – p. Furin-
du, sú rozprávané v štiavnickom dialekte – „štyavnyč-
tyne“. Spomínaná „štyavnyčtyna“ je neodmysliteľnou 

súčasťou kultúry a histórie Banskej Štiavnice. Imitátor 
Nácka, p. Jozef Osvald, dlhé roky zbiera štiavnické, 
pôvodom aj nemecké slová, ktoré sa v  tomto náre-
čí používajú, a  zapisuje ich. Niekoľko výrazov spolu 
s príbehmi o Náckovi, Léne a Pepke nájdeme aj v jeho 
publikácii Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnické-
ho Nácka (2015): „Prečo ten tvoj pes, Nácko, tak straš-
ne breše, ked si obúvaš krpce?“ Handzo je zvedavý. „To 
som sa s Bobíkom tak dohodou, natruc mojej starej. Tá 
stále duplikovala, že ked natyahnem krpce, any pes po 
mne neštekne“ (Lichner, 1997, s. 16).

„Na jeseň začala Náca reuma trápiť, nuž si poži-
čal od Handza palicu. Bola mu dlhá, preto z nej odpílil 
rúčku a dôležito sa prechádzal po botanickej záhrade. 
Priatelia sa stretli. „Gde ty je rúčka?“ vrčí nazlostený 
Handzo. „Ale vješ, palica mi bola velká, tak som hu 

skrátyu.“ „To si nevedeu 
z  nej odrezat na spod-
ku?“ „A to načo? Čák mi 
bola velká hore!“ (Lich-
ner, 1997, s. 16). 

„Náco vždy zazeral 
ako hrom do putne, keď 
sa stretol s  Handzom. 
„Ty mu nevješ zabud-
nút,“ chlácholí Náca 
Léna, „že pred dvadsia-
tyma rokma za mnou 
chodyu.“ „Any najme-
nej! Len mu do najdal-
šej smrty neodpustým,“ 
vysvetľuje Náco, „že si 

ta tedy nezau.“ (Lichner, 
1997, s. 21).

Aj dnes bohatá história a zaujímavosti mesta láka-
jú množstvo turistov. Každoročne sa v meste uspora-
dúvajú rôzne festivaly a podujatia zachovávajúce ko-
lorit banského prostredia, a to pre malých aj veľkých. 
V  kopcovitom teréne, v  ktorom je mesto vystavané, 
návštevníci posilnia nielen bohatstvo ducha, ale i vi-
talitu tela. Neváhajte, príďte aj vy navštíviť Banskú 
Štiavnicu, vydajte sa na potulky mestom. Zatúlajte sa 
v čarovných uličkách... A kto vie, či práve vy nestret-
nete štiavnického Náca.

Použité zdroje:
LICHNER, Marián a kolektív: Banská Štiavnica. Sve-

dectvo času. Banská Bystrica: Štúdio Harmony, 2002. s 256. 
LICHNER, Marián a  kolektív: Náckove špásy a  hun-

cútstva. 1.vyd. Banská Bystrica: ROPA s.r.o. , 1997. 151 s.
Vlastivedný slovník obcí na Slovensku I. Bratislava: 

VEDA, 1977. 528 s. 

Autorka: Lujza Mária Javorková

Banské múzeum v prírode
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OTESTUJTE SA!

BANSKÝ KVÍZ
Zaraďte slová z banskej tematiky do príslušnej tematickej oblasti/k výrazu: 

bergfelvalter a) hradný pán b) banský správca c) banský sudca
cement: a) zlatníctvo b) stavebníctvo c) drevovýroba
cimra: a) izba b) výstuž c) okno
pavovať a) riadiť b) ťažiť c) vývážať
faktor: a) majster b) dôvod c) materiál
floch:  a) spád b) jazero c) rieka
glajznovať a) čistiť rudu b) dopravovať rudu c) obchodovať
hic a) kladivo b) vyhĺbená jama c) vysoká teplota
krikál: a) materiál b) zviera c) nástroj
cuk: a) rudná žila b) ochorenie c) nádoba na obed

Správne odpovede: bergfelvalter – banský správca; cement – prostriedok na zvyšovanie rýdzosti zlata; cimra 
– drevená výstuž banských priestorov, výdreva; pavovať – dolovať, ťažiť nerasty; faktor – vedúci pracovnej skupiny, 
majster/vedúci cisársky pracovník pri dolovaní/práv. prokurátor, žalobca; floch – spád, mierny sklon vrchu; glajzno-
vať – oddeľovať rudu od nečistôt a jaloviny, čistiť; hic – žiar, vysoká teplota; krikál – nástroj na vyčistenie diery pred 
založením strelného prachu; cuk – lazúrová rudná žila

Študenti pred vstupom do štôlne Bartolomej

Č lánok
Hontiansky región a naše potulky po ňom

„Chceli by ste navštíviť mesto, v ktorom sa kozy pásli na strechách a voly oddychovali v komínoch, pretože 
do dnešného dňa tam pravidelne sneží na Petra a Pavla? Ak áno, tak potom určite poďte spolu s nami, Ka-
tedrou slovenského jazyka a OZ Slovenčina na exkurziu do Banskej Štiavnice a blízkeho okolia.“  Asi takto 
nejako nás – všetkých zážitkov chtivých – pozýval a zároveň určite aj upútal letáčik s informáciami o blížiacej 
sa plánovanej akcii. 

Termín exkurzie bol stanovený na začiatok mája 
a keďže mne vŕtal chrobák v hlave, ako to s tými ko-
zami a snehom v skutočnosti je, neváhala som a hneď 
som sa prihlásila. Prvou zastávkou našej exkurzie bolo 
Banské múzeum v prírode, ktoré poskytuje návštev-
níkom jedinečný zážitok z  prehliadky originálnych 
banských priestorov už viac ako 40 rokov. Vyzbrojení 
plášťom, helmou a baníckou lampou sfárate do pod-
zemia, čo je výnimočný zážitok, ktorého fotografie 
by nemali chýbať v žiadnom fotoalbume cestovateľa. 
Naša skupina absolvovala prehliadku štôlne Bartolo-
mej, ktorá sa nachádza priamo v areáli múzea.  Hneď 
po úvodných minútach prehliadky pochopíte, že tie 
kozy na strechách nebudú jedinou vecou, ktorá vás 
v  tomto kraji prekvapí. Veľkosti prílb označené pís-
menami S  a  M by boli všade inde na svete znakom 
S = small, M = medium, tu však označuje S strednú 

a M malú prilbu. Čo sa týka napr. prírodných či his-
torických zaujímavostí Banskej Štiavnice a jej okolia, 
je tu zachovaný prvý písomný údaj o  ťažbe striebra, 
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ktorý pochádza z  roku 1217 z  listiny uhorského pa-
novníka Ondreja II. Okrem iného sa dozvedáme, že 
ročný príjem striebra z  Banskej Štiavnice sa pohy-
boval na hranici 75 kg. No úplne najviac nás zasko-
čil fakt, že najviac striebra a zlata na svete sa vyťažilo 
práve na území Slovenska, presnejšie v Hornej Bieber 
(áno, čítate dobre) dedičnej štôlni, ktorá sa označuje 
aj prívlastkom „Matka všetkých baní“. Možno nie len 
mňa by zaujímalo, koľko percent z celkového množ-
stva vyťaženého zlata a striebra v tejto bani a možno 
aj v akej podobe sa v súčasnosti ešte stále nachádza na 
území Slovenska.

Z bane sa presuňme ďalej, priamo do centra Ban-
skej Štiavnice, ktoré by som zaradila do top 10 foto-
genických centier miest na Slovensku. V úzkom údolí 
tu popri sebe stoja kostoly, zámky, malé i väčšie ba-
nícke domčeky, a to všetko pospájané romantickými 
uličkami. Keď to všetko vidíte na vlastné 
oči, jediným vaším prianím je sa niekam 
zatúlať, zablúdiť a  vychutnávať si atmo-
sféru tohto mesta. Tak sme sa teda zatú-
lali k  domu, kde bývala najväčšia múza 
slovenskej poézie – Marína Pischlová. 
Stovky zámkov na mrežiach, ktoré pri-
mykajú zamilované páry na znak lásky 
nám pripomenulo, čo je v živote najdôle-
žitejšie. Možno trochu paradoxne je ním 
šťastie, keďže všetci veľmi dobre vieme, že 
ľúbostný vzťah medzi Andrejom Sládko-
vičom a jeho milou Marínou nebol napl-
nený. Našimi ďalšími zastávkami bola aj 
Klopačka, ktorá v minulosti slúžila baní-
kom na oznamovanie času fárania, Starý 
zámok či Botanická záhrada, ktorá ob-

klopuje budovy slávnej Baníckej akadémie, prvej uni-
verzity svojho druhu na svete. Na sklonku dňa padlo 
vhod zatúlať sa aj do kaviarne Divná pani, avšak ani 
v nej si naše zmysly neoddýchli, keďže ich pozornosť 
neustále upútavali vône, farby a chute rôzneho druhu. 
A tak sme si pri horúcej káve a chutnom koláči uve-
domili, a to, podľa slov Andreja Sládkoviča, že: „Exis-
tujú dva typy ľudí. Tí, ktorí v Banskej Štiavnici neboli 
a tí, ktorí sa do nej zaľúbili na prvý pohľad tak ako ja 
do mojej Maríny.“ Však ten Andrej Sládkovič vedel, 
o čom hovorí, keď tento výrok vyslovil.

Druhý deň exkurzie sme zavítali do vyše 700-roč-
ného gotického kostola sv. Františ-
ka Assiského (Serafínskeho) v  obci 
Poniky. V  jeho interiéri sme mali 
možnosť obdivovať hodnotné fresky, 
ktoré sa zachovali v jedinečnom roz-
sahu. Kostol každoročne navštevujú 
turisti zo Sýrie, Mexika, Holandska, 
Dánska, USA či Francúzska, a  do-
konca ich videl aj princ Charles. Aj 
na tomto mieste náš čakalo niekoľko 
zaujímavostí, medzi nimi napríklad 
slnečné hodiny z roku 1586, ktoré sa 
nachádzajú na vonkajšej fasáde kos-
tola a ktoré sú stále funkčné.

Našou predposlednou zastávkou 
bol kaštieľ vo Svätom Antone, ktorý 
mal čo ponúknuť aj náročnejšiemu 
publiku. Najviac nás zaujali jedi-
nečné muzeálne zbierky s  loveckou 
a  poľovníckou tematikou. Bývalí 
majitelia kaštieľa boli asi poľovaním 

a parohami doslova posadnutí, a tak sa ľahko mohlo 
stať, že ste ich časti objavili naozaj všade. Nie len ako 
súčasť poľovníckych trofejí, ale aj namiesto opierok 
na drevenom kresle, ako rukoväť na rôznych no-
žoch a dýkach či ako estetický doplnok na lustroch. 

Banská Štiavnica – bývalá budova Banskej akadémie, ktorú v roku 1762 
založila Mária Terézia

Pred kostolom sv. Františka Serafínskeho z Assisi (Poniky – 1310)
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O kaštieli vo Svätom Antone sa traduje, že jeho sta-
vitelia siahli po osobitej symbolike. Preto mala stav-
ba 4  brány, zodpovedajúce počtu ročných období, 
7 arkád ako dní v týždni, 12 komínov ako mesiacov 
v roku, 52 izieb ako týždňov v roku a napokon okien 

na kaštieli bolo 365, lebo toľko dní má 
rok, ak nie je priestupný. Avšak ne-
skoršie prestavby kaštieľa realizované 
v 19. storočí  túto symboliku narušili, 
čo je trošku škoda. Ku kaštieľu prilie-
ha aj nádherný historický park spolu 
s  lesoparkom. Spolu zaberajú rozlohu 
približne 30 hektárov.

V  parku s  dvoma jazierkami, 
studničkou s  kamennými lavičkami 
a  drobnou záhradnou architektúrou 
v podobe drevených mostíkov a altán-
kov sme sa rozlúčili s  tunajšou kraji-
nou, po ktorej nás čakal už len výdatný 
obed pred dlhou cestou domov. No 
a tým, čo tak netrpezlivo už od začiat-
ku čakajú na riešenie záhady kozy na 
streche a  vola v  komíne, musím iba 

odporučiť, aby sa do Banskej Štiavnice vybrali a zisti-
li si to sami, pretože tento nádherný kúsok Slovenska 
má naozaj čo ponúknuť. 

Autorka: Katarína Ščigulinská 

Repor táž
1. deň v banskom múzeu a „starej Štiavnici“

 
Krátko pred obedom sme vystúpili pri Banskej Štiavnici, aby sme si vyčistili pľúca od bratislavského smogu a po-
naťahovali si údy z dvojhodinovej cesty vlakom a autobusom. Bol krásny slnečný štvrtok 4. mája a my sme sa plní 
očakávania pobrali do Banského múzea v prírode.

Po menšej prestávke na kávu, no najmä na obdi-
vovanie tamojšej prírody (pri ktorom sme sa takmer 
pošmykli na blate), sa nás ujal veselý sprievodca a za-
viedol nás do peknej drevenej budovy, ktorú nám 
predstavil ako cajchovňu a svojím írečitým stredoslo-
venským nárečím nám vysvetlil, že sa v nej baníci pred 
sfáraním do bane pomodlili a označili si dochádzku. 
Po vzhliadnutí krátkeho dokumentu sme vstúpili do 
inej miestnosti, v ktorej viseli plášte a helmy. Nedô-
verčivo som sa zahľadela na obrovský kus šušťavej lát-
ky, ktorý sa mi podarilo uchmatnúť, no nakoniec som 
sa doň navliekla. Keď sme už boli všetci naobliekaní 
a vyzbrojení baterkami a helmami, zavelil sprievodca 
rozcvičku v podobe chôdze hore schodmi. A aby nám 
rýchlejšie ušla cesta, recitovali sme so spolužiakom 
slovenské básne. Dokonca sa k  nám pridala aj pani 
profesorka Orgoňová. 

„Honia, honia durným honom... jeej!“ zhíkla som 
pri pohľade na farebné vozíky, ktoré stáli pred štôlňou 
Bartolomej – neskôr som sa dozvedela, že sa volajú 
prepravníkové nakladače. Po výstrahe, aby sme ne-

zbierali mŕtvoly zo zeme a nebúchali si hlavu o strop, 
sme sa vybrali do tmavej štôlne. Na tomto mieste, 
musím sa čestne priznať, som pár ráz výstrahu nepo-
slúchla. A môj spolužiak a dobrý „parťák“ tiež nie.

Päťdesiat metrov pod zemou sa síce veľmi ťažko 
dýchalo, no pán sprievodca nám pomohol rozšíriť 
priedušky výkladom, pri ktorom nikto nemal núdzu 
o  smiech. Bol totiž popretkávaný jeho poznámkami 
a historkami. Mimochodom, vedeli ste, že ženy mali 
od  istého momentu zakázané pracovať v  bani? Ro-
bili tam síce menej náročné práce v miestach bližších 
k  povrchu zemskému, no spôsobovali riadny vietor. 
No a keďže aj im bolo horúco, pracovali sporo odeté, 
podobne ako aj muži. Mužom po pohľade nahor na 
polonahé ženy rapídne klesla pracovná morálka, čo, 
celkom pochopiteľne, spôsobovalo zhoršenie pracov-
ných výkonov.

Mala som pocit, že naoko nudná práca baníka 
môže byť aj celkom zaujímavá. Miestami ma prepa-
dávali myšlienky, prečo som sa  vydala cestou prekla-
dateľky!

Krásne zákutia v parku pri kaštieli vo Svätom Antone
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Keď sme uzreli svetlo sveta, bol čas na 
premiestnenie sa do penziónu Marína v cen-
tre  Banskej Štiavnice. Dali sme si  kratučkú 
prestávku na obed, po ktorej nás vyzdvihol 
sprievodca a  entuziasticky nám začal roz-
právať o  histórii tohto nádherného mesta. 
Prezradil nám napríklad, že ťažiť tu začali 
už Kelti, aby mali striebro na výrobu biate-
kov. Prešli sme pomerne krátky úsek, no ku 
každej budove sa dalo povedať čosi, čo bolo 
zaujímavé nielen pre slovenčinárov, ale aj 
pre milovníkov dejín umenia. Bolo vidno, 
že v  meste prežil celý život a  poznal všet-
kých a všetko. Každý pitvorec mal svoj prí-
beh a sprievodca vedel o ňom čo-to povedať. 
Ukázal nám aj budovu niekdajšieho evanje-
lického lýcea, významného najmä kvôli vý-
učbe dobrej latinčiny a nemčiny a návšteve mnohých 
štúrovcov. Dozvedela som sa, že moja obľúbená budo-
va na Námestí sv. Trojice (mám ju najradšej, pretože 
v nej sídli Antikvariátik) sa nazýva Berggericht a síd-
lila v nej rodina baróna Hellenbacha a predtým na jej 
mieste stáli domy rôznych bohatých baníkov. 

Pod morovým stĺpom, na vrchole ktorého stojí 
súsošie Najsvätejšej Trojice, sme sa rozlúčili a rozute-
kali sa do všetkých strán, aby sme mohli nabrať sily. 

Prinútila som spolužiaka ísť so mnou do nádhernej 
kaviarne Divná pani, a  hoci trochu frfľal, lebo som 
si neodpustila šálku kávy, nakoniec bol celkom spo-
kojný. Onedlho sa k nám pridali aj naše spolužiačky 
a vyučujúce, a keď sme už všetci mali dobité baterky, 
vydali sme sa na miesta, ktoré nám pán sprievodca 
nestihol ukázať. Tentoraz sa nás však ujala doktorka 
Popovičová Sedláčková.

Autorka: Petra Koňakovská

2. deň na potulkách v gotickom kostole  
a krásnom kaštieli

Druhý deň priniesol opäť plno zážitkov. Zobudili sme sa síce do daždivého rána, no to nás neodradilo od 
nášho prvotného plánu. V penzióne Marína sme sa posilnili raňajkami, takže sme na cestu nešli s prázdnym 
žalúdkom. 

Už o pol ôsmej sme všetci plní entuziaz-
mu kráčali k  autobusu, ktorý nás mal od-
viesť na ďalšie zaujímavé miesta. Naplánova-
né sme mali dve kultúrne pamiatky. Prvou 
z nich bol kostol sv. Františka z Assisi v ma-
lej dedinke Poniky, ktorá bola v 12. storočí 
vyplienená po tureckom vpáde. Pamiatkou 
na túto udalosť je iste známa báseň Samuela 
Chalupku Turčín Poničan. Poniky sú malá 
dedinka s  veľkou históriou. Tento kostol 
spravujú františkánski mnísi, ktorí tiež robia  
prehliadky pre návštevníkov.

Pred kostolom sme počkali na dobre 
naladeného brata Juraja, ktorý nám ochot-
ne a s úsmevom porozprával o histórii kos-
tola a jeho prekrásnych maľbách vo vnútri. 

Banská Štiavnica – morový stĺp

Výhľady na obec Poniky
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Unikátne nástenné maľby v gotickom kostole v Ponikách

Krásny park pri kaštieli vo Svätom Antone

Príjemná  cesta vlakom

Maľby na stenách a na strope sú inšpirované českými 
knižnými maľbami a  talianskym trecentom. Aj keď 
bol kostol rekonštruovaný, zachoval si svoje historic-
ké čaro. Postavený bol už v roku 1323, preto aj potre-
boval isté malé prerábky. Po úvodných slovách 
sme sa mohli voľne prechádzať po malom kos-
tole. Prešli sme všetky časti kostolíka spredu, 
kde sa nachádza krásny oltár, a dokonca aj na 
poschodí, kde chcú namontovať nový organ 
v spolupráci so známou organistkou Zuzanou 
Ferjenčíkovou.  

Po prehliadke kostola sme sa ešte chvíľu 
rozprávali so vždy usmiatym bratom Jurajom. 
Keďže bol kostol postavený na kopci, nenecha-
li sme si ujsť krásny výhľad na túto malebnú 
dedinku. Určite by sme ostali dlhšie no chceli 
sme stihnúť aj ďalšie zaujímavé miesto, ktoré 
dýchalo svojou históriou. Rozlúčili sme sa spo-
ločnou fotkou pred kostolom a poďakovali za 
príjemne strávený čas. 

Nasadli sme do nášho autobusu a  vydali 
sme sa opäť na cesty. Cesta už netrvala tak dlho 
ako predtým. Autobus zaparkoval na parkovisku a my 
sme sa ocitli vo Svätom Antone. Keď sme sa rozhliad-

li, uvideli sme kaštieľ, do ktorého sme mali 
namierené. Kaštieľ bol sídlom mnohých vý-
znamných panovníckych rodín, najmä ro-
dov Koháryovcov a  Coburgovcov. Dnes je 
národnou kultúrnou pamiatkou.

Spolu sme sa vydali po chodbách his-
torického obydlia a  obzerali si pôvodný 
nábytok a  portréty významných osobností 
slovenských dejín Ako posledné sme si sa-
mostatne popozerali v miestnostiach vysta-
vené vypreparované zvieratá ako úlovky či 
trofeje. Celý čas som mala pocit, že som už 
v tomto kaštieli raz bola. Práve zvieratká mi 
potvrdili, že som tam ozaj bola, no bolo prí-
jemné si toto krásne miesto opäť oživiť v pa-
mäti. Veľa som si totiž už nepamätala. 
Po pútavej prehliadke sme mali ešte chvíľu 

čas poprechádzať sa po parku, ktorý bol spojený s ná-
učným chodníkom. V  parku sme videli aj jazierko, 
pekne upravený altánok a  rôzne sochy vyrezávané 
z dreva.

Začínalo nám pomaly škvŕkať v  žalúdku, a  tak 
sme odišli z parku do dedinského hostinca, kde pre 
nás bol pripravený spoločný obed. Celý obed hradi-
lo všetkým „účastníkom zájazdu“ občianske zdru-
ženie Slovenčina, ktorému sme vďační za viacero 
vecí. 

Pomaly sme sa rozlúčili so Svätým Antonom 
a  nastúpili sme do autobusu. Ponáhľali sme sa na 
vlakovú stanicu Nová Baňa, pretože nám mal každú 
chvíľu ísť vlak domov. A čo dodať na záver? Azda 
len veľké poďakovanie za sprostredkovanie tohto 
krásneho výletu s mnohými novými zážitkami.

Autorka: Andrea Župová
Fotografie: Mgr. Petra Kollárová
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Namiesto záveru
Študentská adaptácia básne Turčín Poničan

Študentské reakcie na exkurziu
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TÉMA 4: Jazyk v jazykových 
okienkach 

Článok
Jazyk je v kultúre živým organizmom

Kultúru tvoria prejavy neformálnych a  formál-
nych pravidiel, mentálneho a  fyzického správania 
a konania, ale aj prejavy vedomého či kreatívneho na-
rúšania týchto pravidiel. Kultúra je sila konštituujúca 
spoločnosť, ktorá sa rodí komunikáciou a  tradíciou. 
Na vznik kultúry „potrebovala“ príroda jednotlivca so 
schopnosťou konštruovať a interpretovať životné for-
my. Človek si vzájomnou interakciou postupne začal 
vytvárať isté štandardizácie, prostredníctvom ktorých 
sa ustaľovaním vytvárali isté štandardy v živote ľudí. 
Už Ľ. Štúr označuje toto spoločenstvo jedincov náro-
dom.

Existujú dva prístupy nazerania na spojitosť kul-
túry a  jazyka. Prvý prístup nám predstavuje ideu 
o jazyku a kultúre ako ideu o neoddeliteľnom celku. 
Druhý prístup mu protirečí a vyhlasuje, že jazyk je sa-
mostatná entita, ktorá je len systémom znakov a nie 
je ovplyvnená pôsobením kultúry. Na očividnú pro-
tichodnosť názorov sa natíska nasledujúca reflexia. 
Jazyk je síce systém znakov vytvorený na základe ab-
strakcie, ale predsa je aj súborom sociálnych pravidiel 
vytvorených používateľmi jazyka. Sociálne pravidlá 
sú základom kultúry, sú v  zavedených kultúrnych 

praktikách. Tieto pravidlá nezodpovedajú zákonitos-
tiam, ktoré sú jazyku vlastné, lebo ich vytvorili pou-
žívatelia v  jazykovej praxi, a  to opakovaným (a  me-
dzigeneračne analogickým) používaním výrazových 
celkov, čím vytvárali aj svoj jazyk. Sociálny aspekt by 
sa mal uplatňovať v kodifikačnom procese. Tu sa jazy-
kovedci orientujú predovšetkým na zákonitosti, teda 
na formálne pravidlá v jazyku. Ak však nastane roz-
kol pri nutnosti rozhodnutia, ktorý jazykový element 
vložiť do kodifikácie a ktorý nie, perspektívne sa uka-
zuje navodenie práve sociálneho aspektu. Tento fakt 
môžeme demonštrovať na príklade nejasnosti medzi 

predložkou kvôli a  predlož-
kou pre v  príčinnom význa-
me, konkrétne napr. v prípa-
de spojitosti so substantívom 
choroba. Pre správne rozhod-
nutie, či do kodifikácie vložiť 
výraz kvôli chorobe alebo pre 
chorobu, sa navodí sociálny 
aspekt v  tom zmysle, že sa 
sleduje frekvencia používa-
nia jedného aj druhého javu 
a  preferencie výrazu v  roz-
manitých komunikačných 
situáciách samotných použí-
vateľov. A práve ten jav, ktorý 
v komunikácii vykazuje väč-
šiu efektivitu, by mal rezono-
vať i v kritériách kodifikácie.

Z  predchádzajúceho vy-
plýva, že jazyk má v spoloč-

nosti i humanizačnú rolu. Ruka v ruke s „objavením“ 
verbálneho jazyka sa objavila aj kultúra. Kultúra teda 
slúži v jazyku ako stavebný prvok, ak jazyk vytrhneme 
z kultúry, zbavujeme ho jeho konštrukčnej vlastnosti. 
Humanizácia spoločnosti spočíva v tom, že jednotliv-
ci interpretujú prírodný svet aj sociálnu koexistenciu 
z perspektívy dlhodobého zachovania spoločnosti, ale 
aj ako optimalizáciu vzťahov medzi potrebami a záuj-
mami jednotlivcov a spoločnosti. A preto je dôležité, 
aby ľudia túto kultúru zachovávali a aby jazyk a vzťahy 
v danej kultúre nezačali upadať. Jednotlivec bol pred-
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určený na objavovanie významov jednotlivých entít. 
Ak by prestal interpretovať realitu a  kultúru, v  kto-
rej žije, začal by ako bytosť svojho druhu stagnovať. 
A teda udržiavaním interpretačnej dispozície v aktivi-
te jednotlivcov sa spoločnosť humanizuje i kultivuje.

Vzájomnou interakciou sa tak v istom spoločen-
stve jedincov vytvorili zvyky, návyky či jazykové ritu-
ály. Z uvedených údajov môžeme usúdiť, že kultúra je 
s  jazykom bezprostredne spätá. Tieto dve „položky“ 
sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú. Postupnou „re-
organizáciou“ či vnášaním inovácií sa posúvajú vpred 
a  vyvíjajú sa ako živý organizmus, ktorý funguje na 

základe medziľudskej interakcie. A  preto i  vnášanie 
striktnej logiky vzhľadom na zákonitosti, ktorými sa 
jazyk ako systém vyznačuje, by sme odporúčali eli-
minovať v prospech jazykovo citlivého a často značne 
kreatívneho kultúrneho používateľa.

Použité zdroje:
Dolník, J.: Jazyk – človek – kultúra. Bratislava: Kal-

ligram, 2010, 224s.

Autor: Jakub Ivančík

Jazykové okienko

Pomáhať a chrániť? 
Krátka reflexia jazykového poradenstva

Devízou súčasnej podoby slovenčiny je jej roz-
manitosť a flexibilita. Vďaka svojim používateľom sa 
stala kodifikovaným a  kultivovaným jazykom. Žije-
me v  dobe, keď do nášho jazyka poľahky pribúdajú 
neologizmy rôzneho pôvodu, najčastejšie anglicizmy. 
A tak môže byť súčasný používateľ jazyka v dôsledku 
týchto zmien zmätený. No kedykoľvek je tu pri rie-
šení akéhokoľvek prob-
lému, s  ktorým si sám 
nevie dať rady, možnosť 
obrátiť sa na obľúbe-
né jazykové poradne. 
A  čo by malo byť pra-
covnou náplňou týchto 
inštitúcií?  
Prvotne je úlohou ja-
zykových poradní po-
máhať k  správnemu 
používaniu jazyka či 
radiť a  dávať návrhy na 
použitie takých jazyko-
vých prostriedkov, kto-
ré môžu byť v  danom 
kontexte najvhodnejšie. Tým sa však do značnej mie-
ry ovplyvňuje to, že používateľ akosi „zlenivie“, a tak 
nemá motiváciu si riešenie investigatívne vypátrať 
sám. Prakticky hneď po prečítaní odpovede a jej kon-
krétnom využití v  praxi sa informácia zovšeobecní, 
a  tak sa pomerne ľahko aktivuje proces zabúdania. 
Najčastejšie sa v jazykovom poradenstve traktujú témy 
apelujúce na pravidlá skloňovania, písania čiarok, veľ-
kých a malých písmen, správneho použitia predložiek, 

ortografického prepisu novotvarov, významov slov či 
fráz. Poradne však svojou činnosťou často akosi pre-
kračujú rámec svojich kompetencií a snažia sa ochra-
nársky pristupovať k  takým jazykovým javom, ktoré 
by istým spôsobom mohli slovenčinu „špatiť“. Strikt-
ne sa vyznačujú hranice medzi spisovnosťou a nespi-
sovnosťou, respektíve medzi tým, čo je správne a čo 

správne nie je.   
Slovenčina je však svojou 
rozmanitosťou výsled-
kom vplyvu mnohých 
jazykov, kultúr  a  javov 
a  vymedzenie akýchsi 
rigidných hraníc sa javí 
nanajvýš obmedzujú-
ce. Preto by sa jazykové 
poradne v  konkrétnych 
„radách používateľom“ 
mali skôr vyvarovať  
prísnym reštrikciám 
v  tomto duchu, ako  
i  navodzovania jazyko-
vých bariér v  podobe 

označenia konkrétneho jazykového javu v  intenci-
ách „neprípustného používania“. Potenciálne vhodné 
sa ukazuje upozorniť používateľa na možné použitie 
tých-ktorých jazykových prvkov a v súlade s pragmati-
zujúcimi tendenciami ponúknuť škálu riešení, z ktorej 
si používateľ sám vyberie to, čo jeho komunikačným 
zámerom najviac vyhovuje.

Autorka: Stella Ondrejčiková
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Respondent A: Tak som v texte napísal „pranie bielizne”. Potom mi napadlo, že nejde iba o pranie spodných častí 
odevu, ale aj o košele, sukne a tak, tak som to vymazal. Po kratšom premýšľaní som znova napísal pranie bielizne... 
Neviete prečo sa všetky odevy v práčke volajú bielizeň, hoci sú pestrofarebné?  

Respondent B: ...bielizeň je dnes už generický výraz pre odevy určené na pranie... v čom je problém? 

Respondent A: Je to dnes už generický výraz pre odevy určené na pranie, lebo na tom slovenskí jazykoví puristi zo 
všetkých síl zapracovali a podarilo sa im zneistiť dve-tri generácie používateľov slovenčiny. 

Respondent C: Pomenovanie pre spodné šatstvo a posteľné povlaky (obliečky, plachty) je nepochybne bielizeň. 
Ostatné je oblečenie, šatstvo, háby alebo aj handry. 

Respondent D: Prádlo sa stále používa a jazykovedci na tom za desaťročia „purizovania“ nič nedokázali zmeniť. 
Považujem to za hadomyšiu vojnu.  

Ako môžeme pozorovať, v tomto úryvku príspev-
kov do diskusie nie sú všetci používatelia jazyka/dis-
kutéri so slovom bielizeň ako výrazom pre súhrnné 
pomenovanie častí odevu určených na pranie stoper-
centne „uzrozumení“. Niektorí sa odvolávajú na fakt, že 
toto pomenovanie nie je dostatočne širokospektrálne 
na to, aby v sebe „pohltilo“ všetky významy, ktoré by sa 
v hlavách používateľov mali vybaviť. A teda výraz bie-
lizeň zastrešuje iba pomenovania ako spodné šatstvo  
a posteľná bielizeň, zatiaľ čo pre ostatné šatstvo a ob-
lečenie nie je toto pomenovanie dostatočne adekvátne 
a postačujúce. A hoci niektorí respondenti nie sú fa-
núšikmi a zástancami pôvodom českej lexémy prádlo, 
argumentujú, že slovenčina zatiaľ nedisponuje takým 
výrazom, ktorý by vedel náležite uspokojiť ich jazy-
kovú potrebu, a  že pri slove bielizeň pociťujú určitý 
defekt či významový deficit. 

V  dnešnej dobe je česko-slovenský kontakt opäť 
na vzostupe. Rádiá hrajú české piesne, v  televízii 
sledujeme české filmy a  seriály, na internete čítame 
články v češtine. Povedzme si pravdu, niekedy je čes-
ký preklad knihy či český dabing skrátka kvalitnejší 
ako ten slovenský. Zároveň sa my, Slováci, pri vzá-
jomnej konfrontácii oboch národov často pýšime 
našou kompetenciou rozumieť českému jazyku viac, 
ako Česi rozumejú tomu nášmu. No vzhľadom na 
súčasný pluralitný kontext je na mieste sa pýtať, či 
kategorické odmietanie a  vedomé „vystrnaďovanie“ 
bohemizmov z  bežnej komunikácie (zdôrazňuje-
me slovo bežná)  je také dôležité, ako sa deklarovalo  
v  „národno-identifikačných časoch“ slovenčiny vo 
vzťahu k češtine. 

Autorka: Katarína Ščigulinská

Jazykový „problém“ bohemizmov  
v bežnej reči súčasných Slovákov

Jazykové okienka pravidelne používateľom pripo-
mínajú rôzne pravidlá používania slovenčiny. Potreba 
písania v  spisovnej slovenčine dokáže potrápiť často 
nejedného z nás. Jedným z často traktovaných prob-
lémov bežného používateľa jazyka je v tomto smere aj 
výskyt bohemizmov, a to či už v ústnom, alebo v pí-
somnom prejave. Lehátko (alebo ležadlo?), vodítko 
(alebo vôdzka?), prádlo (alebo bielizeň?), kľud (alebo 
pokoj?). Každý z  nás ich pozná, možno dokonca za 
svoj život ich aj veľakrát opakovane použil. Uveďme 
na začiatok niekoľko faktov. Slovenčina a čeština pat-
ria do západoslovanskej jazykovej skupiny. Ich blíz-
kosť je genetická, geografická, kultúrna, ale aj histo-
rická. Vplyvom historických okolností však pôsobí 
čeština na slovenčinu omnoho intenzívnejšie než slo-
venčina na češtinu. Čeština sa totiž na našom území 
používala už od 15. storočia a  dobre plnila funkciu 
dorozumievacieho prostriedku v písomnom styku. Jej 

vplyv na slovenčinu je teda zjavný už niekoľko storočí 
a nie je úplne najjednoduchšie ho zo dňa na deň pu-
rizujúcimi intervenciami len tak prerušiť či ukončiť. 
To je snáď každému jasné. Je to celkom prirodzený 
jav, ktorého sa úplne nezbavíme pravdepodobne nik-
dy. Ide o súčasť našich dejín a našej kultúry. Nehovo-
riac o tom, že sme s „bratmi Čechmi“ istý čas tvorili 
spoločný štát. Kultivovanosť jazyka i jeho kultivované 
používanie je výsledok dlhodobého procesu, ktorý si 
vyžaduje nielen prácu jazykovedcov, ale (ne)vedo-
mé úsilie každého jedného používateľa ovládať jazyk 
s  jeho odlišnosťami či kontroverziami. Pohodlné či 
pasívne podriaďovanie sa príkazom a zákazom by ne-
bolo dobrým vysvedčením vysokej úrovne jazykovej 
kultúry používateľov. O tom svedčí aj reflexia použí-
vateľov slovenčiny na stránkach istej facebookovej ja-
zykovej poradne vytvorenej samotnými používateľmi 
materinského jazyka.
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