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Prekážka – vec alebo predmet, ktorý stojí v ceste; 
okolnosť, ktorá je na ťarchu. Túto definíciu nájdeme 
v slovníkoch. Teda, ak nás zaujíma všeobecne platný 
význam tohto slova.

Čo všetko si predstavíte pod pojmom prekážka vy? 
Kto ich vo vašom živote vytvára a ako sa k nim stavia-
te? Prijímate výzvy alebo sa radšej vzdáte?

Redaktori tohto čísla vytvorili krásny diapazón mož-
ných odpovedí na tieto otázky. Zalistujte o pár strán ďa-
lej a uvidíte, že dobyť 6 tatranských štítov v priebehu 
jedného leta je nielen možné, ale i obohacujúce. A ča-
rovné.

Študujete v Bratislave prvý rok a ešte stále ste nikde 
neboli? To myslíte vážne? Čo tak poňať to ako výzvu 
a vydať sa do reštaurácií, ktoré naša redakcia odporú-
ča i študentským peňaženkám. A ak to bude pre vaše 
prasiatko predsa len neprekonateľná prekážka, inšpiruj-
te sa našimi tipmi na relaxačnú túru mestom. No a že 
počas štúdia nestíhate brigádovať a je pre vás nemožné 
privyrobiť si, to už po prečítaní našej rubriky venovanej 
brigádam viac tvrdiť nebudete.

Ak by ste ale vážne nič nestíhali, lebo veď skúško-
vé, určite si prezrite aspoň recenziu o istej „kuchyni“, 
možno si predsa nájdete čas. Veď útrapy spôsobené 
prokrastináciou vám pomôžeme vyriešiť tiež. Navyše, 
v krajšom prostredí to človeka hneď menej zvádza za-
háľať – len hoďte očkom na fotky v našom článku o in-
ternátnych izbách.

Dovoľte nám inšpirovať vás.
Nech pre vás čítanie nášho Kulturária nie je výzvou, 

ale námetom, ako sa na prekážky začať dívať ako na 
výzvy. Dnes, zajtra, v nasledujúcom semestri, v novom 
roku 2020. I v rokoch nasledujúcich.

Bc. Stella Ondrejčiková
šéfredaktorka
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       Rozprávali  sme sa

Rozhovor s Karin Majtánovou 
Rodáčka z Trenčína pracovala ako modelka, letuška a dramaturgička. V roku 1993 sa stala Miss Slovenskej republiky. 
V súčasnosti spolu s kolegyňami moderuje reláciu pre ženy Dámsky klub na STV1, ktorú považuje za svoj najväčší úspech. 
Do vtedajšej STV nastúpila v roku 1998 ako dramaturgička, k moderovaniu sa dostala v roku 2004. Je absolventkou Filo-
zofickej fakulty Univerzity Komenského. Láska k jazyku, literatúre a ku knihám ju podľa vlastných slov priviedla na UK 
úplne prirodzene. Akou študentkou bola a čo si myslí o dnešnej mladej generácii?

Študovali ste na našej fakulte slovenský jazyk. 
Ako si spomínate na študentské časy?

Keď som nastúpila do prvého ročníka, bol to no-
vootvorený odbor. Išlo o jednoodborové štúdium 
slovenského jazyka a literatúry, nemala som teda 
pedagogické zameranie. Dobre si spomínam, ako 
sme si všetci mysleli, že pôjde o veľmi jednoduché 
štúdium. Naopak, môžem povedať, že to bolo jed-
no z najťažších, aj keď som, pravdaže, neštudovala 
ostatné odbory. Pedagógovia a aj my, ako študenti, 
sme boli veľmi dobrá partia a študentské roky patria 
medzi tie najlepšie. To človek spozná až s odstupom 
času. Niekedy mi je ľúto, že už nie som študentkou, 
ale niekedy sa naopak teším, že sa nemusím sústav-
ne pripravovať na skúšky. My sme ešte boli znám-
kovaní klasicky – jednotka, dvojka, trojka. Kto mal 
vedomosti na trojku, skúšku neurobil a musel ju opa-
kovať. Kredity a body, ktoré teraz študenti zbierajú, 
síce chápem, keďže mám dcéru na vysokej škole, ale 
niekedy mi tieto moderné detaily unikajú. 

Čo Vás viedlo k tomu, aby ste si vybrali práve štú-
dium slovenského jazyka?

Slovenčina ma nesmierne bavila už na strednej ško-
le, pretože som mala jednu famóznu pani profesor-
ku, ktorá ma v tom najpozitívnejšom slova zmysle 
nainfikovala láskou k literatúre a jazyku. Vždy som 
bola umelecký tvor, písala som básne a krátke prózy. 
Mám aj maličkú brožúru poézie, ktorá, myslím, vyš-
la v roku 1992, keď som bola na gymnáziu. Volala sa 
Iskra v slze, na ktorú mi ešte spisovateľ Ivan Hudec 
písal recenziu a niečo bolo uverejnené aj v časopise 
Dotyky. Vďaka láske k jazyku, literatúre a ku kni-
hám som si prirodzene zvolila FiF UK v Bratislave, 
no podala som si až tri prihlášky na vysokú školu. 
Dve na medicínu a jednu na Filozofickú fakultu, aj 
keď som vedela, že s medicínou nikdy nebudem mať 
problém nájsť si prácu, literatúra bola láska. Učila 
som sa ju naozaj s ľahkosťou, záujmom a veľa vecí 
som čítala aj mimo osnov.

Aký typ vysokoškolského študenta ste boli?

Bola som poctivá študentka. Na strednej škole som 

dostala päťku z angličtiny, pretože som sa po prvý 
a poslednýkrát v živote pokúsila použiť ťahák. Nik-
dy to nebola moja šálka kávy, nikdy som to nevedela. 
Horeli mi uši a bolo to na mne vidieť zo sto metrov. 
Vždy som sa spoliehala len na svoju hlavu a poctivo 
som sa pripravovala na skúšky. Môžem s čistým sve-
domím povedať, že som nikdy nič neodpísala.

Čo bolo pre vás počas štúdia najľahšie a čo, nao-
pak, najťažšie?

Trošku komplikované pre mňa boli dejiny slovenskej 
literatúry. Bolo to pomerne náročné obdobie, preto-
že tam nám je literatúra ako keby trošku vzdialená. 
Práve medzivojnové obdobie bola moja veľká láska, 
najmä lyrizovaná próza. Je to niečo famózne. Naďa-
lej sa k tým knihám vraciam a keď mám čas, čítam 
ich dookola. Zakaždým mám pocit, že mi to otvorí 
ďalší rozmer vnímania literatúry. A zamilovala som 
si aj jazyk. Paradoxne preto, lebo je trošku náročnej-
ší. Samozrejme, nie morfológiu alebo syntax, ale na-
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príklad lexikológiu, ktorá sa nakoniec stala aj pred-
metom mojej diplomovej práce. Nevenovala som sa 
potom literatúre, ale jazyku ako takému. Zložitejšou 
skúškou bola práve staroslovienčina, pretože staršie 
obdobie pre mňa bolo náročnejšie v porovnaní s os-
tatnými.

Vďaka štúdiu ste určite získali mnoho informácií 
a vedomostí. Ako veľmi vám pomohli po nástupe 
do zamestnania?

Osud to zariadil tak, že som v roku 1998 v piatom 
ročníku na Filozofickej fakulte nastúpila do Sloven-
skej televízie (STV). Pracovala som na poste drama-
turgičky do hlavnej redakcie hudby a zábavy. Odtiaľ 
už bol len krôčik k tomu, aby sa zo mňa stala mo-
derátorka. Som v tomto fachu už viac ako dvadsať 
rokov. To načítané, slovná zásoba, dobré a správne 
používanie jazyka, aj keď sa v živom vysielaní stá-
vajú nejaké prešľapy, mi otvorili možnosť pracovať 
aj v tejto brandži. 

Keby vám niekto počas štúdia povedal, že v bu-
dúcnosti budete robiť to, čo teraz robíte, aká by 
bola vaša reakcia?

Asi pozitívna. Spomínala som, že som bola umelec-
ký tvor. Tá myšlienka v rámci medicíny bola niečo 
ako rácio, ktoré sa bilo s emotívnom. Keby mi niekto 
povedal, že sa mi to raz v živote podarí, nad ráciom 
by som ani neuvažovala. Nechala by som ho preškrt-
nuté. Hlásila som sa aj na VŠMU na odbor herectva, 
kde som prešla aj talentovými skúškami, ale bol ne-
dostatok miesta. Robiť v mediálnej oblasti bol môj 
tajný sen. Či už ako moderátorka, alebo herečka. Ve-
dela som, že keď si pôjdem za svojím cieľom, tak sa 
jeden zo snov naplní. Obetovala som pre to všetko, 
aj keď to možno znie neuveriteľne.

Veľa študentov dnes využíva program Erasmus. 
Boli by ste uvítali takúto možnosť aj v čase, keď 
ste študovali?

Asi áno. Tým, že ja som mala jednoodborové štú-
dium, pre nás bol cudzí jazyk trošku vzdialený. Po 
základnej škole som aj na gymnáziu stále študovala 
ruštinu, dokonca z nej mám aj maturitu. Angličtina 
alebo iný cudzí jazyk u nás nebol na dobrej úrovni, 
boli sme takí začiatočníci, takže by som uvítala mož-
nosť viac sa oťukať v jazyku. Najlepšie sa ho človek 
naučí v krajine, kde sa ním rozpráva a určite lepšie, 
než keby sa ho učil len z učebníc. Ale neviem, či by 
som si vybrala. To hovorím len na základe pocitu, že 
sa mi veľmi páči taliančina ako jazyk. V tej krajine 
by ma určite lákalo vyskúšať si chvíľočku žiť alebo 
študovať, ale vtedy to v rámci môjho štúdia nebolo 
možné.

Kde ste sa zvykli so spolužiakmi stretávať a zabá-
vať v študentských časoch?

Mali sme klasické krúžkovice hore na Šturáku, ale 
boli to také chodbovice, pretože sme vtedy museli 
stiahnuť hlbšie do vrecka. Stretli sme sa, aby sme po-
kecali, správne sa študentsky zabavili, ale neminuli 
veľa peniažkov. Ako správni mladí ľudia, ktorí hľa-
dajú nové kontakty a nových kamarátov a známych, 
vybehli sme občas na Bernolák. Tam bývali klasické 
piatkové diskotéky. Aj Elán bol veľmi dobrý, ale bol 
veľký problém dostať sa tam. Museli sme vystáť rad, 
aby sme sa dostali dovnútra. Tam boli také začiatky 
študentských večierkov. 

Niektorí ľudia našu generáciu glorifikujú, iní ju 
zatracujú. Zdá sa Vám pri pohľade na dnešných 
študentov, že sú iní, než vaša generácia?

Samozrejme. Je to úplne prirodzené. Mladí ľudia 
majú v súčasnosti iné možnosti, iný spôsob života. 
Viacerí počas štúdia brigádujú, existujú mobilné te-
lefóny, čo kedysi nebolo. My sme sa dohodli s ka-
moškou, že sa stretneme a maximálne sme si mohli 
zavolať na pevnú linku. To bolo všetko. Určite sme 
sa spolu viac stretávali, viac komunikovali, čo mi 
je trochu ľúto. Dnes to hovorím aj z pozície mamy 
svojej 24-ročnej dcéry, ktorá keď mala ísť s kamoš-
kou von na kávu a pršalo, tak si spolu radšej písali. 
Myslím si, že kontakt zoči-voči je úplne iný, keďže 
teraz každý pozerá do mobilu. Zdá sa mi, ako keby 
sa spomedzi mladých ľudí vytrácala klasická komu-
nikácia, čo podľa mňa nie je dobré. Komunikácia je 
základom nielen pracovného, ale aj vzťahového ži-
vota. Ak človek stratí schopnosť správne pomenovať 
problémy a vedieť ich odkomunikovať, tak sa stá-
vajú neriešiteľnými. Toto je len moje konštatovanie 
a myslím si, že je to daň modernej doby.

Máte nejaké hobby? Stíhate sa mu venovať popri 
práci?

Moje hobby sú knihy. Vždy sa teším, keď sa dosta-
nem skôr do postele a môžem si prečítať nejakú dobrú 
knižku alebo si pozrieť nejaký klasický, dobrý film. 
Stále sa dá nájsť aj nejaká česko-slovenská tvorba, 
ktorú mám ja osobne veľmi rada. V podstate je pre 
mňa relaxom aj písanie scenárov, keďže v Dámskom 
klube nie sme len moderátori, ale aj spoluautori. Aj 
to je moje hobby. Keď sa práca stane koníčkom, tak 
je to výhoda. Človek potom z reálnej a racionálnej 
doby nemusí hľadať nejaký extra únik. 

Autorka: Bc. Soňa Búranová
študentka žurnalistiky

Fotografia: archív Karin Majtánovej
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      Rozprávali  sme sa

Rozhovor s Danom Madarásom
Daniel Madarás,  meno, ktoré pozná každý študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Vedúci študijného odde-
lenia, ktorý vždy spraví pre študentov všetko, čo je v jeho silách. Aj v prípade, že študenti idú len na pol plynu.

Ako si spomínate na svoje študentské časy?

So spomienkovým optimizmom a s nostalgiou 
(smiech). Sladké časy štúdia bez nejakej väčšej 
zodpovednosti. Človek si odsedel prednášky, cviká 
a ostávalo veľa času na iné aktivity. 

Prečo ste si vybrali štúdium matematiky?

Bavila ma a stále ma baví. Tomu, že chcem ísť na 
matfyz, som podriadil už výber strednej školy. Na-
vštevoval som Gymnázium na Grösslingovej ulici 
(vtedy aj dnes známe ako GAMČA), matematickú 
triedu. Náš triedny vtedy povedal, že matematika je 
filozofia vyjadrená číslami. Je to o spôsobe myslenia. 

Aký typ študenta ste boli? Perfekcionista alebo 
minimalista? 

Niečo medzi, so sklonom k  minimalizmu. Možno 
aj preto mám také pochopenie pre našich študentov 
(smiech). Akurát si pamätám, čo som neznášal – ho-
diny o 7:20. 

Bolo to, čo ste študovali, pre vás prínosné? 

Ja som už na strednej škole pochopil, že matematika 
je spôsobom nazerania na svet. Beriem to ako filo-
zofiu. Na matfyze bola jedna vynikajúca filozofická 
katedra – katedra humanistiky. Bolo tam skvelé zlo-
ženie ľudí, odborníci vo svojej oblasti. Tak som sa 
vlastne dostal cez matematiku k filozofii. Síce ama-
térsky, no s veľkým záujmom. Keď to zjednoduším, 
matematika je môj spôsob nazerania na svet.  

Stíhate sa venovať svojmu hobby popri práci? 

Musím sa k tomu nútiť. S veľkou hanbou sa prizná-
vam, že som mal obdobie, asi 10 rokov, keď som ne-
otvoril knihu. Jednoducho som sa k tomu nedostal. 
Okrem toho som bol, ešte ako študent, filmovým fa-
núšikom, organizoval som aj filmový klub. Teraz si 
cez víkend cielene plánujem čas, ktorý si vyhradím 
na čítanie, ktorý na sledovanie filmu, a musí nastať 
naozaj výnimočná situácia, aby k tomuto nedošlo. 
Mal som obdobie workoholizmu, v súčasnosti je to 
tak, že keď sa vyzlečiem z „montérok“, práca končí. 

Čo bolo pre vás počas štúdia najľahšie a čo bolo 
najnáročnejšie?

Najradšej som mal analytickú geometriu, popisova-
nie reality prostredníctvom rovníc. Najväčšie trápe-
nie som mal s pravdepodobnosťou a štatistikou. Mal 
som nepravdepodobný spôsob uvažovania a niektoré 
veci som sa musel nadrilovať. Keď človek veciam 
prirodzene rozumie, nemá problém, no keď si nedo-
káže urobiť logické premostenie, nastáva problém. 
Mal som aj ťažkosti s matematickou analýzou, nie 
som ten typ, ktorý sa dokáže veci namemorovať, po-
trebujem súvislosti. 

Keby vám počas štúdia niekto povedal, že budete 
robiť to, čo dnes robíte, ako by ste reagovali? 

Asi by som ho vysmial, pretože ja som k svojej práci 
prišiel ako slepé kura k zrnu. Môj prvý nástup na Fi-
lozofickú fakultu bol v roku 1997, keď som mal roč-
nú prestávku, v oddelení informačných technológií. 
Po roku som sa vrátil naspäť na matfyz, potom som 
definitívne skončil. Išiel som na základnú vojenskú 
službu a keď som sa vrátil z vojny na jar 2000, tak 
som robil hnojivá. Skvelá vec, vynikajúce čistenie 
hlavy. Robil som akoby z kuchárskej knihy – toľ-
ko jednej chemikálie, toľko druhej. Človek skončil 
svoju šichtu, vyzliekol sa, osprchoval, zavrel dvere 
a mal voľno. Na jeseň v roku 2000 sa zavádzal kredi-
tový systém štúdia, na každej fakulte bol referent pre 
kreditový systém. Tento človek mal pomôcť pri uve-
dení systému do praxe. Istým spôsobom som v tomto 
posledný dinosaurus popri ostatných kolegoch, ktorí 
vtedy zároveň so mnou nastupovali na iné fakulty, 
pretože som asi jediný, ktorý ostal pracovať v škole. 
V roku 2006 ma oslovili na pozíciu vedúceho štu-

Jana Naništová a Dano Madarás na Grilovačke slovakistov 2018 
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dijného oddelenia a ja som, žiaľ, súhlasil (smiech). 
Moja predchodkyňa bola na tejto pozícii 10 rokov 
a mala toho dosť, úplne ju chápem. Chápal som ju 
už po dvoch rokoch (smiech). Keď som nastupoval, 
mali sme 3 500 študentov (v súčasnosti je to približ-
ne 2 800) len na bakalárskom a magisterskom stupni. 
Takže spôsob, akým som sa sem dostal, bol naozaj 
úplne náhodný, pomohli mi o tri roky starší spolužia-
ci z matfyzu (FMFI UK), ktorých som spoznal ešte 
počas svojho štúdia. 

Veľa študentov dnes využíva programy typu 
Erasmus, uvítali by ste takéto možnosti aj v čase, 
keď ste študovali? 

Určite áno. Keď som ja študoval, Erasmus sa rozbie-
hal a myslím, že teraz oslávil už 20 rokov. Chvíľu 
trvalo, kým sa to rozbehlo naplno. Určite by som ho 
využil, mal by som možnosť získať nové skúsenosti 
v rámci odboru, ísť niekam inam. Je vždy dobré, keď 
sa človek konfrontuje s iným prostredím, s inými 
ľuďmi. Päť rokov štúdia na jednom mieste, s tými 
istými ľuďmi, nemusí byť nutne zlé, ale aj v reálnom 
živote sa málokedy stane, že ste permanentne v tej 
istej ulite. Je to veľmi dobrý tréning na nepravdepo-
dobné situácie. Grant nepokryje všetko, ale ísť do za-
hraničia s tým, že si na to iba čiastočne prispievam, 
je super. 

Niektorí ľudia našu generáciu glorifikujú, niekto-
rí ju zatracujú. Vidíte pri pohľade na študentov 
až také veľké odlišnosti v porovnaní s vašou ge-
neráciou?  

Je to iné, ťažko súdiť, či lepšie, alebo horšie. Mnohé 
kamarátstva zo školy pretrvali dodnes. Vedeli sme sa 
stretnúť v podniku, najprv bola povinná debata o štu-
dentských problémoch, a potom sme sa rozprávali 

o čomkoľvek. Veď tak vznikajú a tak sa udržiavajú 
kamarátstva. Zhruba pred 6 – 7 rokmi sme sa ešte 
stretávali, približne vtedy sa objavili tieto hladkacie 
zariadenia (smartfóny). Všetci sa do toho celý čas 
pozerali, každý pokus o rozhovor zlyhal a vtedy som 
si uvedomil, že ja som už asi iná generácia, že nemá-
me spoločné témy. Aj na fakulte to pár rokov dozadu 
medzi hodinami na chodbách bzučalo ako v úli. Te-
raz sú na chodbe 2 – 3 debatné krúžky a zvyšní sú na 
mobiloch. A ticho. Neviem, či si píšu, keď sú vedľa 
seba. Na komunikáciu máme v prvom rade hlasivky 
a ústa, nie elektroniku. Tá bola aj predtým, napríklad 
IRC. Bol som tam, no stretli sme sa a dohodli sme sa, 
kedy ideme na pivo. Načo si s niekým budem písať, 
keď sa s ním môžem porozprávať. Myslím si, že toto 
je kameň úrazu súčasnej nastupujúcej generácie, zá-
kladná komunikácia odchádza.  

Kde ste sa zvykli so spolužiakmi stretávať a zabá-
vať počas študentských čias? 

Chodilo sa na Mlyny. Do Alibaby, v tom čase pajzlík 
prvej triedy (úsmev). Potom aj do podniku 39, boli 
tam tematické večery a do Primy na Mladosti, a ob-
čas aj Mlyn dole na Šturáku. 

Autor: Bc. Anton Krajčoviech
študent žurnalistiky

Fotografie: archív KSJ a archív D. Madarása

Skupina Tri stromy (D. Madarás,  I. Sedlár,  J. Podroužek)



8

      Rozprávali  sme sa

Rozhovor s Milošom Horváthom
„Hoci na internete kolujú rôzne fámy o tom, že slovenčina je jedným z najťažších jazykov, sú to mylné predstavy. Poľština 
je podľa môjho názoru ťažším jazykom...“ 

Miloš Horváth študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského slovenský jazyk a literatúru. Aktuálne žije 
v Poľsku, kde však vyučuje slovenský jazyk. O jeho študentských časoch, Poľsku, ale aj o Slovensku sa dočítate v rozhovore.

Ako si spomínate na študentské časy?

Dalo by sa povedať, že na svoje študentské časy na 
Filozofickej fakulte UK v Bratislave mám len prí-
jemné spomienky. Nespomínam si na nič, čo by ma 
nejako výrazne sklamalo či prekvapilo, či už v or-
ganizácii štúdia alebo vzťahoch medzi spolužiakmi 
či pedagógmi. Na druhej strane, keďže som rodený 
Bratislavčan a nebýval som nikdy na internáte, ten 
pravý študentský život a nespútanú internátnu zába-
vu som nikdy nezažil.  

Prečo ste si vybrali práve váš odbor?

Bude to možno znieť ako klišé, ale v mojom prípade 
je to skutočne pravda – vždy som chcel byť učiteľ. 
Moji rodičia si dobre pamätajú, že už ako malý som 
sa najradšej hrával na školu, rozprával som si nahlas 
rôzne state z učebníc, prepisoval poučky a vymýšľal 
testy, ba dokonca som zapisoval známky vymysle-
ným žiakom. Zároveň som mal vždy rád knihy, naj-
prv tie detské, potom dobrodružné a neskôr i klasic-
kú beletriu či niečo filozofické. Štúdium slovenského 
jazyka a literatúry bolo teda pre mňa tou najpriro-
dzenejšou voľbou a zatiaľ som svoje rozhodnutie ani 
lásku ku knihám neoľutoval.

Aký typ študenta ste boli? 

Myslím si, že ako študent som bol vždy veľmi poc-
tivý. Počas piatich rokov strávených na univerzite 
som vymeškal snáď 3 alebo 4 prednášky a myslím to 
vážne. Štúdium slovenčiny ma naozaj bavilo, a tak 
som ani nemal dôvod flákať ho alebo pokukovať po 
iných formách sebarealizácie. Rovnako tak som mal 
aj doma vytvorené priam ideálne podmienky na štú-
dium, za čo vďačím najmä svojim rodičom. 

Bolo to, čo ste študovali, pre vás prínosné? 

Vzhľadom na to, že od skončenia magisterského štú-
dia až doteraz som nikdy nerobil nič iné než to, že 
sa venoval teoretickej lingvistike a zároveň vyučoval 
slovenčinu na rôznych inštitúciách, štúdium slova-
kistiky na FiF UK bolo a je pre mňa viac ako prí-
nosné. Odhliadnuc od toho a presviedčam sa o tom 
takmer denne, niet pochýb, že štúdium slovenského 
jazyka a literatúry sa dá využiť aj v iných spoločen-

ských sférach vrátane dnešných korporácií rôzneho 
obchodného zamerania.

Aké máte záľuby? Stíhate sa svojmu hobby veno-
vať aj popri vašej práci?

K mojim najväčším záľubám vždy patril šport, naj-
mä futbal, ale priznám sa, že dnes sa k tejto záľube už 
veľmi nedostanem, teda, ak nerátam šprint na auto-
bus alebo električku. Na futbal som zanevrel takmer 
úplne a dostanem sa k nemu iba v televízii. Snažím 
sa však vždy nájsť si čas na dobrú knihu, hoci aj oby-
čajnú detektívku, a tak aspoň na chvíľu zabudnúť na 
každodenné problémy a starosti. No a musím pove-
dať, že v súčasnosti je asi mojou najväčšou záľubou 
i potešením moja štvorročná dcéra Pola. Na ňu si náj-
dem čas vždy, aj keď sa mi to práve nehodí.

Čo bolo pre vás počas štúdia najľahšie a čo bolo 
najnáročnejšie? 

Nikdy mi nerobilo problém ranné vstávanie, a tak asi 
toto považujem počas štúdia za to najľahšie. Nao-
pak, tým najťažším sa mi zdá samotný prechod zo 
strednej školy na univerzitu. Zvyknúť si na celkom 
iné podmienky, iný systém štúdia, iný prístup pe-
dagógov, osvojiť si iné metódy učenia sa a pod. na 
začiatku štúdia naozaj trochu bolí. Ak to však poslu-
cháč zvládne a prenesie sa cez to, môže byť preňho 
štúdium na univerzite viac radosťou ako starosťou.

Keby vám počas štúdia povedali, že budete robiť 
to, čo dnes robíte, aká by bola vaša reakcia?

Ťažko odhadnúť, aká by bola moja reakcia, ale mys-
lím si, že vcelku neutrálna. Robím presne to, čo som 
vyštudoval a teší ma to. Dnes, žiaľ, takáto konštelá-
cia býva viac výnimkou než pravidlom.  

Veľa študentov dnes využíva programy typu 
Erasmus, uvítali by ste takéto možnosti aj keď ste 
študovali vy? 

Aj za mojich študentských čias sa dalo cestovať do 
cudziny a študovať na zahraničných vysokých ško-
lách. Nie som až taký starý. A napokon aj za socia-
lizmu fungovali výmenné študijné pobyty, aj keď, 
prirodzene, len do istých krajín. V rámci Erasmu sa 
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dnes cestuje pomerne masovo a je to jedna z výhod 
súčasného univerzitného štúdia. Ja som však skôr 
domácky typ, a tak som túto možnosť počas štúdia 
nevyužil. Vynahrádzam si to teraz, keďže už tretí rok 
žijem a učím slovenčinu v Poľsku.    

Niektorí ľudia našu generáciu glorifikujú, niekto-
rí ju zatracujú. Vidíte pri pohľade na študentov 
až také veľké odlišnosti?

Rozhodne by som súčasnú generáciu mladých ľudí 
nezatracoval, aj keď, priznám sa, rozumiem jej čoraz 
menej. Rovnako tak si nemyslím, že súčasná mladá 
generácia je výrazne odlišná od tej našej alebo do-
konca tých, ktoré tu boli ešte predtým. Nápadne sa 
však zmenili životné podmienky a celkový životný 
štýl. Spoločenské procesy, ktoré sa dnes okolo mla-
dých ľudí odohrávajú a výzvy, ktorým musia čeliť, 
sú na jednej strane naoko ľúbivé a atraktívne, no na 
druhej strane nadmieru agresívne až sebazničujúce. 
Nie som si istý, či si to mnohí z príslušníkov súčas-
nej mladej generácie dostatočne uvedomujú a či sú 
schopní tieto výzvy reflektovať a prijať ich s rozva-
hou, ale i pokorou. Poviem to ešte inak: Nestačí byť 
„in“ na to byť človekom. 

Kde v Bratislave ste sa zvykli so spolužiakmi stre-
távať a zabávať počas vašich študentských čias?

Keďže nie som práve „pártytyp“ a radšej než hlučnú 
zábavu mám rád pokoj a ticho (napríklad pri knihe), 
nestrávil som veľa večerov počas štúdia v niektorom 
z nočných podnikov. So spolužiakmi zo strednej ško-
ly sme sa stretávali v jednej z kaviarní na Námestí 
SNP. Ak si dobre pamätám, volala sa Milénium, ale 
neviem, či ešte existuje. 

Už dlhší čas žijete a pracujete v Poľsku. Ako vy-
zerá váš bežný deň?
Bežný pracovný deň vyslaného lektora slovenské-
ho jazyka a kultúry v zahraničí vyzerá zhruba rov-
nako ako pracovný deň vysokoškolského pedagóga 
na Slovensku, aj keď tu v Poľsku má lektor oveľa 
väčší pracovný úväzok ako napríklad odborný asis-
tent na slovenskej vysokej škole. Za týždeň musím 
odučiť 18 hodín a ak k tomu prirátam ešte 2 hodiny 
pravidelných individuálnych konzultácií a 2 hodiny 
konzultácií na požiadanie, vychádza to na 22 hodín 
týždenne, čo je vlastne týždenný úväzok stredoškol-
ského učiteľa. Okrem toho, samozrejme, mnoho času 
musí lektor venovať prípravám na hodiny, opravám 
testov a domácich úloh, ako aj vyrábaniu rôznych 
materiálov, resp. pracovných listov na precvičovanie 
určitých jazykovo-komunikačných zručností. Neza-
nedbateľnou zložkou mojej pracovnej náplne je tiež 
administratívna činnosť a komunikácia s partnerský-
mi inštitúciami ako napríklad Slovenským inštitútom 

vo Varšave, Generálnym konzulátom SR v Krakove 
či Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR.        

Máte nejakú vtipnú/milú spomienku z vášho uči-
teľského života?

Za pätnásť rokov, čo sa venujem vyučovaniu slo-
venčiny, sa, prirodzene, nazbieralo mnoho milých 
i nemilých, vtipných aj trápnych zážitkov. Neviem si 
takto narýchlo vybaviť tú najvtipnejšiu príhodu, ale 
snáď vám môžem prezradiť jednu, ktorá ma pobavila 
a súvisí s jazykom. Pri precvičovaní elementárnych 
pravopisných pravidiel sme so študentmi narazili na 
slovo bitúnok. Nato sa jeden zo študentov opýtal, 
prečo tam píšeme mäkké „i“, keď je to odvodené 
od slova byt, resp. bývať a zvieratá tam predsa žijú  
a bývajú. Úvaha onoho študenta ma najprv zasko-
čila, a potom rozosmiala. Nezostávalo mi teda nič 
iné, len mu vysvetliť, že na bitúnok domáce zvieratá 
nechodia bývať, ale umrieť.     

Ktoré rozhodnutie vo vašom živote pokladáte za 
najzásadnejšie?

Život ako taký je sledom rôznych rozhodnutí, tých 
vážnych i menej vážnych. Keďže jedno rozhodnutie 
zvyčajne generuje celý rad ďalších, ktoré už potom 
nemožno vrátiť späť, nedovolím si povedať, ktoré 
boli v mojom živote tie najzásadnejšie a či by som 
sa v týchto situáciách rozhodol inak. Možno najlep-
šie to vystihuje citát zo známej piesne francúzskej 
šansonierky Edith Piaf, ktorá spieva: „Nie, nič ne-
ľutujem...“.    

Momentálne žijete v Krakove, máte nejaké obľú-
bené miesto, ktoré by sme mali navštíviť?

Krakov je nepochybne turistickou atrakciou so všet-
kým, čo k tomu patrí. Snáď všade, kam sa človek po-
zrie, to dýcha históriou, vzdelanosťou, umením. Ak 
by som vám však mal odporučiť len jedno miesto, 
tak určite nevynechajte budovu Colegia Maius, ktorá 
bola srdcom pôvodnej, stredovekej Jagelovskej uni-
verzity. A potom ešte dozaista navštívte nejaké diva-
delné predstavenie v Krakove, hoci aj študentské. Tá 
atmosféra v tunajších divadlách je neopakovateľná. 

Autorka: Ester Viktória Ziffová
študentka žurnalistiky 
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Najlepšia svetová kuchyňa v Bratislave

Gastronómia v našom hlavnom meste sa svojou kvalitou každým rokom čoraz viac približuje európskym metropolám.  
V dnešnej dobe už nie je problém nájsť kvalitnú, autentickú kuchyňu z rôznych kútov sveta. A to väčšinou na miestach, 
kde by ste ju najmenej čakali. 

Zdravá čína: BuTiger
Čínske jedlo nemusí znamenať len horu rezancov  
s prísadami pochybnej kvality. Autenticky zariadená 
čínska reštaurácia na Laurinskej podáva iba špecia-
lity, o ktorých ste pravdepodobne ešte nepočuli. Ma-
rinovaný baklažán podľa tajného receptu, pekinská 
kačka so sladkými omáčkami a, samozrejme, klasika 
– plnené žemličky bao, servírované v tradičnej dre-
venej nádobe. Objednajte si toho viac a zaplňte stôl 
pokrmami, z ktorých môžete ochutnávať. 

€
Laurinská 138/11, 811 01 Bratislava
https://www.facebook.com/Butiger11/

Ramen: Ramen Kazu
Pôvodne čínske jedlo, neskôr rozšírené do Japon-
ska, si našlo cestu k srdciam milovníkov ázijských 
pokrmov po celom svete. Dnes už aj na Slovensku 
nájdete množstvo reštaurácií, ktoré servírujú tento 
sýty vývar, zložený zo širokých rezancov, zeleniny, 
morských rias a rôznych druhov mäsa. Ten najlep-
ší údajne nájdete v malej prevádzke v centre mesta  
s názvom Ramen Kazu. Ceny sú tu, pochopiteľne, 
o niečo vyššie, no ramen vám uvarí Japonec, ktorý 
sa príprave tejto delikatesy venuje už dvanásť rokov.

€€ - €€€
Panská 244/15, 811 01 Bratislava
http://ramenkazu.sk/

Kórea: YumYum Korean food
Ak si pod pojmom kórejské jedlo predstavíte váš-
ho štvornohého domáceho miláčika, prvá kórejská 
reštaurácia v Bratislave vám túto predstavu vyženie 
z mysle. Útulná prevádzka skrytá v pasáži na Ob-
chodnej ulici vás prekvapí vynikajúcimi mäsovými 
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aj vegetariánskymi jedlami, ako aj príjemnou obslu-
hou. Tradičné kimtchi, ryžové pivo a úsmev Kórej-
ca pripravujúceho pokrmy vás okamžite prenesú na 
druhý koniec sveta.

€€ - €€€
Obchodná 511/10, 811 06 Bratislava
https://www.facebook.com/YumYumKoreanFood

Najlepší burger v meste: Roxor 
Iba jediná burgrová reštaurácia v Bratislave sa môže 
pýšiť označením „najlepší burger v meste”, a tým je 
Roxor. Každú ingredienciu spracúvajú sami a ruč-
ne – od čerstvo pomletého mäsa, cez zemiaky, ktoré 
ručne krájajú, až po vlastné omáčky a kyslé uhorky. 
Ani žemle nekupujú v obchode, ale od miestnej pe-
kárky. Práve vďaka dôrazu na kvalitu táto prevádzka 
funguje už od roku 2015 a svoju klientelu nestratila 
ani po presťahovaní do väčších priestorov.

€
Šancová 19, 811 05 Bratislava
http://roxorburger.sk/sk/

Portugalsko: Beija Flor
Poznáte tradičné portugalské koláčiky Pastes de 
Nata? Sú to malé okrúhle koláčiky z krehkého cesta, 
plnené lahodným pudingovým krémom. Ak ste ich 
ešte neochutnali, teraz máte jedinečnú možnosť. Na 
Obchodnej vznikla pred pár mesiacmi malá kaviareň 
s názvom Beija Flor, kde vám okrem tejto delikatesy 
ponúknu rôzne ďalšie dezerty, portugalskú kávu aj 
ľahké obedové menu.

€
Obchodná 13, 811 06 Bratislava
https://www.beijaflor.sk/

Vietnam: Phong Nam
Túžite po naozaj autentickej vietnamskej kuchyni? 
Vaše kroky musia jednoznačne smerovať na trhovis-
ko Miletičova do bistra Phong Nam. Tam si objed-
náte u Vietnamca, ktorý nevie ani slovo po anglicky 
či po slovensky, z ponuky, ktorú tvoria iba obrázky 
jedál s číselným označením. Avšak čokoľvek si ob-
jednáte, máte záruku, že to bude veľká porcia pravé-
ho vietnamského jedla za naozaj lacný peniaz.

€
Miletičova 5481, 821 08 Ružinov
http://www.phong-nam.sk/

Taliansko: Antica Toscana
Skutočne dobrá talianska kuchyňa? Na tú je dnes  
v záplave pochybných „talianskych reštaurácií” veľ-
mi ťažké natrafiť. Nie je to však nemožné. Za reštau-
ráciou Antica Toscana v Rusovciach stoja Taliani 
pochádzajúci z Toskánska, ktorí sa rozhodli priniesť 
na Slovensko jedlá inšpirované receptami ich babič-
ky. Rodinná atmosféra a ručne robené cestoviny vám 
vnuknú pocit, že ste na návšteve u talianskych zná-
mych. V prípade, že túžite po neformálnej atmosfére, 
hneď vedľa reštaurácie vytvorili prechádzku s tými 
najlepšími „pizzami do ruky” v meste. 

€€ - €€€
Maďarská 101/27, 851 10 Rusovce
http://www.anticatoscana.sk/

Španielske tapas: Micho Gusto
Milujete Španielsko? Potom určite poznáte tapas – 
– drobné chuťovky voňajúce po morských plodoch, 
lokálnych syroch či výberových šunkách. Tie naj-
lepšie ochutnáte v nenápadnej petržalskej prevádzke 
Micho Gusto, kde na vás bude čakať milý, priateľ-
ský, temperamentný Španiel. Vybrať si tam môžete 
aj zo špeciálneho menu, ktorý tvoria najmä kvalitné 
steaky a tradičné španielske omelety. Útulnú atmo-
sféru si môžete užiť aj ráno vo forme raňajok so šál-
kou skvelej kávy.

€€ - €€€
Dudova, 851 02 Petržalka
http://www.michogusto.sk/

Autorka textu a fotografií: Bc. Ema Stanovská
študentka žurnalistiky
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Čo navštíviť v Bratislave? 
Určite každý z nás, študentov UK, má obľúbený podnik či miesto, kam sa rád vracia. Na chvíľu sa zregenerovať od škol-
ských povinností, posedieť a podebatovať s kamarátmi, či sa len pokochať okolím a pretriediť si myšlienky. V tomto člán-
ku vám ponúkame pár tipov na miesta, ktoré svojou unikátnou atmosférou určite stoja za vašu opätovnú návštevu. 

Nová Cvernovka
Cvernovka je ľudový názov pre továreň na výrobu 
nití a niťových produktov, ktorá sídlila v bratislav-
skej mestskej časti Ružinov. Keď sa s výrobou nití 
prestalo, Cvernovka slúžila na bývanie a neskôr ako 
centrum kreatívnej kultúry. Bohužiaľ, ,,kreatívci“ 
museli priestory opustiť po tom, čo sa im nepoda-
rilo dohodnúť sa na vybudovaní kultúrneho centra 
s developermi. Našťastie, v spolupráci s Bratislav-
ským samosprávnym krajom sa podarilo nájsť nové 
priestory – opustený areál bývalej chemickej prie-
myslovky na Račianskej ulici. Škola prešla kom-
pletnou rekonštrukciou a dnes sú to 3 roky, čo na 
tomto mieste funguje kultúrne centrum Nová Cver-
novka. Dokopy sa tu nachádza viac ako 40 ateliérov, 
gastro-obchody, kultúrny priestor so sálou, verejná 
knižnica a na piatom zo šiestich poschodí, ktoré 
Nová Cvernovka ponúka, nájdete Coworking Cver-
novka s detským kútikom, kde je možné prenajať si 
kanceláriu. Navyše celá budova ponúka obrovský 
vonkajší priestor, kde sa počas priaznivého počasia 
konajú koncerty, debaty aj festivaly. Na svoje si tu 

príde každý, pretože aktuálny program, ktorý vždy 
nájdete na stránke Novej Cvernovky, zahŕňa naozaj 
všetko od ekologických a vedeckých prednášok až 
po jazzové koncerty. 

Rooftop by Regal 
Na festivale Pohoda v roku 2013 sa traja ambiciózni 
chalani rozhodli vybudovať sieť reštaurácií zamera-
ných na prípravu v súčasnosti azda najpopulárnej-
šieho jedla – hamburgerov. Ich koncept pomenova-
li ,,fast causal“, čo znamená rýchlosť ako fast food 
a kvalitu ako prvotriedna reštaurácia. Majú viacero 
pobočiek po celom Slovensku a Česku, ale za naj-
výnimočnejšiu môžeme považovať tú na Hurbano-
vom námestí v Bratislave. Nachádza sa na druhom 
poschodí v budove bývalého Veľkého Baťu nad Ali-
zé. Z jej terasy je naozaj čarovný výhľad na centrum 
mesta a predovšetkým Michalskú vežu, ktorá je iba 
kúsok od reštaurácie. Najkrajšie je tam určite večer 
– sedíte na terase, všade naokolo sú svetielka, ulice 
Bratislavy sú pokojnejšie a vy si len vychutnávate 
dobré jedlo alebo popíjate remeselné pivo, ktoré Re-
gal ponúka. A najlepšie je, že zamestnanci na terase 
postavili viacero transparentných mobilných búdok, 
takzvaných IGLOO, ktoré vám aj vašim najbližším 
zaručia pohodlie a teplo počas zimných dní. Určite 
neváhajte, a za celotýždňovú ,,makačku“ v škole si 
budúci víkend doprajte odmenu v podobe návštevy 
tohto skvelého podniku. Zaručene neoľutujete. 

FUGA – priestor pre chýbajúcu kultúru
Fuga je slovenské ľudové zastarané slovo, predsta-
vujúce škáru. Úprimne, lepší názov si pre toto kul-
túrne centrum ani nevieme predstaviť. Dokonale 
vyplnilo kultúrnu škáru v Bratislave pre milovníkov 
alternatívneho spôsobu hudby či umenia. Podnik 
je okrem iného výnimočný aj svojou industriálnou 
atmosférou, keďže sa nachádza v zbúraných brati-
slavských továrňach. Pravidelne sa tu usporadúvajú 
divadlá, koncerty či výstavy slovenských aj zahra-
ničných tvorcov. Fanúšikovia experimentálnejšej 
formy elektronickej hudby, jazzu, rocku či metalu 
sem s obľubou chodia na párty, ktoré sú ťažiskom 
fugáckej dramaturgie. Pri čítaní referencií na facebo-
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okovej stránke Fugy sme natrafili na jednu obzvlášť 
výstižnú, o čom svedčil aj počet lajkov, ktorý tam 
ľudia na znak súhlasu zanechali. Jeden z návštevní-
kov totiž napísal, že „Fuga je kultúrny priestor, kde 
sa najlepšie stratíš a nájdeš zároveň.“ Mladý muž to 
snáď ani nemohol napísať lepšie, čiže ak sa v blíz-
kej budúcnosti chystáte von, skúste si pozrieť nabitý 
program na oficiálnej stránke a možno sa tam s par-
tiou radi stratíte a nájdete aj vy.

Michalská veža
Dôverne známa historická pamiatka nášho hlavné-
ho mesta má korene v 13. storočí, keď sa začala jej 
výstavba. Zažila si toho naozaj viac než dosť, od tu-
reckého nátlaku, cez nebezpečie zo strany husitov až 
po protesty mešťanov proti jej postaveniu. Dosť bolo 

o histórii, tieto fakty si dnes vie vygoogliť každý. 
Vašu pozornosť však chceme upriamiť na múzeum 
zbraní, ktoré sa nachádza priamo vo veži. Nájdeme 
tam tie najrôznejšie typy zbraní, či už zo stredoveku 
alebo z prvej a druhej svetovej vojny. Čerešničkou 
na torte je výhľad z najvyššieho poschodia veže. Je 
naozaj ohromujúci a ponúka pohľad z výšky na celé 
Staré Mesto a jeho okolie, takže môžeme vidieť aj 
skupinky turistov z rôznych kútov sveta, ako ob-
divujú uličky Bratislavy, rodinky s deťmi, pomaly 
prechádzajúcich starších ľudí s nákupnými taška-
mi a, predovšetkým, nás – študentov flákajúcich sa 
mestom po skončení prednášok. Tento výhľad naozaj 
stojí za návštevu Michalskej ulice, na ktorej sa veža 
nachádza. Vstup pre študentov stojí 3 € a múzeum je 
otvorené počas všetkých pracovných dní od 10:00 do 
17:00. Počas víkendov je to o hodinu posunuté a na 
vežu sa dostanete od 11:00 do 18:00. Navyše, počas 
chladnejších dní v roku je výhľad skrášlený fareb-
ným lístím a neskôr bielou pokrývkou. 

Autorka textu a fotografií: Lucia Matejová 
študentka žurnalistiky

Fuga

Výhľad z Michalskej veže
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       Okolo  nás

Dostihy – viac ako vášeň
Máte radi adrenalín, čas strávený vonku s priateľmi a zvieratá? Tak potom je tento článok určený práve vám. Dostihový 
šport na Slovensku síce nie je taký rozšírený ako futbal či hokej, no napriek tomu je veľmi obľúbený. Má slušnú základňu 
ľudí, ktorí každú nedeľu trávia svoj voľný čas na hipodróme. Dostihy nie sú len akési hobby, myslím si, že je to pre mnoho 
ľudí životný štýl. 

Avšak predtým, ako vám ich predstavím, nahliadla by som trošku do slovenskej histórie. Prvé dostihy sa na Slovensku 
odbehli 22. mája 1814 v Urmíne (v dnešných Mojmírovciach) neďaleko Nitry. V Bratislave sa prvé dostihy konali v máji  
v roku 1826. Neskôr sa stala centrom prekážkových dostihov, ktoré sú dnes tak trochu v úzadí tých rovinových. Dostihový-
mi mestami v tej dobe boli aj Košice a Tatranská Lomnica. V neskorších rokoch boli viaceré snahy o vybudovanie hlavného 
závodiska. Keď sa konečne vybralo miesto na jeho výstavbu neďaleko obce Svätý Jur, bola v blízkosti tohto miesta uzáko-
nená prírodná rezervácia, čo znamenalo, že sa musel nájsť náhradný priestor. Tým priestorom bol Starý Háj v bratislav-
skej Petržalke, kde sa hlavný hipodróm nachádza dodnes. V roku 1979 tu bola zavedená pravidelná dostihová prevádzka. 

A teraz sa presuňme do prítomnosti
Čo vlastne dostihy sú? A ako fungujú? Dostihy 

sa dajú označiť za individuálny šport, pretože každý 
jeden kôň uteká sám za seba. Sú skúškou rýchlosti, 
vytrvalosti alebo spojením oboch. Dostihová sezóna 
sa začína na začiatku apríla a končí na konci októbra. 
Kone však v dostihoch neutekajú samy, počas pre-
tekov sú podporované jazdcami. Tí sú buď amatéri, 
alebo jazdci z povolania a po dosiahnutí 50. víťaz-
stva sa označujú titulom džokej. V dostihoch pozná-
me tri druhy pretekov. Rovinové preteky, preteky na 
rôzne vzdialenosti (zväčša od 1000 m do 2800 m), 
a prekážkové (v nich kone musia prekonať určitý 
počet prekážok). Posledný druh, ktorý na Sloven-
sku už prakticky zanikol, sú dostihy klusácke. Tie 
fungujú na inom systéme –  jazdec sedí v pripojenej 
sulke, pričom kôň nesmie v priebehu trate nacválať, 
v opačnom prípade bude diskvalifikovaný. Dnes mô-
žeme cvalové dostihy sledovať raz ročne pri tradič-
ných dožinkových slávnostiach v Senici, dva až tri 
dostihové dni sa konajú v Topoľčiankach a hlavným 
dejiskom dostihovej prevádzky u nás je Bratisla-
va, kde sa ročne koná okolo 15 mítingov. Najväčší 
míting konajúci sa na Slovensku je tzv. Turf Gala, 
ktorého konanie je presne určené na prvý júnový 
víkend. Sú to medzinárodne uznávané  preteky, kde  
5 hlavných dostihov ponúka možnosť vidieť stredo-
európsku špičku koní a jazdcov. Na svoje si prídu 
kone behajúce šprintérske závody, vytrvalci, ale aj 
míliari (1600 m).

Bratislavské závodisko v súčasnosti nie je len 
o dostihoch

Petržalský Starý Háj je obľúbeným miestom pre 
rodiny s deťmi, ktoré namiesto trávenia času v ná-
kupných centrách, chodia tráviť nedeľné popoludnia 
na dostihy. Bratislavské závodisko dýcha atmosférou 

prírody a okrem samotných dostihov ponúka kultúr-
ne vyžitie pre všetky vekové kategórie. Deti sa môžu 
zabaviť na novo vybudovanom detskom ihrisku, kde 
nájdu všelijaké preliezky a hojdačky, prípadne sa 
môžu povoziť na koňoch, čo je veľmi populárne. Pre 
tých starších je každú dostihovú nedeľu pripravený 
kultúrny program, počas ktorého na pódiu vystupujú 
rôzni umelci. Niektorí ľudia navštevujú dostihy jed-
noducho za účelom oddychu a strávenia príjemného 
popoludnia vonku v prírode. Tým hlavným progra-
mom sú, a ja verím, že naďalej aj budú, dostihy, kde 
štvornohí plnokrvníci súťažia a medzi sebou zvádza-
jú na dráhe krásne súboje o víťazstvá. Turfoví nad-
šenci navštevujúci Starý Háj majú pravidelne svojich 
obľúbencov, vďaka čomu prežívajú dostihy intenzív-
nejšie. Možnosťou pre dospelých je aj stávkovanie, 
keď si po prehliadnutí koní môžu staviť na svojho 
favorita. Dostihy ponúkajú obrovský adrenalín, kto-
rý určite odporúčam zažiť. Myslím, že je to veľký 
zážitok a keď sa niekomu tento krásny šport zapáči, 
je to zaručene láska na celý život. 

Autorka textu a fotografie: Kamila Gúčiková
študentka žurnalistiky
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Niekoľko tipov, kde si oddýchnuť  
od počítača a telefónu

Zimný semester sa už preklopil do druhej polovice a termíny odovzdania prác a iné povinnosti sa začínajú kopiť. V škole 
všetci požadujú odovzdanie seminárnych prác a zadávajú termíny skúšok. Celý deň sa točí okolo písania na počítači. 
V nasledujúcom článku prinášame niekoľko tipov, kam v okolí internátov rýchlo vybehnúť do prírody a oddýchnuť si od 
počítača, telefónu a každodenného zhonu.

Líščie údolie
Necelých 10 minút pešo od internátov sa nachá-
dza Líščie údolie, cestou z veľmi známej konečnej 
zastávky, hore ponad internáty a po červenej turis-
tickej značke doľava, ste tam za chvíľu. Pri vstupe 
do lesa zabudnete na hluk mesta a hneď sa tu lepšie 
dýcha. Park je veľký a ponúka množstvo lesných 
cestičiek. Ľudia tam chodia na prechádzky častokrát 
so psíkmi, pretože hneď vedľa sa nachádza útulok 
Sloboda zvierat. V parku je takisto päťkilometrový 
bežecký okruh, ktorý niekoľkými stúpaniami preverí 
kondičku. 

Devínska Kobyla
Máte chuť na dlhšiu prechádzku, pri ktorej sa aj 
trošku zadýchate? Potom sa vyberte na Devínsku 
Kobylu. Najkratšia cesta vedie z dediny Devín, 
do ktorej vás zo zástavky Botanická odvezie auto-
bus č. 29. Tento kopec v Malých Karpatoch takisto 
prináša vynikajúci oddych v prírode a dostanete sa 
naň do hodiny. Dlhšie trasy pre bežcov či chodcov 
vedú aj z Karlovej Vsi. Na vrchole vás bude čakať 
vytúžený výhľad na Dunaj a jeho kľukatenie sa po 
slovensko-rakúskej hranici.

Horský Park
Ďalšou príjemnou možnosťou na prechádzku je 
Horský Park, takisto sa od Mlynskej doliny nachádza 
do polhodiny pešo a je neďaleko vojenského 
pamätníka Slavín. Môžete teda jednou prechádz-
kou spojiť návštevu dvoch príjemných miest, na 
ktorých nájdete oddych v prírode a krásny výhľad 
na Bratislavu. Horský Park je obľúbeným prechádz-
kovým miestom mnohých ľudí. Prináša presne to, čo 
potrebujú, a to ticho a pokoj. Dostanete sa tam od 
internátov dole po ceste popri Cubicone a Televízii, 
potom sa vydajte cez diaľničný nadjazd a hore kop-
com.

Nábrežie Dunaja
Príjemný oddych môžeme nájsť aj pri prechádzke 
popri Dunaji, síce to nie je vyslovene prírodné mies-
to, ale pohľad na tečúcu vodu upokojuje. Zaujímavá 
môže byť prechádza popri Dunaji na internáty, na 
ktorú sa dá ísť zo zastávky Most SNP. Pomaly hore 
popri Dunaji sa za necelú hodinku dá dostať až na 
zastávku Lafranconi. 

Autorka: Bc. Ivana Drobáňová
študentka žurnalistiky

Fotografie: pixabay
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       Študenti  š tudentom

Prvý deň v škole
Mesiac pred slávnostným otvorením školy som sa denno-denne zobúdzala s pocitom stresu, ktorý sa každým dňom stup-
ňoval. Predstava vystúpenia z už dobre rozbehnutého vlaku vo mne vyvolala pocity úzkosti. 

Mala som obavy z toho, ako len prežijem 4 dni v miestnosti, ktorú študenti odvážne nazývajú izba, keď u nás v byte 
rozmery takejto plochy slúžia ako odkladací priestor (špajza). Dokonca som nadobudla pocit, že sa zo mňa stane klaustro-
fobik na najbližších 3 - 5 rokov. Toto neboli jediné faktory, ktoré podkopávali moju psychickú stabilitu, obavy prichádzali 
z každej vízie budúcnosti.

Nakoniec sa dostavil „deň D“,  všetky vykonštruované problémy sa zázračne rozplynuli a ostal už len pocit slobody. 
Tak som si teda slobodne obliekla nohavice naruby rovnako s hodinkami a vykročila smerom na zástavku. Počas nekoneč-
ného čakania na autobus som si v poslednej minúte všimla, ako sa moje obavy, stres či strach pretavili do fyzickej podoby. 

Po tomto ,,vyvrcholení“ som prijala realitu takú, akou je a opäť sa môj život dostal do rovnováhy. Teda, až dokým 
nepríde prvé skúškové obdobie, vtedy sa začne písať ďalší príbeh. 

Anketa - rady pre prvákov

Vyšli sme do ulíc a vyspovedali sme  4 študentov Univerzity Komenského.  Otázky a odpovede sme zamerali najmä na 
terajších a budúcich prvákov, ktorým by rady študentov mohli v najbližších mesiacoch pomôcť.
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Anna Ďurkovičová, študentka práva, 

Prečo si si vybrala práve tento študijný 
odbor? Myslíš si, že bez vysokej školy 
by sa toto povolanie nedalo vykoná-
vať?

Právo ma vždy fascinovalo, avšak zvažovala som aj iné progra-
my. Tento odbor zvíťazil najmä z dôvodu vysokého uplatnenia, 
a taktiež tam neboli prijímačky. Povolanie sa jednoznačne nedá 
vykonávať bez vysokej školy!

Aké boli tvoje pocity pred samotným nástupom na vy-
sokú školu?
Stres, panika, plač, ale  po týždni už bolo všetko v poriadku. 

Spomínaš si na svoje prvé skúškové obdobie? Ak áno, 
aké si mala pocity.
Stres, panika, plač. Počas skúškového som mala pocit, že je na 
mňa toho až priveľa a nie je to jednoduché. No, s odstupom času  
nechápem, prečo po každom skúškovom stresujem. 

Akú radu by si dala budúcim prvákom? 
Čo sa týka klubov, nebola som na žiadnej párty. Neviem, čo po-
radiť, ale spolužiaci často navštevujú King‘s a Unique. Ja som 
to však nezažila. 
Budúcim prvákom radím, aby si určite pozreli predmety pred 
tým, ako si podajú prihlášky na školu, a to z dôvodu zváženia 
svojich schopností a vedomostí. Ťaháky sa určite neoplatia. 
Na dobré jedlo choďte do Roxoru, odporúčam ich burgre.

Dominik Valko, informačné štúdia

Prečo si si vybral práve tento študijný 
odbor? Myslíš si, že bez vysokej školy 
by sa toto povolanie nedalo vykoná-
vať?

Kvôli zaujímavému názvu. Nevedel som totiž, čo chcem študo-
vať. Na vykonávanie tejto práce netreba vysokú školu, ale kurzy 
určite áno.
Aké boli tvoje pocity pred samotným nástupom na vy-
sokú školu?
Pýtal som sa sám seba, čo tu hľadám a prečo som nešiel radšej 
pracovať. 
Spomínaš si na svoje prvé skúškové obdobie? Ak áno, 
aké si mal pocity.
Áno, bol som veľmi vystresovaný a nakoniec aj prekvapený  
z toho, aké to bolo ľahké.
Akú radu by si dal budúcim prvákom? 
Učte sa až v decembri, dovtedy netreba. Navštívte KGB na ulici 
Obchodná, majú tam vynikajúce pivo.

Jana Horňáková, študentka prekladateľstva

Prečo si si vybrala práve tento študij-
ný odbor? Myslíš si, že bez vysokej 
školy by sa toto povolanie nedalo vy-
konávať?

Vždy ma  zaujímali a bavili jazyky. Myslím si, že pri tomto po-
volaní musíte poznať nejaké pravidlá, mať dobrú znalosť jazy-
ka a roky praxe.

Aké boli tvoje pocity pred samotným nástupom na vy-
sokú školu?
Veľmi som sa tešila.

Spomínaš si na svoje prvé skúškové obdobie? Ak áno, 
aké si mala pocity.
Zatiaľ som ho nezažila.

Akú radu by si dala budúcim prvákom?
Odporúčam ísť do Bratislavy už počas leta, nájsť si robotu a za-
bývať sa, aby ste potom nemali problémy s orientáciou. Nájdite 
si ľudí z vyšších ročníkov a vždy sa ich pýtajte otázky spojené so 
štúdiom či životom v Bratislave, sú ochotní a poradia.

Marko Somr, študent manažmentu

Prečo si si vybral práve tento študijný 
odbor? Myslíš si, že bez vysokej školy 
by sa toto povolanie nedalo vykoná-
vať?

Premýšľal som nad Ekonomickou univerzitou a Univerzitou 
Komenského (rovnaký odbor), no čo sa týka uplatnenia, táto 
škola je na tom omnoho lepšie. Nájdete si v tomto odbore povo-
lanie aj bez vysokej školy, ale odrazí sa to aj na výplatnej páske. 

Aké boli tvoje pocity pred samotným nástupom na vy-
sokú školu?
Tešil som sa sem, už počas prázdnin som spoznával Bratislavu.

Spomínaš si na svoje prvé skúškové obdobie? Ak áno, 
aké si mal pocity.
Treba sa len učiť, učiť a učiť. 

Akú radu by si dal budúcim prvákom? 
Skvelú pizzu za výbornú študentskú cenu nájdete v Pizza Sole 
Mio (3,99 Eur). Na pivo choďte do KGB na Obchodnej, pre leni-
vejších je na mlynoch Kotolňa. 
Brigádu si hľadajte po prvom semestri alebo po prvom ročníku 
vtedy už viete, ako zhruba čo prebieha.

Autorka: Laura Kuricová
Študentka žurnalistiky

Fotografia: pixabay

Pozitívne motto na záver  „Jedlo zaháňa hlad, učenie hlúposť.“ – neznámy autor 
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       Študenti  š tudentom

Prokrastinácia – radšej čokoľvek, len aby 
sme sa nemuseli učiť

 
Skúšky, zápočty, zadania... byť študentom občas znamená vystaviť svoje nervy kritickým podmienkam. Niekedy si to 
však zhoršujeme sami, keď povinnosti odkladáme na zajtra. Ak však rozpoznáme pravú príčinu, prečo sa knihám vyhý-
bame ako čert svätenej vode, ďalšie skúšky by už nemuseli byť také stresujúce. 

Takmer všetci to poznáme. Mali by sme sa učiť, 
robiť projekty, prezentácie, či písať seminárky, no 
radšej si pozrieme jednu časť seriálu za druhou, až 
je na učenie neskoro. Veď aj zajtra je deň. Takto od-
kladáme povinnosti ako nástup obávanej diéty, až 
kým nás zajtrajší deadline neprinúti prebdieť celú 
noc, aby sme ich pod tlakom stresu a viny konečne 
vypracovali. Výsledok je polovičnej kvality, my sme 
vyčerpaní, a preto si sľúbime, že to nabudúce bude 
inak. Lenže nebude. A takto sa začarovaný kruh plný 
popierania a stresu opakuje. 

Prokrastinácia je zlozvyk, ktorý si podľa odborní-
kov osvojila pätina dospelých a až polovica všetkých 
študentov. Jej podoby sa líšia od človeka k človeku, 
od učenia sa tanečnej choreografie vo videoklipe až 
po ponuku upratovania zadarmo vo facebookovej 
skupine študentov na internáte. Odborníci upozorňu-
jú, že dôvody, prečo sa jej nevieme zbaviť, sú hlbšie 
a komplexnejšie ako len nezáživnosť či nepríjem-
nosť skúškového učiva či projektov do práce. V na-
sledujúcich riadkoch sú preto uvedené najčastejšie 
príčiny prokrastinácie a spôsoby, ako ich prekonať. 
 

Perfekcionizmus a obavy

Napriek možnému zdaniu, že ide o pozitívnu 
vlastnosť, perfekcionizmus môže spôsobiť, že sa 
k práci ani len nedostaneme. Ak si totiž nastavíme 
príliš vysoké očakávania, môže to viesť k pocitu zly-
hania, ktorý nás dopredu odradí. Perfekcionizmus sa 
môže prejavovať prostredníctvom nášho vnútorného 
hlasu a odôvodňovania. Napríklad si môžeme pove-
dať: „Musím to urobiť perfektne alebo vôbec“. Ta-
káto zvýšená sebakritika spôsobí, že sme pod tlakom 
a môže zmariť našu snahu dosiahnuť cieľ. 

Ďalším škodlivým príkladom môže byť potreba 
mať všetko dokonale pripravené ešte predtým, ako 
sa pustíme do práce. Trebárs môžeme čakať done-
konečna na tú správnu chvíľu, keď sa oplatí začať 
na cieli pracovať. Alebo sa rozhodneme začať učiť 
sa na skúšku až potom, čo máme dokonale prepísa-
né poznámky a vyznačené kľúčové slová. Tým, že 
čakáme, kým budeme mať všetko perfektne nachys-

tané, v skutočnosti odkladáme akúkoľvek možnosť 
pokročiť a opäť upadáme do prokrastinácie. 

Podobne nás môžu brzdiť naše obavy. Ak sa bo-
jíme výsledkov, napríklad toho, či na skúške uspe-
jeme, strávime viac času rozmýšľaním o tom, ako 
veci dopadnú a to nám môže zabrániť dobre sa na ne 
pripraviť. 

Spočiatku je potrebné si uvedomiť, že perfekcio-
nizmus a obavy nás dokážu vystrašiť natoľko, až nie 
sme schopní začať plnohodnotne pracovať. Osoby, 
ktoré nimi trpia, by si mali dovoliť urobiť chyby 
a posúdiť, či je nevyhnutné alebo dokonca možné 
perfekcionizmus dosiahnuť. Namiesto sústredenia 
sa na dokonalé vypracovanie zadania je treba zdô-
razňovať dôležitosť včasného dokončenia. Pomôcť 
im môže aj zoznam situácií, keď im perfekcioniz-
mus nepomohol a prípadov, keď odovzdanie hoto-
vej práce bolo oveľa užitočnejšie. Mali by sa snažiť 
jednoducho začať pracovať na stresujúcom zadaní 
a až potom si pripúšťať nejaké obavy. Takto zistia, 
že množstvo ich stresu a nervozity značne opadne.

 Zavalenie prácou

Rozsiahle množstvo povinností dokáže človeka 
ľahko odradiť. Prokrastinácia môže v takom prípade 
znamenať, že nevieme, kde začať. Keď sa tak stane, 
psychológovia odporúčajú splniť jednu malú povin-
nosť, ktorá nás povzbudí k práci na väčšom zadaní. 
Ďalšou radou je spísať si zoznam viacerých menších 
krokov, ktoré vedú k dokončeniu náročnej úlohy. Je 
totiž oveľa ľahšie zvládnuť cieľ, keď si ho rozdelíme 
na menšie časti. 
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Strach a nízke sebavedomie
Ľudia trpiaci úzkostnou poruchou majú často 

sklon k nízkemu sebavedomiu a je pre nich nároč-
nejšie prekonať negatívne myšlienky. Pochybovanie 
o sebe samom a strach nás dokážu presvedčiť, že 
v dosahovaní našich cieľov zlyháme. Napríklad mô-
žeme začať veriť, že nemáme schopnosti potrebné na 
to, aby sa nám podarili. 

Na to, aby sme to prekonali, je potrebné zvážiť, či 
skutočne nezvládneme určitú činnosť vykonať. Po-
kiaľ sa dané zručnosti naozaj nevieme naučiť sami, 
odporúča sa požiadať niekoho o pomoc. Psycholó-
govia taktiež radia osvojiť si zásadu „v priebehu prá-
ce sa to naučím“ alebo „viacej času na tomto zadaní 
zvýši moje šance byť úspešný“. Ďalšou možnosťou 
je veriť, že človek nezlyhá, aby o sebe prestal pochy-
bovať. V tejto súvislosti by to mal „skúsiť a uvidieť, 
čo sa stane“ namiesto zastavenia sa kvôli nedokáza-
ným predpovediam. Zároveň platí, že je vždy lepšie 
byť samému sebe optimistickým vodcom ako nega-
tívnym kritikom.  Skrátka, keď strach a nízke seba-
vedomie vedú k prokrastinácii, musíme prekonať 
negatívne myšlienky a nájsť kreatívne spôsoby, ako 
dosiahnuť svoje ciele. 

Nesprávne vzory
Prokrastináciu sme mohli prebrať aj od ľudí, ktorí 

sú nám vzorom – rodičov, súrodencov alebo iných 
dôležitých osôb v našom živote, ktoré si osvojili prí-
stup „nechať to na neskôr“. V takom prípade je po-
trebné uvedomiť si negatívne dôsledky, ktoré si na 
týchto ľudí po prokrastinácii počkali. Naopak, dobré 
výsledky nám môžu pomôcť dosiahnuť nové vzory, 
najmä také, ktoré sú aktívnejšie. 

Zlý časový manažment
Ak nedokážeme pracovať s časom, zvykneme 

riadne podceniť, ako dlho nám potrvá dokončenie 
zadania, rovnako ako podceňujeme to, ako rýchlo 

to zvládneme. Riešením je zvyknúť si začať skôr, 
ako sa nazdávame, že je potrebné a radšej zvládnuť 
povinnosť predčasne. Takýto prístup vykompenzuje 
akékoľvek chyby v odhadovaní času. Následne si 
doprajme odmenu za dokončenie úlohy načas alebo 
dokonca v predstihu! 

Depresia
Ďalšou príčinou prokrastinácie môže byť depresia 

alebo úzkosť, ktoré znižujú motiváciu, koncentráciu 
a vytrvalosť. Deprimovaní ľudia strácajú záujem aj 
v aktivitách, ktoré majú radi a je pre nich náročné 
plánovať si postup vykonávania činností, pretože si 
nie sú istí, kde začať. V prípade povinností, ktoré 
sa zdajú priťažké, môžu „zamrznúť“ a ak namiesto 
riešenia problémov o nich radšej rozjímajú, môže 
to depresiu ešte zhoršiť. Spoločenská izolácia, kto-
rá sprevádza depresiu, môže viesť k prokrastinácii 
v prípade, že daná povinnosť zahŕňa činnosti ako te-
lefonovanie cudzincom alebo stretnutie sa s niekým 
novým. Osoby trpiace depresiou tak môžu časom 
stratiť sebavedomie, pretože sa navonok zdajú byť 
nezodpovednými a nepredvídateľnými, a to môže 
ich okolie odradiť. Niekedy sú pre vlastné zlyhania 
v rozpakoch, a tak sa uchýlia k lžiam, no ak to ich 
známi zistia, opäť to zhoršuje nielen ich vzťahy, ale 
aj depresiu a spoločenskú akceptáciu. 

V takom prípade sa odporúča vhodná liečba, vrá-
tane individuálnej terapie s odborníkom, ktorá ľu-
ďom pomôže nastaviť si dosiahnuteľné ciele a roz-
členiť si prácu na menšie zvládnuteľné časti. Tým, 
ktorí si nemôžu dovoliť profesionálne sedenia, môže 
pomôcť behaviorálna aktivácia – psychologická lieč-
ba, ktorá okrem iného odporúča príjemné aktivity 
a účasť na činnostiach, ktoré človeku dodávajú pocit 
úspechu a výkonu. 

Tip na zvýšenie produktivity: Motivačná lektor-
ka Mel Robbins odporúča „5-sekundové pravidlo“. 
Podľa neho sa v momente, ako pocítime inštinkt 
pracovať na svojom cieli, musíme fyzicky rozhýbať 
do 5 sekúnd, inak ho náš mozog zastaví. Keď zavá-
hame pred činnosťou, o ktorej vieme, že ju musíme 
vykonať, počítajme 5-4-3-2-1-TERAZ a dajme sa do 
práce. Počítaním sa sústredíme na cieľ a rozptýlime 
sa od obáv a výhovoriek. Takýmto spôsobom sa pri-
nútime zvládnuť prácu, do ktorej sa nám nechce. Ak 
však nepočúvneme inštinkt do 5 sekúnd, nepohneme 
sa z miesta. 

Autorka: Bc. Zuzana Lenártová
študentka žurnalistiky

Fotografie: unsplash 
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       Študenti  š tudentom

Každý môže zachrániť svet
Malými krokmi k veľkým zmenám

Problém znečisťovania životného prostredia je v súčasnej spoločnosti jedným z najzávažnejších a najviac diskutovaných 
tém. Možno nie je badateľný na prvý pohľad, no pravdou ostáva, že pri súčasnom tempe znečisťovania a konzumného 
spôsobu života čoskoro postihne práve nás a budúce generácie. Veľmi veľa ľudí by aj chcelo svojou troškou prispieť k zá-
chrane našej planéty, lenže nevedia, kde vlastne začať. Preto vám prinášame niekoľko užitočných tipov, ako odľahčiť 
životné prostredie od zbytočného odpadu.

Zničiť korene problému
Azda najdôležitejší krok k zelenšej budúcnosti je 

osveta. Je nesmierne dôležité o problémoch otvore-
ne hovoriť, diskutovať a nevyhýbať sa im. Nestačí 
si byť len vedomý toho, že naše činy majú dôsledky. 
Potrebné je aj hľadať riešenia a zavádzať ich do pra-
xe. No a predovšetkým je potrebné širokú verejnosť 
informovať o možných riešeniach a vzdelávať ju 
v tejto oblasti. V súčasnosti je čoraz viac skloňované 
slovo recyklácia. Avšak nie je také dôležité recyklo-
vať už existujúci odpad, ale hľadať korene problému 
a začať tam. To znamená snažiť sa obmedziť tvorbu 
nového odpadu. Akým spôsobom? Človek môže za-
čať čímkoľvek. Malými krôčikmi, malými zmenami 
vo svojom živote. Stačí si len na nákupy so sebou 
nosiť vlastnú papierovú, ale najlepšie plátennú tašku, 
namiesto tej plastovej. 

Existuje veľa spôsobov, ako sa vyhnúť tvorbe 
nového odpadu. Bezobalových obchodíkov za pos-

ledné roky vzniká, aj na Slovensku, čoraz viac. Nie 
každý si však môže dovoliť pravidelne v nich aj 
nakupovať. Ďalším často skloňovaným pojmom je 
takzvaná „fast fashion“. Móda je odvetvie, ktorého 
ročná produkcia odpadu sa šplhá do astronomic-
kých výšin. Odporúčame teda nakupovať napríklad 
v second handoch. Zbavovanie sa starého oblečenia 
môže niekomu pomôcť, ak ho venujete niekomu, 
kto to potrebuje. Dokonca aj veľmi zničené šatstvo 
sa dá znovu použiť ako handra na utieranie prachu. 
Predovšetkým sa však každý musí sám zamyslieť, či 
v živote potrebuje toľko vecí a radšej si dvakrát roz-
myslieť než si niečo kúpi. 

Dobrá rada nad zlato
Slovensko je jednou z krajín, ktoré majú zásobu 

pitnej vody tečúcej z kohútika. Nie každá krajina 
sa, bohužiaľ, môže tešiť z takých zásob čistej, pit-
nej vody a mnohí aj napriek tomu kupujú tú balenú. 
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A keď sme pri vode, ďalším užitočným tipom je na-
príklad nosenie si vlastnej sklenenej alebo plastovej 
fľaše, ktorá neobsahuje chemickú látku BPA. Tá sa 
používa pri výrobe PVC plastov a obalov. Aj šetrenie 
je dobrým spôsobom ako chrániť planétu. Hoci všet-
ky dôležité životné rozhodnutia a filozofie sa odo-
hrávajú v sprche, pokúste sa tráviť v nej o pár minút 
menej. Pokiaľ nemáte umývačku riadu, môžete vy-
skúšať špinavý riad najprv namydliť a umyť spolu až 
nakoniec. A rovnako ani pri umývaní zubov nemusí 
byť voda pustená neustále. 

Snažiť sa vyhýbať sa jednorazovým plastom je 
rada nad zlato. Plastové vrecká nahraďte, napríklad 
bavlnenými. Ak nemáte čas alebo možnosť variť 
si doma sami z čerstvých potravín, noste vždy pri 
sebe v kabelke alebo ruksaku vlastný príbor, ktorý 
nezaberie veľa miesta. Aj problém jednorazových 
slamiek je už dnes všeobecne známy. Už dávno nie 
sme deti a nepotrebujeme tekutiny prijímať pomo-
cou slamky. Ak ale nie ste ochotní vzdať sa ich úpl-
ne, zadovážte si napríklad bambusové, kovové alebo 
sklenené, ktoré môžete rovnako nosiť vždy pri sebe 
a mať ich poruke.

Nakoniec by som chcela upriamiť pozornosť na 
digitalizáciu. Technológie sa hýbu dopredu raketo-
vým tempom a dnes sa už dokážeme oslobodiť od 
ton zbytočného papiera pomocou rôznych pláno-
vacích aplikácií, aby sme nemuseli pri sebe nosiť 
diár. Štatistiky ukazujú, že študenti vysokých škôl 
viac preferujú robenie si poznámok a učenie sa na 
počítači. Popularita čítačiek elektronických kníh sa 
rapídne zvyšuje. Hoci chápem, že tradičné pero a pa-
pier môžu byť pre niekoho nenahraditeľné a že nič sa 
nevyrovná vôni novej knihy. Zošity a diáre sa však 
dajú kúpiť z recyklovaného papiera. Namiesto jed-
norazových pier investujte do kvalitnejšieho plniace-
ho, ktoré vydrží roky. A knižnice sú plné kníh, ktoré 
len čakajú na to, kedy ich niekto vezme do ruky.

Existuje nespočetne veľa možností a spôsobov, 
ako pomôcť spraviť zo sveta lepšie miesto na život. 
Od drevených zubných kefiek po vlastnoručne vyrá-

banú, domácu kozmetiku. Od hygienických pomô-
cok pre ženy a dievčatá až po kompostér na záhrade 
alebo na balkóne bytu... Toto všetko sú len malé, ne-
patrné zmeny v živote jedného človeka. Nie každému 
musia všetky tieto rady vyhovovať, nie každý ich má 
na rozume neustále. Nie sme predsa neomylní. Naj-
dôležitejšie je však zmeniť vlastné myslenie a sna-
žiť sa postupne tieto malé zmeny aplikovať a časom 
z nich vypestovať zvyk. Každý musí začať od seba. 
Nezabúdajte preto, že aj týmito malými krokmi mô-
žeme dôjsť ďaleko a docieliť veľké veci. 

Autorka: Bc. Barbora Hermanová 
študentka žurnalistiky

Fotografie: pixabay
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       Študenti  š tudentom

Ako skoncovať s hladovkou svojho 
sporiaceho prasiatka (2. časť)

Ak sa k tebe dostalo minulé vydanie nášho časopisu, mohol si v ňom nájsť tipy na zaujímavé brigády. Prvým z nich bolo 
doučovanie hlavičiek túžiacich po vedomostiach a druhým zablysknutie sa v žiari reflektorov v podobe robenia komparzu. 
A keďže sa hovorí, do tretice všetko dobré, máme v zálohe ešte jednu možnosť zárobku. Tou je animovanie voľného času. Že 
počuješ o niečom takom prvýkrát? V tom prípade nechaj svoje ospanlivé oči ešte otvorené a pokračuj v čítaní nasledujúcich 
riadkov. 

Na úvod by bolo vhodné vysvetliť si, kto je ani-
mátor voľného času a aké funkcie vykonáva. Ako už 
vyplýva z pomenovania, jeho náplňou práce je or-
ganizácia voľnočasových aktivít pre rozličné vekové 
skupiny ‒ od detí až po seniorov. Ide o prípravu a re-
alizáciu rôznych nevšedných činností, vrátane tvorby 
programu. Hlavným účelom týchto aktivít by malo 
byť zabavenie a rozveselenie ľudí. My sa budeme 
venovať práci animátora s tými najmenšími človie-
čikmi. Tá sa dá uskutočňovať vo viacerých podobách 
a na rôznych miestach, pričom nás bude zaujímať jej 
naplnenie v školách v prírode a v letných táboroch.

Animovanie v školách v prírode a v letných 
táboroch

Ráno otvoríš oči, porozhliadaš sa okolo seba 
a uvedomíš si, že túto noc si nespal vo svojej poste-
li. Po vykonaní základných potrieb sa presunieš do 
jedálenskej miestnosti, kde na teba čakajú švédske 
stoly. Naplnený žalúdok si vyžaduje ďalší odpoči-
nok, preto si v  dočasnej izbe zapneš televízor. Teplé 
slnečné lúče ti doslova doručia osobnú pozvánku, 
aby si si ich išiel užiť von do bazéna. Takže šup do 
plaviek! A potom hurá na dobrý obed! A napokon 

hurá animovať! Čo to? Aké animovanie? Azda ti ten-
to opis pripomínal dovolenku? Možno nie si až tak 
ďaleko od pravdy. 

Ale poďme pekne po poriadku. Na to, aby si sa 
dostal na takéto miesto, rozumej do niekoľko hviez-
dičkového hotela, je potrebné splniť určité kroky. 
Prvým je prísť na kasting. Je to kvôli tomu, že školy 
v prírode a letné tábory organizujú cestovné agentú-
ry, ktoré si na nich vyberajú ľudí. Nemusíš sa ničoho 
báť, takmer vždy zoberú všetkých. Spomínané kas-
tingy sa organizujú začiatkom marca a po nich na-
sleduje školenie. Školenie býva obyčajne dvojdňové 
a rozoberá sa tam program školy v prírode. Dané 
aktivity sa lepšie vysvetlia a tiež sa aj predvedú. Toto 
školenie nie je povinné, ale je lepšie zúčastniť sa ho, 
aby si bol „v obraze“.

Druhým krokom je dohodnúť si konkrétne turnu-
sy škôl v prírode, ktorých sa zúčastníš. Teda dátumy 
a lokality. Obyčajne sa konajú od apríla do júna, pre-
to sa najprv obsadzujú ony a až potom prichádzajú 
na rad letné tábory. Na každom turnuse je jeden hlav-
ný animátor, ktorý všetko riadi a ostatní animátori pl-
nia jeho inštrukcie. Hlavným vedúcim sa môžeš stať 
aj ty, no až po absolvovaní viacerých škôl v prírode 
a nadobudnutí potrebných skúseností. 

Možno ťa na začiatku prekvapila vízia oddychu 
a luxusného hotela. Naozaj sa to však deje. Kým za 
našich čias prebiehali školy v prírode vo vlhkých 
drevených chatkách a v prostredí zamorenom klieš-
ťami, dnes je už doba menej krutá. Deti chodia do 
pekných penziónov a hotelov, v ktorých je chutná 
strava a pri troche šťastia aj vysnívaný bazén. 

A čo mal znamenať ten relax celé dopoludnie? 
Nič iné, len pravdu. Čistú pravdu. Pretože program 
animátorov sa začína až od druhej hodiny popolud-
ní. Dovtedy sa o žiakov starajú ich pani učiteľky. Ty 
máš spolu s ostatnými animátormi voľno. Môžeš sa 
slniť na ležadle, alebo sa vybrať na prechádzku.   

Poobede už nastanú ťažké časy, spoločnosť ti 
bude robiť niekedy viac ako šesťdesiat ukričaných 
hrdiel. Našťastie, program už za teba vymyslel nie-



23

                

kto iný, presnejšie múdre hlavy v danej cestovnej 
agentúre. Tvojou náplňou práce je tento program 
zrealizovať a postarať sa o to, aby si decká odniesli 
krásne chvíle a naveky na teba v dobrom spomínali. 
Tieto zábavné úlohy končia o deviatej večer. Potom 
znovu nasleduje oddych. 

Turnusy zvyčajne trvajú necelých päť dní, i keď 
sa môžeš stretnúť aj so šesťdňovými. Necelých päť 
preto, lebo žiaci odídu v piatok doobeda. Dovidenia! 
A tak môžu odísť aj animátori. Ešte predtým si však 
dobre rozcvič ruku, pretože decká si od teba budú 
pýtať tvoj ctený podpis sťa od celebrity. 

Letné tábory sú o niečom inom, tu sa už nena-
chádzajú pani učiteľky, o deti sa treba starať celý 
deň, niekedy i celú noc. Fyzicky ale hlavne psychic-
ky, sú tábory rozhodne náročnejšie, preto si dva razy 
rozmysli, či sa na ne vôbec dáš. Ver mi, keď sa vrátiš 
domov, prespíš celý nasledujúci deň. A aj na ten ďal-
ší sa budeš cítiť ako práve vyliahnuté kuriatko.

Čo sa týka finančnej stránky, rozhodne sa viac 

oplatia školy v prírode. Za päť dní zarobíš okolo sto 
eur. Na hodinu to nechoď prepočítavať, nedopracu-
ješ sa ani k minimálnej mzde. Avšak zober si, že sa 
dostaneš na naozaj pekné miesta. A to všetko úplne 
zadarmo, ba ešte ti aj zaplatia. Navyše, ak máš rých-
lo po skúškach, pokojne sa môžeš prihlásiť aj na via-
cero turnusov, a  zarobiť tak viac peniažkov. Neho-
voriac o plnom vreci zážitkov. Zahrajme to teraz na 
citlivú strunu ‒ kedy si naposledy staval z drevených 
konárov bunker či sa smial pri slepej babe? Vidíš, 
ani si nepamätáš.

Letné tábory ponúkajú podobné finančné ohod-
notenie, i keď niekedy ešte nižšie. V nich ale mu-
síš odpracovať celých dvadsaťštyri hodín, čo sa nie 
vždy oplatí.

Šestoro animátora
Záver ešte venujeme tomu, aké atribúty by mal 

mať niekto, kto sa na túto prácu podujme. V prvom 
rade je to pozitívny vzťah k druhým ľudom a samo-

zrejme, hlavne k deťom. Ďalej je to dávka zodpoved-
nosti, predvídavosti a niekedy aj vešteckých schop-
ností. Sedemročné dieťa sa nevie ešte v plnej miere 
postarať samo o seba, preto je otázka, či si vymenilo 
spodnú bielizeň z predošlého dňa, úplne namieste. 
Potrebná je aj tona trpezlivosti, pretože v istých mo-
mentoch sa bez nej nezaobídeš. Napríklad pri desia-
tom vysvetľovaní toho, že zobrať si so sebou fľašu, 
znamená, že tá fľaša má byť naplnená vodou, nie 
prázdna. Dôležité sú aj organizačné schopnosti, naj-
mä ak nie je nad tebou hlavný vedúci, a aktivity si 
vymýšľaš sám. A neposledný, mimoriadne dôležitý 
bod hovorí, vždy maj úsmev na tvári a nebuď za 
smutného smajlíka.

Ak sa ti niečo nepodarí, nehádž hneď flintu do 
žita. Veď nikto učený z neba nespadol. 

Nuž, dopracovali sme až k samotnému záveru na-
šej série o brigádach (i keď, ktovie?). Pevne veríme, 
že ti nápady na možný zárobok, ktoré sme predstavili 
v dvoch číslach Kulturária, prišli aspoň trošku ná-
pomocné. Nešlo o klasické práce, s akými sa môžeš 
stretnúť bežne, skôr o hľadanie iných nápadov. Ne-
tvrdíme, že tvoje sporiace prasiatko vytrhnú z biedy 
okamžite. Možno ešte stále bude kvíliť, že je hladné. 
No vysvetli mu, že nie je všetko iba o peniazoch, ale 
aj o nových výzvach a zážitkoch, ktoré zas nasýtia 
tvoj hlad po skúsenostiach.

Autorka textu a fotografií: Bc. Michaela Karaffová
študentka učiteľstva

história ‒ slovenský jazyk a literatúra 
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       Študenti  š tudentom

Tipy a triky, ako si štýlovo zútulniť 
internátnu izbu

Či už ste na internáte prvýkrát alebo ste vysokoškolský život zažili na vlastnej koži, pohľad na vašu novú izbu nemusí byť 
vždy príjemný. Pokiaľ nie ste šťastlivec, ktorý vychytal „luxus Manželákov“, budete sa musieť zmieriť s tým, že nasledu-
júce mesiace strávite v bojových podmienkach. Alebo sa jednoducho vzopriete svojmu osudu, odmietnete žiť v izbe s oran-
žovými závesmi a nudnými stenami a svoju izbu si vylepšíte podľa seba. Ak ste sa tak rozhodli, v tomto článku nájdete pár 
účinných tipov, ako si zútulniť vaše bývanie, aby ste sa po nekonečných prednáškach a hodinách plných stresu vracali na 
internát s radosťou a potešením.

Posteľ

Určite sa všetci študenti zhodnú na tom, že najdô-
ležitejší predmet v izbe je posteľ. Je to miesto, kde 
trávime najviac svojho času. Či už sa na nej pilne 
učíte alebo dávate prednosť poobedným šlofíkom, 
všetci sa zhodneme na jednom: kvalita spánku roz-
hoduje o výkone študenta. Keď sa však po namá-
havom dni máte vrátiť do nudnej postele so zatuch-
nutými perinami, sen o spaní už nie je taký lákavý. 
Vždy je tu však možnosť urobiť zo svojej postele 
miesto, na ktoré sa budete tešiť. A na to vôbec nemu-
síte vynaložiť veľa úsilia a minúť množstvo peňazí. 
Stačí, ak si na ňu natiahnete plachtu obľúbenej far-
by (pokojne môže byť aj šedá, biela sa neodporúča, 
nakoľko internátny život býva dosť nevyspytateľný 
a nikdy neviete, kedy sa vám na nej objaví červený 
fľak od vína), periny si obalíte zaujímavou oblieč-
kou a poprípade to celé doladíte svojím milovaným 

plyšákom. Pre fajnšmekrov odporúčam cez celú po-
steľ prehodiť deku alebo prehoz, aby ste si počas dňa 
nesadali do perín v oblečení, ktoré prežilo bujaré 
cesty tridsaťdevinou a obtrelo sa o viac študentov, 
ako býva o dvanástej vo Venze. Aby to však vyzeralo 
ako vystrihnuté z magazínu o bývaní, poukladajte na 
ňu niekoľko vankúšov ľubovoľného vzoru a farby 
a ulaláááá, najväčšia časť izby je hotová. A pokiaľ 
sa vám výber vankúšov v Ikei nepáči, mám pre vás 
riešenie. Vyrobte si vlastný! Vôbec to nie je také zlo-
žité – stačí, ak použijete trochu fantázie a vaša pos-
teľ bude razom pôsobiť kreatívne a bude obsahovať 
kúsok z vás. Môžete použiť farby na textil a niečo 
pekné na vankúš namaľovať alebo napísať, prípadne 
lepiacou pištoľou prilepíte farebné pom-pomy, ktoré 
si môžete tiež sami vyrobiť alebo kúpiť. No a pos-
ledným bodom, ktorý zakončí personalizáciu vašej 
postele, je koberček! Neexistuje lepší pocit, ako sa 
ráno zobudiť a bosou nohou stúpiť na niečo mäkké 
a teplé. To však platí len v prípade, pokiaľ sa oň po-
čas celého roka staráte, inak riskujete, že stúpite na 
množstvo prachu, špiny a kúsky čipsov.

Svetielka

Vyzdobenie izby svetielkami býva často podceňova-
né, no neverili by ste, koľko čara dodajú do miest-
nosti. Kamaráti určite ocenia, keď ich pozvete na 
pohár vína a v izbe nebude okrem malých svetielok  
a sviečok nič rozsvietené. Izba tým nadobudne ma-
gickú atmosféru a tiež rozprúdi filozofické debaty pre 
večer pri víne ako stvorené. O to väčší efekt dosiah-
nete, pokiaľ nahovoríte aj vašich spolubývajúcich 



25

                

a svetielka rozvešiate po celej izbe. A nemusia to byť 
len obyčajné žiarovky, ktoré síce tiež nevyzerajú zle. 
V obchodoch nájdete rôzne tvary a farby podľa svoj-
ho vkusu a je len na vás, ktoré si vyberiete. Potom si 
ich už len pokvačkáte hocikde, kde sa vám to žiada, 
fantázii sa medze nekladú. Veľmi efektívne je zave-
siť ich nad posteľ, pretože jemné svetlo, ktoré z nich 
vyžaruje nebude prekážať ani spolubývajúcim, keď 
už budú chcieť spať a vy sa ešte budete musieť učiť 
ďalších 30 strán na zápočet. 

Stolík

Druhým najpoužívateľnejším miestom vo vašej izbe 
je určite pracovný stolík. Povedzme si to otvorene, 
niekoľkohodinové vysedávanie v pokrčenej polohe 
na posteli nie je vždy to najlepšie pre chrbát a kríže, 
a tak občas musíte siahnuť aj po stoličke za stolom. 

Pokiaľ sa vám však hnusí stará internátna stolička, 
ktorej čalúnenie už prešlo mnohými študentmi a sto-
py po jej používaní sú badateľné, skvelým tipom je 
dať cez ňu prehoz alebo koberec. Áno, znie to šia-

lene, no malý kúpeľňový koberček sa dá perfektne 
využiť ako pohodlné riešenie pre stoličku. Nielenže 
vyzerá dobre, pretože zakryje dlhoročné fľaky, ale 
budete sa na nej cítiť oveľa príjemnejšie a komfort-
nejšie. Čo sa týka stola, nemusíte ho zakryť obru-
som (v obchodoch často žiadne pekné ani nenájdete 
a skôr sa podobajú tým nudným zo školskej jedálne). 
Kreatívnym spôsobom, ako dodať farbu stolíku, je 
použiť podložku pod tanier. V Jysku dokonca nájdete 
podložky s rôznymi farbami a vzormi, ktoré vyzerajú 
veľmi moderne a štýlovo. Ďalším tipom je zaobsta-
rať si organizéry na všetky písacie a školské pomôc-
ky, pretože na zahádzanom stolíku sa vám nielenže 
nebude chcieť pracovať, ale robenie úloh bude zabe-
rať aj viac času, keďže v tom neporiadku nebudete 
vedieť nájsť to, čo potrebujete.

Steny

Posledným trikom a azda najviac bežným je výzdoba 
steny. Tu sú možnosti naozaj neobmedzené a môžete 
sa kreatívne vyžiť a využiť svoju fantáziu. Či už si 
zvolíte plagáty, fotky alebo obrazy, je to na vás. Mo-
jím tipom je zaobstarať si nástenku (dnes už zoženie-
te akúkoľvek, nemusí to byť len nudná kancelárska) 
a dať si na ňu čokoľvek, čo vás inšpiruje pokračovať 
v štúdiu a plnení svojich cieľov. Motivačné citáty, 
obrázky krajín, ktoré chcete navštíviť, vysnívaný 
byt, ale aj fotografie s kamarátmi a rodinou, ktorí vás 
neustále poháňajú vpred. No a tí viac kreatívni si zas 
môžu vytvoriť vlastnú dekoráciu použitím farebných 
bavlniek a malého kúska dreva. Jednoduché a štýlo-
vé!

Autorka textu a fotografií: Tereza Szalaiová

študentka žurnalistiky
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       Život  s  jazykom

Vyjadrujú sa naši športovci zrozumiteľne 
a vecne? Tak určitééé!

Verejnosť si všíma, ako sa naši športovci v médi-
ách (verbálne či neverbálne) prezentujú. Ich vyjad-
renia nezvyknú byť len stručné. Niektorí sa dokážu 
do mikrofónu aj úprimne rozhovoriť. V tomto člán-
ku sa pozrieme na to, aké verbálne, či neverbálne 
prostriedky používajú vybrané slovenské športové 
hviezdy vo svojich vyjadreniach s cieľom pozitívne 
sa prezentovať v očiach adresátov. Okrem iného bu-
deme sledovať, či chcú športovci svojim prejavom 
ovplyvniť novinárov a fanúšikov, či už pozitívne 
alebo negatívne. Nezabudneme ani na neverbálne ja-
zykové prostriedky, či sa na nás športovci napríklad 
usmievajú alebo ako gestikulujú. 

Zlatá Anastasia Kuzminová už kariéru zavesila 
na klinec, no jej vyjadrenia ostávajú nezabudnuteľ-
né. „Ďakujem pekne, pozdravujem. Je to neuveriteľ-
né, čo sa dneska udialo. Vôbec som dneska nenastú-
pila na preteky s nejakými veľkými cieľmi. Bola som 
viac unavená po vytrvalostných pretekoch. Zdalo 
sa mi, že bolo málo času zregenerovať. Dnes som 
vôbec netušila, že to takto dobre pôjde. Iba som sa 
kvalitne snažila pracovať na strelnici a, samozrejme, 
dneska bežky potešili, lebo boli vynikajúco priprave-
né. Videli ste, že od prvého kola som nasadila svoje 
tempo. Nechcela som súperkám dávať žiadnu šan-
cu, aby predo mnou robili nejaké rizikové manévre.  
V zjazdoch a na tratiach to bolo nebezpečné, takže 
som chcela byť tá, ktorá udávala súperkám tempo.“ 

V tomto prípade som si vybral ukážku po zisku 
zlata na pjongčangskej olympiáde, pričom rozho-
vor sa realizoval priamo po výkone. Na jej prejav 

hviezdnej biatlonistky vzhľadom na to vplýval aj 
fyzický stav, keďže športovkyňa bola po výraznej 
fyzickej záťaži. Anastasia Kuzminová má ruský prí-
zvuk, ktorý v žiadnom prípade nenarúša porozume-
nie jej výpovede. Rovnako má 33-ročná pretekárka 
veľmi milý tón hlasu, ktorý môže byť fanúšikovi 
prívetivý. Hneď v prvej vete tejto ukážky slušne po-
ďakuje a pridáva citovo zafarbený prívlastok pekne, 
čím zvýrazňuje význam slova ďakujem. Druhá veta 
je taktiež citovo zafarbená, pričom využíva zveliču-
júci výraz neuveriteľné. Následne prechádza do vec-
nejšej roviny. Skromne priznáva, že nenastúpila do 
pretekov s veľkými cieľmi. Prídavným menom však 
zvýrazňuje to, že si nemyslela, že to dopadne me-
dailovo. V ďalších vetách sa vyjadruje relatívne vec-
ne, hoci využíva výrazy, ktorými dáva najavo svoje 
emócie, napr. potešili.Takisto dáva vetám prívlastka-
mi expresívnejší podtón slovami vynikajúco, riziko-
vé alebo nebezpečné. Využíva vo výpovedi aj športo-
vú lexiku, napríklad vytrvalostné preteky, bežky, prvé 
kolo, manévre či zjazdy. Na základe ukážky možno 
konštatovať, že hviezdna biatlonistka dosahuje žela-
né komunikačné zámery, pričom sa usmievala a po-
zitívne vplývala na okolie i verejnosť. Takisto vy-
užíva lexiku funkčne, keďže využívala expresívne 
výrazy s pozitívnym zafarbením. 

Petra Vlhová je naša majsterka sveta v obrov-
skom slalome, ktorej prejav v médiách tiež môžeme 
považovať za reprezentatívny. „Olympiáda Pjong-
čang 2018 skončila. Som hrdá na to, že som moh-
la reprezentovať svoju krajinu na najprestížnejšom 
športovom podujatí, som hrdá na to, že som mohla 
byť súčasťou Slovenského olympijského tímu. Bojo-

Anastasia Kuzminová

Petra Vlhová
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vala som zo všetkých síl a verím, že som sa aj niečo 
naučila. Som vďačná za piate miesto v olympijskej 
superkombinácii. Až v Kórei som si uvedomila, aká 
je olympiáda výnimočná a ja urobím všetko pre to, 
aby som sa v budúcnosti pod olympijske kruhy vrá-
tila silnejšia. Ďakujem Slovenskému olympijskému 
výboru za skvelú starostlivosť.“ 

Túto ukážku som si vybral preto, aby sme videli, 
ako Vlhová reagovala po skončení svojho súťažné-
ho programu. Po zvukovej stránke sme mohli počuť 
liptovský prízvuk Slovenky. Na úvod stroho konšta-
tuje, že olympiáda skončila. Následne prechádza do 
expresívnejšej formy výpovede, keď vyjadruje hr-
dosť, že mohla reprezentovať svoju vlasť pod piati-
mi kruhmi. Zvýrazňuje to aj superlatívom prídavné-
ho mena prestížny – najprestížnejší. Podľa vlastných 
slov bojovala zo všetkých síl, čo možno považovať 
zo sémantického hľadiska za expresívne vyjadrenie 
toho, že vydala zo seba maximum. Rovnako používa 
prídavné meno vďačná, ktoré podčiarkuje emociona-
litu odpovede. Podobne ako jej biatlonová kolegyňa 
Anastasia Kuzminová využíva slovo výnimočná na 
expresívne vyjadrenie skutočnosti. Taktiež v emo-
tívnom príhovore poďakovala Slovenskému olym-
pijskému výboru za starostlivosť, ktorú označila 
hodnotiacim slovom výnimočná. Petra Vlhová sa 
v tomto prípade vyjadruje funkčne, keďže používa 
expresívnu lexiku s kladným zafarbením. Dosahuje 
želaný komunikačný zámer, pričom má úsmev na 
tvári, čo vzbudzuje pozitívny dojem. 

Tretia slovenská biatlonistka, Paulína Fialko-
vá, a jej vyjadrenie do médií po skončení olympiá-
dy: „Myslím si, že sa tejto olympiáde nemám začo 
hanbiť. Celý rok som pracovala a trénovala. Odísť  
s piatym miestom je pre mňa dobrý výsledok. Aj keď, 
samozrejme, ma dosť mrzí, že som mala možnosť 
ťahať na tie medaily a nevyšlo mi to. Piate miesto 
je pre mňa skvelé a motivačným základom pre ďalší 
olympijský cyklus. Budem sa snažiť to ešte zlepšiť, 
pretože som tu videla sama, že to je možné. - Určite 
je to inšpiratívne, jej výkony sú gigantické. Aj to je 
pre mňa motivácia, samozrejme. Budem chcieť bojo-
vať a aspoň v niečom ju napodobniť. Určite sa dá od 
nej zobrať veľa vecí, ale musím podotknúť, že každý 
športovec je individuálny“.

Vyjadrenie rodáčky z Čierneho Balogu po olym-
piáde som si vybral, pretože hodnotí svoje počína-
nie na športovom sviatku. Po zvukovej stránke je 
u 25-ročnej biatlonistky počuť spisovnú slovenčinu, 
čo podopiera fakt, že pochádza zo stredného Sloven-
ska. Pomerne expresívne na úvod výpovede konšta-
tuje: „Myslím si, že sa na tejto olympiáde nemám za 
čo hanbiť“. Po tomto vecnom hodnotení prechádza 
znova do expresívneho vyjadrenia, že piate miesto je 
pre ňu skvelé a považuje ho za motivačný základ do 
ďalšieho olympijského cyklu. S odhodlaním v hla-

se dodáva, že sa chce ešte zlepšiť. Nezabúda ani na 
Anastasiu Kuzminovú, ktorej výkony sú podľa Paulí-
ny Fialkovej inšpiratívne a gigantické, čo môžeme 
označiť za mimoriadne expresívne vyjadrenie. Opäť 
emotívne hovorí o motivácii, keďže jej reprezentač-
ná kolegyňa získala na olympiáde tri medaily. Znova 
podčiarkuje motiváciu do budúcna. Takisto pôsobí 
odhodlane, pričom tvrdí, že „budem chcieť bojovať 
a aspoň v niečom ju napodobniť“. V závere však 
vecnejšie dodáva, že každý športovec je individua-
lita. Paulína Fialková dosahuje želané komunikačné 
zámery, primeranou gestikuláciou i mimikou a vďa-
ka použitiu expresívnych jazykových prostriedkov 
s kladným citovým zafarbením môžem tvrdiť, že sa 
vyjadruje funkčne. 

Na základe horeuvedených ukážok môžeme vy-
sloviť presvedčenie, že vybrané slovenské špor-
tovkyne sa vyjadrujú funkčne vďaka kladne citovo 
zafarbeným konštrukciám. Na základe toho i využi-
tia vhodnej gestikulácie a úsmevu pôsobia príjemne 
na novinárov i širokú verejnosť, čo prispieva k ob-
ľube a sledovaniu ich športových odvetví. 

Autor: Bc. Martin Horváth
študent žurnalistiky

Fotografie: Bc. Martin Horváth  
a Bc. Ivana Drobáňová 

Paulína Fialková a Anastasia Kuzminová
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Letná výzva Doby Tatry 2019 očami atlétky 
street workout-u

Pohybu sa aktívne venujem sedem rokov, z toho päť kalistenike či športu podobnému silovej gymnastike. Súťažne 
robím disciplínu Freestyle (na hrazdách a bradlách), pričom súťažnú sezónu máme prevažne v letných mesiacoch.  
V rámci spestrenia pohybových zručností a estetického vyžitia som sa zapojila aj do letnej výzvy Doby Tatry 2019, ktorá 
zahŕňala výstup na 6 tatranských štítov: Kriváň, Predné Solisko, Rysy, Kôprovský štít, Východnú Vysokú a Jahňací štít.  
Dovoľte mi podeliť sa s vami o moje zážitky z jednotlivých výstupov a (možno) inšpirovať nejedného z vás na vysoko-
horskú turistiku. 

Príroda sa zhora smeje, zatiaľ čo sa ľudia bláz-
nia. A tak to bolo aj v našom prípade na Kriváni. 

Ten má 2495 m, pričom celkové prevýšenie je 
1 091 m. Je položený o pár stupienkov nižšie než 
Kôprovský štít či Rysy. Aj napriek tomu bolo zdo-
lanie tohto krásavca náročnejšie, než dvoch spomí-
naných. Niet preto divu, že svojím impozantným 
vzhľadom sa stal už za čias štúrovcov symbolom 
Slovanov. Frölich Medula ho vo svojom diele cha-
rakterizoval ako ,,cauda bubula” (zakrivený roh). 
,,Kriwan”, náš slovenský tatranský štít, sa stal v lite-
ratúre najospevovanejším. 

V letnej výzve sa Kriváň stal mojím prvým do-
bytým štítom. Horšie však bolo, že na nie najľahšiu 
túru som sa vybrala po street workout-ovej súťaži. 
Zavarila som si však o čosi naviac, keďže deň pred 
výstupom na Kriváň som namiesto jednej súťažnej 
disciplíny absolvovala dve. Po Freestyle zostavách 
nasledovala kategória Weighted, a teda zhyby (príťa-
hy na hrazde) dipy (kľuky na bradlách) s pridaným 
závažím 5 kg (na zhyby) a 10 kg (na dipy). Odniesla 
som si síce domov dve trofeje, no netušila som, aké 
starosti mi môj chtíč prinesie v nasledujúce dni. 

Začali sme šliapať siedmi, nahor vyliezli štyria 
(statoční). Namiesto najľahšieho výstupu z Troch 
studničiek sme začali zo Štrbského plesa a držali 
sa zelenej značky. Striedali sa nám príjemné úseky 
s prekvapujúco strmými. Nehovoriac o tom, že sa 
nám krátko poobede počasie zvrtlo a nad Kriváňom 
sa objavil hustý, tmavý mrak. Niet divu, keďže sme 
sa na výstup vydali v relatívne neskorej doobedňaj-
šej hodine. Rovnako ako minulý rok na Kôprovskom 
štíte, kde som zažila najsilnejší vietor v živote, ani tu 
sa sila prírody nedala zahanbiť. Namiesto ,,horskej 
víchrice“ prišiel dážď. Prehánka, ktorá začala cca 
250 m pred konečným výstupom na vrchol, no netr-
vala dlhšie než pätnásť minút. V tej chvíli nám s ďal-
šou spolupútničkou pripadalo čakanie pod žľabom 
ako večnosť. Zatvorila som na chvíľku oči, pocítila 
spánkový deficit z predošlej noci po súťaži a vedela, 
že by som nemala problém pod tým kúskom skaly 
zaspať. Čo však bolo horšie, svalovica po sobotňaj-
šom výkone sa len stupňovala. Skrytá pod kúskom 
skaly som bola len spolovice, zvyšok tela (cháp le-
gíny, mikina) aj s batohom mi do nitky premokli.  
V sekunde ma vystrašila myšlienka, že sa šmyknem 
zo skaly a v hlave mi začala znieť legendárna Kris-
tínka od Petra Nagya. Našťastie nám pršať prestalo  
a my sme s odhodlaním pokračovali ďalej, na vrchol. 
Čakal nás (vraj) najnáročnejší úsek. A síce ma baví 
liezť po skalách, nebyť pevnej obuvi, hore by sme 
sa kvôli šmykľavým kameňom dostali skutočne hor-
ko-ťažko… ak vôbec. Posledné kroky... štúrovská ta-
buľa a kríž. Hore ani nohy, keďže väčšina turistov si 
výstupy vybavila skoro ráno. A priznávam, že ma na 
vrcholku neminuli slzy šťastia. Po vyjasnení sa nám 
okrem výhľadu na Kráľovu hoľu naskytol ohromujú-
ci pohľad na poľskú stranu Tatier. Napriek nebezpe-
čenstvu, ktorému sme čelili, napriek strachu a svalo-
vici… som hrdá na celú partiu, že sme to zvládli. Že 
sme sa neotočili vo chvíli, keď nám cestou predpo-
vedali dážď. A som šťastná za seba, že som zostala 
navonok pokojná, keď sa ma neznámy pán posmeš-
ne opýtal či chceme ísť všetci naspäť vrtuľníkom.  
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A vďačná za nás štyroch, že sme prežili. Ďakujeme 
aj za provokatívnych pocestných jedincov, ktorí ve-
dia pokaziť deň, no práve vďaka nim zisťujeme, akí 
sme silní. 

Choroba pár dní pred mojou cestou pominula, as-
poň som v to dúfala. Žiaľ, po Kriváni sa mi vrátila 
angína (chvalabohu, „len“ na týždeň). Pár dní pred 
súťažou v Liptovskej Tepličke a pred Kriváňom som 
totiž nemala hlas. Horšie však bolo, že ma o tri týžd-
ne čakala cesta na majstrovstvá sveta do Moskvy. 
O tých sa však rozpíšem inokedy. 

Nehovor hop, kým neskočíš. Presne tento výrok 
sa mi prehnal hlavou, kým sme nezačali šliapať 
na vrchol jedného z najľahšie dostupných štítov 
Vysokých Tatier, na Predné Solisko. 

Traja zo šiestich sme túrovali od Štrbského plesa 
popri sedačkových lanovkách až ku Chate pod So-
liskom, zvyšok výpravy sa vyviezol lanovkou (pri-
znám sa, že tou som ešte nikdy nešla). Ak sa chys-
táte na tento vršok a máte čo-to z tatranských štítov 
pobehané, vedzte, že nie úsek od chatky na vrchol 
je náročný. Stavím sa, že sa vám rovnako zvýši tep 
práve v prieseku kosodrevinou po horský domček,  
a teda na Chatu pod Soliskom. Jednou z troch, ktorí 
sa vyviezli lanovkou, bola aj naša mama. Má prob-
lém s pravým kolenom, ktoré jej v tom čase mali 
o mesiac zoperovať. Aj napriek bolestiam, výstup 
od chatky na vrchol tatranského Soliska bravúrne 
zvládla. 

Od chatky po kríž vás potrápi zopár serpentín, 
ktoré sú riadnym spestrením oproti predošlej strmej 
vychádzke, ale... konečne poriadne skaly! Také, po 
ktorých sa ku koncu treba trošku poštverať. Napriek 
tomu, že Predné Solisko s výškou 2 093 m zvyknú 
považovať aj za tatranskú prechádzku, viac, než na 
slová iných turistov, sa vypláca spoliehať sa na všet-
kých svätých. Skutočne, najmä v letných mesiacoch. 
Opäť ma totiž zastihla búrka sprevádzaná okrem sil-
ného dažďa aj krupobitím, ktoré počas zostupu na-
dol vystrašilo nejedného turistu. Dážď neopúšťal ani 

Kráľovu hoľu oproti. Keď však oblohu z minúty na 
minútu pretnú jasné, bledomodro-strieborné blesky, 
zahrmí priamo nad vami a prší tak, že neviete rozo-
znať slzičky plaču od dažďa... presne to sú tie mo-
menty, keď si okrem všetkých modlitieb pre istotu 
odrecitujete aj tú škôlkarsku. V mojom prípade de-
tinské, no veľmi upokojujúce ,,Andelíčku strážnič-
ku“. Mám síce za sebou nejeden majestátny tatran-
ský štít, no musím uznať, že aj napriek tomu, že nie 
je taký ospevovaný, právom si vyslúžil prívlastok 
krásny, honosný a svojím spôsobom čarovný. Slo-
vensko sa naozaj má čím pýšiť! Mali by sme byť za 
to vďační a vnímať naše hory ako cennosti. I keď sa 
niekedy počasie a predstavy nezhodujú s našimi ide-
ami. Ani tohtoročné Rysy v rámci výzvy Doby Tatry 
2019 neboli výnimkou. 
Rysy. Ľad, sneh a pár stupňov nad nulou. Známa, 
a predsa odlišná turistická trasa, ktorú som pred 
štyrmi rokmi absolvovala. Nespočetné množstvo 
turistov a riadna čakačka pred reťazami. Dve 
mačky na nohách a jeden pes počas vzostupu. 

Špicaté poľsko-slovenské Rysy sa pýšia výškou  
2 503 me. Napriek drobným nepríjemnostiam bol 
výstup neporovnateľne krásny v porovnaní s tým, 
ktorý som zažila prvýkrát. Nie len vďaka tomu, že 
opäť zohrala rolu lepšia kondička. Veľa urobilo naj-
mä nastavenie a psychika. A, samozrejme, podmien-
ky. Úsek od chatky pod Rysmi po majestátny vrchol 
bol prekvapujúco príjemný, ba dokonca nebol ani 
taký zľadovatený, ako sme sa obávali. 

Opäť sme natrafili na susedov Čechov.  
Vzdialených, až takých ,,od Berlína“. Je-
den veľmi výrečný dokonca nás, pocest-
né turistky, aj  žiadal o ruku. Ušla sa nám  
i počeštená verzia piesne Voda, čo ma drží nad vo-
dou. ,,Nebýt těch vašich legin, byl by jsem kilometr 
za váma...“ vraví. ,,Tak to sme rady, že vás motivu-
jeme k výstupu!“ Pán to napokon vzdal a vrátil sa 
dolu. Nuž, Vysoké Tatry sú určené tvrdým frajerom. 
Teda takým, ktorí počas túry neholdujú omamným 
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látkam a nekonečným ,,kapurkovým“. Napokon sme 
počasie velebili, a to najmä počas zostupu. Vyjasnilo 
sa a pocitovo veľmi oteplilo. Letné búrky pominuli, 
silný vietor nás obišiel a sneh pri zostupe sa na pre-
kvapenie takmer vôbec netopil. Polievka na chatke 
bola spasením, no ak som si myslela, že rad ľudí pred 
reťazami bol jediný, ktorý som si musela vystáť, mý-
lila som sa. Pred ,,wc kadibúdkou“ bol totiž zástup 
takmer po chatu a baby za mnou ospevovali, aké to 
majú chlapci jednoduché. No keďže všade na okolí 
skaly a žiaden strom… Viete asi, aké mali chudáci 
chlapi „šťastie“, keď sami stáli vo fronte. Protekciu 
veru nemal nikto, a tak mi aspoň trochu vychladla 
polievka. A poviem vám, že cesta z chaty pod Rysmi 
po Popradské pleso bola nekončiaca. Každopádne, 
ako sa vraví, že jeden myslel a vymyslel koleso, dob-
re, že sme my ešte vo štvrtok mysleli na tie mačky. 

Kôprovský štít ako slušný záťah po Rysoch.

Cesta zo Štrbského sa mi javí ako déjà vu. Až 
na to, že sme sa na rázcestí za Popradským plesom 
vydali doľava po tmavomodrej značke. Tam sa to-
tiž nachádza pomyselná križovatka smerom na Rysy 
vpravo a Kôprovský štít vľavo. 

Po sobote, s tridsiatimi kilometrami v nohách, 
nás čakalo prevýšenie 1 108 me. Kôprovský štít ako 
ďalší z výstupov, ktorý som absolvovala druhýkrát, 
je vysoký 2 363 m a takmer trištvrte trasy si odšlia-
pete po skalnatých „schodoch“. A pokiaľ si tento 
vrch človek nechá takmer na záver, tak si v duchu aj 
slušne ponadáva. Miestami som totiž mala pocit, že 
mi duša opustila telo a nohy iba mechanicky kráča-
li tak, ako sa v ranom veku naučili. Jedno ma však 
opäť prekvapilo: najlepší, a zároveň najviac zvláštny 
pocit počas celého výstupu je ten, že ste stále na za-
čiatku. Chvalabohu, bol to iba pocit, keďže zrazu, po 
strmáku-šľapáku sa ocitnete na Kôprovskom sedle  
a posledný kus cesty je v dohľadne. 

Vraví sa, že v septembri je počasie v Tatrách naj-
krajšie (a údajne aj najstabilnejšie), po predošlých 
skúsenostiach s búrkami a vetrom som však zostala 
skeptická. 

Musím uznať a tamhore poďakovať za to, že 
tentokrát nám nedeľné počasie vyšlo na jednotku  
s hviezdičkou, a tak nám bol dopriaty zaslúžený  
a prekrásny výhľad na Rysy, Kriváň aj poľskú stra-
nu Tatier. Prekrásny výhľad, usmievaví ľudia a veľa 
slnka. Aj napriek môjmu roztrhnutému ušku na vrec-
ku, napriek nervom, asi piatim desaťsekundovým 
pauzám a skameneným nohám po sobotňajších Ry-
soch… Čo viac si na horách priať?

Húfy Poliakov, kŕdeľ Maďarov a dvaja Slováci. 
Aj taká bola.

Východná Vysoká. Krásavica vysoká 2 430 m 
bola mojím predposledným štítom z výzvy Doby 
Tatry. Navštívila som ju v poslednú septembrovú so-
botu. Na tento vysokotatranský vrch vedú turistické 
chodníčky už od roku 1888. Výstup z Tatranskej Po-
lianky na Sliezsky dom je najmä teraz, v jesennom 
období, skutočne prekrásny. Úprimne, asfaltová ces-
ta je nezáživná, no lesná trasa padla vhod ako cel-
kom príjemná zmena v porovnaní so stereotypným 
výstupom zo Štrbského. Síce som pre istotu zapínala 
v pravidelných intervaloch klaksón na medvede, na-
pokon (chvalabohu) ani potrebný nebol. Spolupútnik 
od Žiliny sa srdečne smial. Dal mi píšťalku svojej 
dcérky, ktorou píska, keď idú na hríby. A tak, s vra-
vou a smiechom navyše, sme mali o plašiče medve-
ďov postarané.

Často nudná kosodrevina ma počas stúpania na 
Východnú Vysokú nesklamala, práve naopak. Prvý 
raz v živote som videla zblízka vodopád a prvýkrát 
Dlhé pleso, ktoré bolo skutočne... dlhé, a dokonca 
priezračne tyrkysové! Priznám sa, že som párkrát 
využila skorý ranný odchod a cestou nahor som sa 
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viackrát pozastavila, obzrela a ďakovala. Jeseň na 
obzore bola priam hmatateľná, počas prevýšenia sa 
ako na dlani naskytol pohľad na farebný horizont. 
Bol to predposledný výstup z výzvy, ktorý som si aj 
napriek tuhšej zime nesmierne užila. 

V Poľskom sedle sa zhromaždili maďarskí a poľ-
skí turisti, ktorí sa tiež chystali zdolať poľsko-slo-
venskú pýchu. Pohľad z Východnej Vysokej ponú-
kal výhľad na celé Tatry. Bolo vidno Bielovodskú 
dolinu, Veľkú Studenú dolinu aj Gerlachovský štít. 
A trasa naspäť je ešte krajším zážitkom než samotný 
výstup. Teda... pokiaľ vám nezaprší. Cestou naspäť 
sme stretli turistov, ktorým sa môj žilinský kamarát 
chválil, že áno, toto bol jeho posledný, šiesty vrchol 
z výzvy. A ja som sa nevedela dočkať nedele, kedy si 
budem môcť konečne povedať to isté. 

Vrchol a dno

Jahňací štít bol strop. Doslova a do písmena. Je-
seň navôkol, farby, vodopády, slnko. Rozprávkové 
Zelené pleso. Prekvapivo strmý výstup hneď zo za-
čiatku, veľa skál a málo času na premýšľanie. Proti-
klad lesa. Kosodrevina pominula rýchlosťou blesku. 
Spomínam si na ten výstup, akoby som ho šliapala 
včera. Obzriem sa a vidím Chatu pri Zelenom plese, 
kde som si chcela cestou späť kúpiť polievku. Ško-
da, že mi na ňu nevystalo v hotovosti. To mi však 

ešte nedošlo, že na chate nie je signál a kartou sa 
platiť nedá. Nuž, aj takto chutí dno. 

Dievčatá, s ktorými som šliapala po Zelené pleso, 
mi vraveli, že ich čakať nemusím. Jedna mala po-
malšie tempo a kamarátka ju nechcela nechať v šti-
chu. A tak som si svoj šiesty štít zdolala sama. Času 
na premýšľanie bolo po strminách viac. Užívala som 
si slnko, ktoré sa opieralo o vytŕčajúce skaly v ja-
zere pripomínajúcom vysychajúce pleso. Čarovné 
miesto, ktoré mi veľmi pripomínalo animované prí-
behy z hôr. 

Z celej turistickej trasy ma najviac bavili reťa-
ze. Smerom na Jahňací ich bolo najviac a tie pod 
Rysmi mi v porovnaní s nimi prišli ako karikatúra. 
Len tu začalo poriadne šplhanie a následné ,,zlaňo-
vanie“! Adrenalín šitý na mieru. Po slovnej pomoci 
neznámym som sa zarozprávala s ďalšími turistami, 
ktorí tiež dobýjali Tatry a s ktorými som si mohla  
s čistým svedomím radostne povedať: ,,Áno, toto je 
môj posledný výstup.”

Keďže mi začala poctivá príprava na súťažnú se-
zónu, je mi jasné, že zimnej výzve by som musela 
obetovať oveľa viac energie, ako v letných mesia-
coch. Rovnako aj finančných prostriedkov a riadnu 
výbavu na pešie výpravy. Aj preto som sa po dlhom 
uvažovaní rozhodla, že sa jej tentokrát nezúčastním. 
Zároveň chcem viac času venovať rodine, škole  
a zimným športom (v mojom prípade otužovanie, te-
rapia chladom a ľadové korčule). Letná výzva bola 
fantastická, preto si s radosťou počkám na ďalšiu. 
A všetkým tatranským ľadovým bytostiam budem 
držať palce! 

Autorka: Bc. Veronika Greinerová
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Veroniky Greinerovej
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Umenie sovietskej kuchyne
Recenzia

Spomienky na jedlo a túženie. Tak znie podtitul die-
la, ktorý je viac ako výstižný.

Anya von Bremzen  sa narodila v roku 1963 
v Moskve. V Rusku žila do svojich desiatich rokov, 
potom s matkou emigrovala do Ameriky. Tu štu-
dovala klavír na umeleckej škole Juilliard. Hudbu 
však neskôr vymenila za písanie. Stala sa autorkou 
kuchárskych kníh, napríklad The Greatest Dishes: 
Around the World in 80 Recipes, alebo Please to the 
Table: The Russian Cookbook, ktoré zatiaľ do slo-
venčiny preložené neboli. Jej najznámejším dielom 
je však práve kniha Umenie Sovietskej kuchyne, kto-
rá je autobiografiou a sprievodcom sovietskou histó-
riou v jednom. 

Ide o knihu rozsiahlu, bohatú a pútavú. Predsta-
vuje nám politický vývoj Ruska za posledných sto 
rokov, a to prostredníctvom jedla. Každé desať-
ročie malo svoje charakteristické potraviny. Rus-
ké kuchyne boli, prirodzene, závislé od toho, ako 
sa krajine darilo. Kniha nám ponúka náhľad na to, 
ako rozhodnutia najvyšších politických funkcioná-
rov ovplyvňovali obsah tanierov homo sovieticus –  
– sovietskeho ľudu. 

Autorka v diele strieda niekoľko nosných tém. 
Prvou z nich sú jej vlastné spomienky a život. Opisu-
je nám svoje rané detstvo v Moskve. Dozvedáme sa, 
že zbožňovala vanilkovú zmrzlinu, tvrdú ako betón, 
a nenávidela kaviár. Zároveň  nám odkrýva aj svoje 
postoje a pocity. Zisťujeme, čo cítila, keď chodila po 
Červenom námestí okolo mauzólea, v ktorom ležal 
zabalzamovaný Vladimír Iľjič Lenin, alebo keď ju 
vychovávateľka v škôlke nútila jesť sadlo na lyžici. 
Alebo neskôr, keď po prvýkrát vstúpila do supermar-
ketu vo Philadelphii, kde nik nestál v rade a regály sa 
pod ťarchou dostupného tovaru prehýbali. Či vtedy, 
keď s matkou po trinástich rokoch v USA, v roku 
1987, prišli na návštevu naspäť do Moskvy.

Druhou nosnou témou je história autorkinej ro-
diny z matkinej strany. V diele opisuje život svojej 
starej mamy Lízy, neskôr svojej matky Larisy. Do-
zvedáme sa, akým problémom museli tieto ženy vo 
svojej mladosti čeliť. Najmä príbeh Larisy je fasci-
nujúci. Už od detstva chcela z Ruska odísť, nikdy sa 
nestotožnila s jeho ideálmi. No tieto pocity v sebe 
celý život dusila. Aj preto, že jej otec, Anyin starý 
otec, v sebe prechovával psiu vernosť k akémukoľ-
vek režimu, ktorý bol pri moci. Keď sa napokon do-
zvedel, že jeho dcéra a vnučka sa chystajú emigro-
vať, nedokázal zakryť svoje zhnusenie a hnev.

Ďalším pilierom diela je história Ródiny. V tom-
to prípade ale nejde o autorkiných predkov. Ródinou 
Anya nazýva svoju rodnú zem. Autorka predstavuje 
najdôležitejšie osobnosti sovietskych dejín a to, čo 
ich vláda priniesla. Robí to skutočne dôkladne –  
– dozvedáme sa aj to, čo radi jedli, akým spôsobom 
stolovali, ako žili a ako zomreli. Opisuje fungovanie 
štátu, jeho vnútornú i zahraničnú politiku. Predovšet-
kým však vystihuje náladu na uliciach a v domác-
nostiach. Nachádzame tu rôzne dobové vtipy. Autor-
ka často uvádza ruské slová a vysvetľuje nie len to, 
čo znamenajú, ale aj to, čo predstavujú. Napríklad 
óčereď, výraz pre rad. Autorka nám približuje jeho 
atmosféru, pachy, nekonečné hodiny strávené státím 
vonku v akomkoľvek počasí. S radom sa spája žiarli-
vosť, nervozita, ale aj komunita, priateľstvo a finálny 
pocit víťazstva a prestíže. 

Poslednou témou je jedlo samotné. Všetko ním 
začína a končí. Počas cárskeho Ruska si tí bohatí 
užívali až hriešne dobré delikatesy, napríklad kule-
bianku, (veľmi zjednodušene) mäsový koláč. Nao-
pak, v rokoch najväčšej biedy jedla väčšina homo 
sovieticus iba hnilú kapustu. Autorka nám v každom 
desaťročí predstavuje typické jedlá, ktoré boli pri-
pravované z dostupných surovín. Ruskú kuchyňu 
spoznávame týmto spôsobom veľmi podrobne, vždy 
však zaujímavo. Pred očami máme stôl plný jedla, 
dokonale vystihujúci atmosféru danej dekády.

Všetky štyri hlavné línie sa v diele priro-
dzene prepletajú. Vďaka tomu odhaľujeme 
osud jednej rodiny a jej stravovacích návy-
kov, a tak spoznávame aj osud celého Ruska.  
Rozhodne odporúčam!

Ďalšie informácie o knihe:

VON BREMZEN, Anya. Umenie sovietskej 
kuchyne. Bratislava: Premedia, 2014. 387 s.

Autorka: Bc. Helena Sisková,
študentka žurnalistiky
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Recenzia na film: Slávici v klietke

V posledných rokoch sa stávajú muzikály stále populárnejším filmovým žánrom. Platí to rovnako pre Disney rozprávky, 
ktoré sú už tradične sprevádzané speváckymi číslami ako aj pre filmy, ktoré sú určené dospelému divákovi, ako napríklad 
Najväčší šoumen alebo oscarový La la land. Stále sa ich však nenatáča veľa, a tak sa môže zdať, že sme už videli všetko, čo 
stojí za pozretie. Našťastie sa ešte vždy dajú nájsť muzikálové klenoty, ktoré nie sú veľmi známe, ale prinášajú rovnaký, 
a možno aj lepší hudobný zážitok. 

Jedným z výborne hodnotených a málo známych 
je francúzsky muzikál Slávici v klietke. Dej sa odo-
hráva v chlapčenskej internátnej škole pre problé-
mové deti, ktorým sa učitelia snažia dať čo najviac 
vedomostí, ale väčšinou len celú hodinu krotia ich 
búrlivé povahy. Všetko sa zmení príchodom nového 
tútora, Clémenta Mathieua, ktorý s chlapcami zalo-
ží spevácky zbor a prostredníctvom hodín spevu im 
vštepuje lásku k hudbe, získava si ich dôveru a pou-
kazuje na krásu spoločného úsilia, ktoré sa im mno-
honásobne vráti. 

Školu vedie riaditeľ, ktorý tieto problémové deti 
vychováva pod heslom: „Akcia-reakcia!“ Za všetko 
zlé, čo urobia, ich veľmi tvrdo trestá. Ide aj o fyzické 
tresty, ktoré sú po častom opakovaní chlapcom ľaho-
stajné a reagujú na ne ešte väčším vzdorom. Clément  
chlapcov bráni, za neplechy ich potrestá radšej sám, 
nežby o nich mal povedať riaditeľovi a snaží sa im 
venovať láskavosť, ktorú dovtedy v prostredí školy 
často nezažívali. 

Atmosféra sa medzi deťmi zmení po príchode 
nového staršieho chlapca, ktorý prichádza z náprav-
ného strediska a nabáda ich na ešte horšie správanie. 
Z chlapca sa na škole stáva symbol zla, ktorému sú 
často pripisujú zlé výčiny, za ktoré nebol zodpoved-
ný on. Všetkým odľahne, keď ho zatkne polícia za 
krádež a chlapci sa znovu vrátia k lepšiemu správa-
niu. 

Nikto však nečaká, že sa na konci vráti a pomstí 
sa za všetky krivdy, ktoré v škole prežil aj napriek 
krátkemu pobytu. V čase vyučovania ju podpáli. 
Chlapcov však zachráni, že v čase výučby boli na 
prechádzke s Clémentom. Napriek tomu, že sa de-
ťom nič nestalo, Clémenta zo školy vyhodia a zaká-
žu mu rozlúčiť sa so svojimi žiakmi. Jeden z naj-
menších chlapcov, sirota, ktorý si ho mimoriadne 
obľúbil, pretože mu bol najbližšie k rodičovskému 
vzoru, za ním išiel aj napriek zákazu. Pri autobuse, 
ktorým Clément odchádzal, ho požiadal, aby ho vzal 
so sebou, s čím učiteľ nakoniec súhlasí a adoptuje si 
ho. 

Film nie je len ukážkou krásneho detského zbo-
rového spevu, ale aj pripomienkou dôležitosti lás-
kavosti a preukazovania dobra deťom, ktorých 
osobnosti sa stále formujú. Sú najzraniteľnejšie a ne-
právosť si zapamätajú do konca života. Film takisto 
ukazuje, akí podstatní sú pre deti učitelia, aký vplyv 
na ne majú a ako veľa im dokážu dať. Nielen vedo-
mostí a rád, ale aj lásky, pochopenia a stálosti, ktorej 
predovšetkým problémové deti na internátnych ško-
lách, ďaleko od domova a rodičov, nemajú veľa. Ak 
si navyše preložíte aj nádherný francúzsky text pies-
ní, slová veršov otvoria novú komnatu, ktorú ste po-
čas sledovania filmu v zápale deja nestíhali vnímať. 

Autorka: Bc. Katarína Barkáčová
študentka žurnalistiky 
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       Život  s  l i teratúrou

Fejtón na záver

Už keď som si podávala prihlášku na vysokú školu (od-
bor slovenský jazyk a literatúra), bola som plná očakáva-
ní. Všetci naokolo na mňa híkali a vzdychali, čo za odbor 
som si vybrala. Slovenčina – jeden z najťažších jazykov 
na svete – tento mýtus mi behá hlavou dodnes. Slovenči-
na plná pádov, skloňovaní, dvojtvarov, výnimiek a pravi-
diel... Po troch rokoch sa už nad tým všetkým len smejem. 

Len šesť bláznivých to nevzdalo a spolu sme to nako-
niec dali. Slečny bakalárky. Pamätám si, ako sme sa v pr-
vom ročníku obávali toho tretieho a zrazu je to už za nami. 
Aj keď úplne prvá hodina na vysokej škole bola príjemná, 
neskôr to už bol ozaj boj alebo skôr smiech cez slzy. Som 
rada, že sme to nevzdali a neposkákali všetky do Dunaja, 
lebo už aj o tom bola reč. Prvý ročník bol ozaj odstrašujú-
ci, no ako sa hovorí, kto sa bojí, nemá chodiť do lesa. Len 
pár nebojácnych nás vydržalo. Ktosi, už si ani nepamä-
tám jeho meno, zmizol hneď v druhý deň, ak nie v prvý. 
Blázon. Ani nevedel, čo tam s nami robí. Už prvé temné 
chodníčky ho vyľakali natoľko, že sa stratil a nikto ho viac 
nevidel. Legenda však hovorí, že sa má dobre. 

Ale nie, nie je to také strašné. Vysoká škola je skvelá. 
Výhodou i nevýhodou je, že vám nikto nikdy nič nepovie, 
na všetko musíte prísť sami. Napríklad, veľmi príjemné 
je zistenie, ktoré príde po dosť dlhej dobe, že vďaka praxi 
nemusíte chodiť na prednášky a semináre, pretože máte 
povolené absencie, ale vy už ste sa dávno roztrhli na dve 
polky a chodíte všade, lebo máte Hermionin časozvrat. 

Občas mi ozaj pripadá aj naša škola ako Rokfort, aku-
rát s tým rozdielom, že my sedem rokov v škole byť nechce-
me. Ale tiež musíme cestovať „rýchlym expresom“, ktorý 
občas navštívia dementori a vysajú z nás poslednú životnú 
energiu prostredníctvom rôznych výluk a okolopotulujú-
cich sa, prípadne sa stane, že vlak horí a študenti vylie-
tavajú na svojich metlách z vlaku niekam na pole. Občas 
okolo nás prejde tetuška s vozíkom s kávou, ktorú si môžu 
dovoliť len vyvolení. 

Naša núdzová miestnosť sa vždy objaví na druhom 
poschodí a nie je to nič iné ako náš milovaný Slovanský 
seminár, kde nás tetušky-víly vždy naviedli na správnu 
cestu a vždy nám ochotne poradili s rôznymi kúzelnými 
starými dielami, ktoré sú asi také staré ako sám Amos. 
Ešte to by nám chýbalo, keby tie knihy ozaj ožili, aj keď 
občas by to bol celkom dobrý nápad. Vyrozprávali by nám 
svoj príbeh a my by sme mali čas aj na iné veci.

A aj keď sme občas zablúdili na ceste do novej budovy, 
lebo ktosi nám odporučil ísť cez starú budovu, no schody 
alebo chodby zmenia svoj smer a my objavíme vždy niečo 
nové. Každý kabinet je pre nás nová tajomná komnata. 
Sme rady, keď ju konečne nájdeme a môžeme si zapísať 
známky do indexov od profesorov. Vypisovanie indexov 

alebo čokoľvek iné je vždy sranda. Každý sa vždy zdesí, 
keď niekto príde s nejakým papierom „navyše“ a ten druhý 
to nemá. Ešteže sa tie indexy vďaka Wingardium Leviosa 
niekam nadobro odleviosovali.

Keď stretneme neskoro večer nejakého pána údržbára 
a všade už je tma, vieme, že je zle. Už nás len „vymecú“ von 
zo školy. Spolužiačku dve rána po sebe takmer vymietol 
metlou. Smiali sme sa na nej, veď to s ňou určite myslel 
dobre, len bola v škole priskoro a chcel jej asi naznačiť, že 
by mala ísť radšej domov, prípadne aspoň na kávu.

Čarovné tiež je, keď sa študenti z kúzelnej Mlynskej do-
liny nedržia v autobuse, a predsa nespadnú. Nie je v tom 
ale žiadne kúzlo. Dav ho jednoducho podrží aj v tej najo-
strejšej zákrute (fajn poučenie do života, všakže?). A nieke-
dy zase tie autobusy idú aj dva za sebou, takže tí múdrejší 
alebo tí, ktorí majú čas, si radšej počkajú na ten druhý 
a možno si aj sadnú. Keď študent sedí v 31-tke alebo 39-tke, 
cíti sa ako kráľ. Alebo proste ako Ten, o kom sa nehovorí. 

Tiež krásna situácia, keď sme chceli spoznať lepšie 
mesto a dostali sme sa skoro na druhú stranu mesta a ne-
mali čas sa obzerať, pretože sme nestíhali na ďalší semi-
nár, no po stopách veľkých húseníc sme sa dostali do školy 
včas. To by som rátala medzi kúzla, ktorých fungovanie 
vlastne ani sami nechápeme. Občas ozaj premýšľame, aký 
elixír si namiešať, aby sme nemuseli ísť do školy, no nie-
kedy sa nám pošťastí a napadne pár centimetrov snehu 
a „šibalstvo sa podarí“. Je zaručené, že nik tak skoro do 
školy nedorazí, vrátane nás. 

Ale škola nie je vždy o krvopotnom učení. Aj na vysokej 
škole sa raz za čas udeje niečo, čo spestrí študentom život. 
Konajú sa rôzne grilovačky, vianočné punče (veď už sme 
študentmi dobrovoľne), ale aj rôzne zaujímavé mimoškol-
ské konferencie pre hermionský typ študentov, ktorí sa za-
ujímajú prakticky o všetko.  

Naozaj si treba vyskúšať študentský život, kým sa 
dá. Treba poslať prihlášku a možno sa pošťastí a aj vás 
navštívi sova, možno i dve - podľa toho, ako sú na vás ro-
dičia naviazaní a či vás pustia do čarovného sveta vysokej 
školy. Ozaj to stojí za to. Hlavne sa netreba hneď zblázniť 
z neznámeho. 

Autorka: Bc. Andrea Župová 
študentka učiteľstva 
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                                                                       Kam za kultúrou za 5  €

Kultúrne aj bez seriálov
Vysokoškolské roky sú obdobím, v ktorom by sa dospelí ľudia mali okrem iného naučiť šetriť. To však ešte nemusí 

znamenať, že všetky peniaze minú na jedlo a pitie.
Z intráku do školy, zo školy do práce, z práce na intrák... Študenti riešili svoj kultúrny deficit najčastejšie pozeraním 

seriálov. Veď dobrý seriál poteší introvertov aj extrovertov. Navyše, netreba za ním nikam chodiť. Ochotne príde za vami, 
kam len chcete. 

Po zrušení väčšiny pirátskych seriálových stránok môže byť ale sledovanie seriálov zadarmo problém. Bezplatné filmy 
a seriály sa v Bratislave premietajú len počas leta v rámci letného kina alebo Kinematografu. Prípadne, v rámci nezávis-
lých filmových festivalov. Tie sú však len raz za rok. Alternatívy teda budeme musieť hľadať inde.

Staré za nové
Ak milujete príbehy, dobrou alternatívou k filmom a seriálom by mohli byť knihy. V posledných rokoch je obľúbený 

swap oblečenia. Miesto, kam prinesiete svoje staré oblečenie a môžete si vybrať z toho, ktoré priniesol niekto iný. Je to 
ekologické riešenie výmeny šatníka. Podobne to funguje aj s knihami.

Knižný swap v Bratislave organizujú gymnazisti z Bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa na Haanovej ulici alebo 
občianske združenie NaBetón. Poličku, do ktorej môžete priniesť staré a odniesť si nové knihy, nájdete vo viacerých bra-
tislavských kaviarňach, ale aj v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania. Občas sa v poličkách nájdu aj knihy, ktoré 
chýbajú aj v antikvariátoch. Možno tam bude aj tá, ktorú už roky neviete zohnať. Knižný swap je však podujatie, ktoré by 
sa dalo ľahko zorganizovať napríklad aj na internátoch.

Do SND za 3 €
Seriály sa dajú nahradiť aj lepšou, živou verziou. Divadelným predstavením. V porovnaní napríklad s Prahou máme 

síce oveľa menej divadelných súborov. Napriek tomu je v Bratislave stále dosť takých, ktoré stoja za návštevu.
Milovníkov vysokej kultúry možno prekvapí, že návšteva nezávislého divadla ich celkom pravdepodobne vyjde drahšie, 

než lístok do Slovenského národného divadla. Pokiaľ si totiž príliš nezakladáte na tom, kde budete sedieť a nepohrdnete 
ani balkónom, lístok do SND vás môže vyjsť aj 3 eurá. Na vybrané predstavenia, samozrejme. Je to tak vďaka študentskej 
zľave, s ktorou väčšina alternatívnych, nezávislých divadiel príliš neráta.

Ticho a Stoka
Nájde sa aj pár takých divadiel, ktorých návšteva študenta nebude stáť týždenný rozpočet. Príkladom je dnes už kulto-

vé divadlo Stoka. Jeden z najstarších nezávislých divadelných súborov sa sústredí na autorskú a experimentálnu tvorbu. 
Návšteva takéhoto predstavenia bude preto nepochybne zážitkom. So študentskou zľavou vás vyjde 5 eur. Vstupenky si 
však treba objednať vopred e-mailom. Stoka sídli v priestoroch Cvernovky na Košickej ulici v Ružinove.

Cvernovka je však z centra mesta trocha od ruky, preto by sa možno viac oplatilo navštíviť iné, poloprofesionálne di-
vadlo. Divadlo Ticho a spol. nájdete v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Školskej ulici. Ich hry majú často 
dokumentárny charakter – inšpirujú sa skutočnými udalosťami i osobnosťami. Svojským spôsobom pracujú aj s poéziou 
alebo fantastickými motívmi. Návšteva tohto divadla vyjde so študentskou zľavou 4 až 5 eur.

Stačí aj euro
Svoje miesto v sieti bratislavských divadiel majú aj študentské divadlá. V Bratislave v súčasnosti fungujú tri. Jedno 

dokonca na našej fakulte. ActofKAA je študentské divadlo, ktoré od roku 2011 funguje pri Katedre anglistiky a amerikanis-
tiky FiF UK. Ich predstavenia sú teda v angličtine. Hrajú, žiaľ, len dvakrát ročne, v rámci vianočného a letného katedro-
vého festivalu. Jeden zo študentských projektov katedry však určite stojí za podporu.

Medzi bratislavské študentské divadlá patrí aj aDivadlo Lab – súbor študentov Divadelnej fakulty VŠMU. Ten fungu-
je od roku 1998. V súčasnosti sídli v nových priestoroch tejto fakulty na Svoradovej ulici. Jeho repertoár tvoria absolventské 
predstavenia. Vstupenka, ktorú je opäť potrebné rezervovať e-mailom, stojí študentov 3 eurá.

Trojicu študentských divadiel uzatvára Divadlo Ívery. Súbor, ktorý vznikol ešte v roku 1976. V repertoári má komédie, 
absurdné drámy aj muzikály. Ich herci síce nie sú a zrejme ani nikdy nebudú profesionálmi, no ceny vstupeniek majú 
bezkonkurenčne najnižšie. Za lístok tu zaplatíte 1 euro. A to dokonca aj v prípade, že už neštudujete. Podobne ako Ticho 
a spol., aj tento súbor nájdete v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania. Na kultúrne vyžitie v Bratislave teda nepo-
trebujete celý majetok, aj keď by sa to tak na prvý pohľad mohlo zdať.

Autorka: Bc. Tamara Peterková
študentka žurnalistiky
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