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Úvodník 

Vážení kolegovia, milí priatelia, žiaci a rodičia!  

 Počas krásneho a slnečného jesenného obdobia vám prinášame časopis Slovenčinári. 
Samozrejme, aj s našou prílohou Umka. Pripravili sme dvojčíslo, keďže sme mali veľa materiálov, ktoré 
by bolo škoda nepublikovať. Spektrum tém je široké, veríme, že si každý nájde to svoje. Budeme radi, 
ak si nájdete čas na čítanie v novom školskom roku, ktorý, žiaľ, pokračuje v režime protiepidemických 
opatrení. Potešilo by nás, keby naše články odviedli myseľ od všetkého zlého, čo sa deje. Určite k tomu 
prispeje aj neobyčajne rozsiahla Umka, v ktorej sme publikovali rozmanité práce od rôznych autorov. 
Amatérskych i profesionálnych. A, samozrejme, od našich talentovaných žiakov. Okrem literárnych 
textov v nej opäť nájdete aj výtvarné práce žiakov.  
 Je čoraz zložitejšie tvoriť so žiakmi alebo sa venovať vlastnej tvorivej činnosti. Pre záplavu   
náročných opatrení sa školy stali skôr ústavmi a predĺženou rukou štátu, ktorá má kontrolovať 
opatrenia. Počuli sme aj o mnohých prípadoch, keď sa kričí na žiakov pre nedodržiavanie 
epidemiologických opatrení. Na tých žiakov, ktorí to už z dôvodu svojho veku majú o to zložitejšie. A 
ťažko sa vyrovnávajú s týmito nepochopiteľnými časmi a s realitou na Slovensku. O to viac si ceníme 
učiteľov, ktorí naďalej deti empaticky vychovávajú a pripravujú im zaujímavé hodiny namiesto toho, aby 
na nich hodili kvantá domácich úloh. Dokladom, že existujú takíto normálni a  správni učitelia, dúfame, 
že ich je viac, sú aj články o aktivitách s deťmi, ktoré sme publikovali. Veľmi sa tešíme aj slohovým 
textom, ktoré konečne nesúvisia iba s vírusom. 
 Nechceme v našom úvodníku tento raz vyzdvihovať jednotlivé články v rubrikách časopisu 
Slovenčinári. Dávame vám do pozornosti aspoň dva naše veľké rozhovory, a to s riaditeľkou 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Gabrielou Múcskovou a s novinárom Ivanom Brožíkom, ktorými 
reagujeme na mnohé diskusie na Facebooku, v Spoločenstve slovenčinárov, priateľov školy 
a vyučovania slovenčiny. Určite si všimnite náš pokus o založenie celoslovenskej súťaže 
Majster/Majsterka slovenčiny, na ktorú v súčasnosti hľadáme prostriedky. Želáme si, aby táto súťaž bola 
iná. Ak by sme mali spomenúť ešte jednu z najdôležitejších informácií v tomto dvojčísle, bolo by to 
členstvo Jána Papugu v komisii, ktorá pripravuje nový štátny vzdelávací program zo slovenského jazyka 
a literatúry.  

 Toto číslo venujeme životnému jubileu známeho slovenského spisovateľa a prekladateľa 
Ľubomíra Feldeka, autora detskej literatúry i textov pre dospelých. V októbri sa tento umelec, s ktorým 
sa neraz stretávame na hodinách literatúry, dožil osemdesiatich piatich rokov. K jubileu mu želáme 
pevné zdravie a mnoho tvorivých chvíľ a jedinečných literárnych textov.    

 Keďže sa nám nepodarilo vydať časopis v septembri, aspoň takto neskôr zverejňujeme želanie 
k novému školskému roku. Dnes je venované žiakom, ktorí potrebujú mnoho síl, aby rýchlo zabudli na 
všetky ťažkosti, aby sa tešili z každého dňa, aj z tých dní, ktoré trávia v škole.   

Deti, žiaci, študenti,  

 aj keď leto  bolo ťažké, plné obmedzení a hlavne krátke, verím, že návrat do škôl nevezmete 
ako koniec sveta. Mnoho ľudí vo svete vo vašom veku by dalo všetko možné aspoň za minimálne 
vzdelanie. Vy ho máte, využite ho vo svoj prospech...  

 Buďte deťmi, kým sa dá, nedovoľte, aby vám brali detstvo, hry a detský pohľad.   

 Učte sa do miery, ktorú zvládate a myslite na to, že nie je cieľom byť vynikajúcim vo všetkých 
oblastiach. Nájdite si tú svoju a v tých ostatných aspoň prospievajte.  



 Pokúste sa nájsť vo vyučovacích predmetoch zmysel. Ak ich zavrhnete hneď, ťažko sa vám 
bude prežívať v škole.  

 Myslite na to, že známka nevyjadruje vašu osobnosť. Vaše činy, úspechy a práca vás skôr či 
neskôr ohodnotia.  

 Skúste nájsť v dospelých, učiteľoch priateľov. Buďte k nim úprimní, vedia pomôcť. Ak to nejde, 
nenechajte to len tak. Ak je dospelý nepriateľom, dieťa by nemalo trpieť.  

 Hýbte sa, športujte, zdravo žite, chráňte a navštevujte prírodu... nech je každá choroba na vás 
krátka.  

 Zaujímajte sa o dianie v spoločnosti, vyslovujte názory, argumentujte, diskutujte, ste predsa 
budúcou generáciou, čo prevezme život v našej krajine. Naučte sa, že nie vždy má dospelý pravdu.  

 Verbalizujte svoju nespokojnosť. Možno aj ostro, ale slušne. Aj keď niekedy vidíte, že sa to dá 
aj s neslušnosťou ďaleko dotiahnuť. Vy tiež vnímate, k čomu vedie nenávisť.          

 Popri  učení oddychujte, relaxujte, venujte sa záľubám a ľuďom. Kašlite na drogy. Aj tie 
legalizované. Je mnoho iných spôsobov, ako sa vybúriť. Oveľa zdravších a príjemnejších.  

 Komunikujte. Dobrá komunikácia = dobrý pocit zo života.  

 Dajte si najprv malé ciele a postupne ich zväčšujte. Nedajte sa tlačiť do cieľov, ktoré nechcete. 
Ani rodičmi. Tých si vážte a pomáhajte im. No dbajte aj o svoju nezávislosť, ktorá sa vám v živote zíde.  

 Čítajte, vnímajte, počúvajte, analyzujte... Nech sa pre vás mýty a jednostranné názory nestanú       
jediným zdrojom  informácií. Dnes je veľmi ťažké zaujať jednoznačný postoj. No v procese poznania sa 
aspoň viete rozhodnúť tak, aby ste svojím postojom nikomu neublížili, nikoho neponížili, nikoho 
neodpísali.  

 Majte vzory a idoly, aké  chcete. Len nezabudnite, že ich cesta sa nedá zopakovať. Buďte 
vzorom pre seba a svoje okolie. To je neraz viac  ako sa stať hviezdou.  

 A napokon, berte bežné problémy s nadhľadom, pokojom, riešte ich s odstupom času po 
zamyslení sa. Ak budete robiť z bežných problémov tragédiu, tak tie ozajstné problémy sveta vás môžu 
ťažko poznačiť a postihnúť. Ak si neviete s problémami poradiť, komunikujte. 

 Želám vám čo najnormálnejší školský rok plný užitočných poznatkov, aby ste mali každý deň 
dôvod na radosť, a tešili sa na každý víkend, každé prázdniny a s radosťou  stretávať nových ľudí. A 
kolegom želám takýchto žiakov.     

 Príjemné jesenné prázdniny a pokojné sviatky plné nezabudnuteľných spomienok na zosnulých! 

       PhDr. Ján Papuga, PhD. a redakčná rada 

____________________________________________ 

 Ľubomír Feldek sa narodil 9. októbra 1936. Do literatúry sa zapísal ako básnik, dramatik, 
prozaik, redaktor, prekladateľ (pre divadlá prekladá Shakespeara) a esejista. Patril do básnickej skupiny 
konkretistov. Žije s manželkou Oľgou Feldekovou, ktorá je tiež spisovateľkou a poznáme ju aj ako 
glosátorku z rozhlasu i televízie. Aj podľa básnickej tvorby jej manžela vieme, že vedú mnohoročný 



idylický vzťah. Počas Nežnej revolúcie sa Feldek zapojil do verejného života. Pôsobil v hnutí Verejnosť 
proti násiliu. Od roku 1995 žije v Prahe. 
 Zo zbierok básní je známy debut Jediný slaný domov s básňovo-prozaickým textom vzývajúcim 
rodnú Oravu, zbierka básní Kriedový kruh, v ktorej básni o svojom harmonickom manželstve, knižka 
Paracelsus so spoločenskými a prírodnými básňami a satirická zbierka básní Slovák na Mesiaci, ktorá 
obsahuje aj pomerne tvrdú kritiku Slovákov v básni Pravidlá slovenského dravopisu.  
 Feldek je trojdomý autor, píše lyriku, epiku i drámu. Z epických prác dominuje Van Stiphout, 
ktorý je odkazom na Bajzov prvý slovenský román. V satirách Odzemok na rozlúčku reaguje na 
spoločenské udalosti v 90. rokoch. Z dramatických prác sa úspechu tešila jeho paródia na Hájnikovu 
ženu pod názvom Horor v horárni.   
 Pre deti napísal Modrú kniha rozprávok, skladbu Hra pre tvoje modré oči, prózu Zlatúšik, epickú 
skladbu O hluchej bábike, Rozprávky na niti. Podobne ako Válek tvorbu pre deti vnímal ako hru, 
spontánne poznávanie, rozvíjanie obraznosti a využívanie zvukových možnosti jazyka. Tým významne 
inovoval detské texty.   
 Vo svojej tvorbe sa Ľ. Feldek hrá so slovami, využíva ich polysémiu, spája motívy z viacerých 
literárnych diel, neraz využíva aj neexistujúcu lexiku, teda si vytvára vlastné slová. Častým postupom v 
jeho tvorbe je lyrizácia, alúzia, humor, paródia, zvukomaľba. Do svojich textov metaforicky vkladá 
odkazy na dianie v súčasnej spoločnosti. 
 Dodnes je úspešným aktívnym spisovateľom a obľúbenou osobnosťou Slovenska.        
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MILAN LASICA 
(3. 2. 1940 - 18. 7. 2021) 

Muž mnohých talentov 

„Nie je nevyhnutné hovoriť vždy pravdu. Slušnosť je niekedy viac.“ 

Uvedený žoviálny citát s prímesou vtipu vyriekol nedávno zosnulý bard slovenského humoru, Milan 
Lasica. Len málokomu sa v tejto chvíli nevybaví jeho potmehúdsky úsmev a šibalské oči.  

Herec, komik, humorista, režisér, dramatik, prozaik, textár, glosátor, vysokoško lský pedagóg, 
moderátor a spevák. Všetky tieto profesie zastával docent Milan Lasica, čo je až neuveriteľné na jeden ľudský 
život. 

Umelec sa narodil 3. februára 1940 vo Zvolene. Po narodení Milana Lasicu sa celá rodina 
presťahovala do Bratislavy, kde prežil celý svoj život. Lasicu k divadlu priviedol strýko Ernest, s ktorým 
navštevoval divadelné predstavenia. To ho natoľko ovplyvnilo, že sa rozhodol ako sedemnásťročný pre 
štúdium dramaturgie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.  

Začiatkom päťdesiatych rokov sa stretol s Júliusom Satinským na vianočnej besiedke a neskôr v roku 
1958 na recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín, ktorú vyhral práve Julo. Zistili, že obaja bývajú na tej istej ulici, 
ale každý na opačnom konci. Začali spolu vystupovať v autorských divadelných predstaveniach, a tak sa 
zrodila jedna z najslávnejších komických dvojíc vo vtedajšom Československu. Vo svojej dramatickej tvorbe si 
brali za vzor českých komikov Jiřího Voskovca a Jana Wericha. Ich komika bola založená na rozoberaní 
banálnych životných situácií. Pričom vysoký a štíhly Milan Lasica hral rolu smutného klauna a  nižší, oblejší 
Július Satinský zas predstavoval optimistického zabávača. Dvojica priniesla na dosky, ktoré znamenajú svet, 
intelektuálny i satirický pohľad na svet. Svojským humorom a dávkou irónie komentovali spoločenské udalosti. 
Vystúpenia prelínali scénkami, skečmi a piesňami. Právom ich pokladáme za zakladateľov slovenského 
moderného humoru.  

Od roku 2001 sa objavoval Lasica v humoristickej relácii Sedem ako glosátor. V súčasnosti sme ho 
mohli sledovať v relácii Zlaté časy na obrazovkách televízie RTVS.  

Zaujímavosťou je, že Milan Lasica sa nikdy nepovažoval za speváka. Začiatkom roku 2000 prišiel 
však opäť s hudobným projektom. S orchestrom Bratislava Hot Serenaders nahral evergríny preslávené 
Františkom Krištofom Veselým.  

Naposledy mu dotĺklo srdce 18. júla 2021 vo veku 81 rokov počas vystúpenia v  bratislavskom štúdiu L 
+ S. Odišiel výnimočne, pri tom, čo miloval, na mieste, ktorému kraľoval.  

Dnes už so svojím hereckým partnerom Julom Satinským zabávajú ľudí v umeleckom nebi. Jeho 
ľudský odkaz však ostáva naďalej v nás a nikdy nezhasne. 

        PaedDr. Silvia Hajdúová 
Škole POPULO 

hajsilvia@gmail.com 

 

Daniela Olenočinová: Som vďačná, že som ho mala možnosť poznať osobne. Nie vždy som súhlasila s jeho 
politickými názormi, ale všetci vieme, že politika je vec ošemetná a kazí priateľstvá. Preto som si radšej 
vypočula jeho vtipné múdrosti podávané s neskutočnou noblesou. On však nikdy svoje politické názory 
nevnucoval, naopak, ak nesúhlasil, nehádal sa, radšej odišiel. Bol výnimočný herec, spevák, rozprávač a 
filozof. Česť jeho pamiatke a úprimnú sústrasť celej rodine. 
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Stanislav Kamenčík: Milan Lasica je v mojom ponímaní neoddeliteľnou súčasťou trojice Lasica – Satinský – 
Filip. Ich tvorba na mňa zapôsobila už v útlom detstve, keď nám otec pospevoval piesne z platne Bolo nás 
jedenásť. Podmanili si nás nielen hudbou, ale najmä vtipno-smutnými textami, ktorým som vtedy ešte celkom 
nerozumel. Už na základnej škole sme ich spolu s bratom vedeli všetky naspamäť. Neskôr som sa ich naučil 
hrať aj na gitare. Asi o 30 rokov neskôr sa mi po jednom predstavení podarilo stretnúť s pánom Lasicom aj 
osobne. Predstavil som sa mu ako učiteľ slovenčiny, spomenul som mu, že keď o ňom (o nich) učím, tak 
zvyknem brávať na hodinu literatúry gitaru a žiakom zaspievam napr. Do batôžka, Za dedinou alebo Keď som 
išiel... Pousmial sa a povedal mi, že Jaro by sa určite potešil, a povzbudil ma, nech v tom ďalej pokračujem. 
Vyjadril som mu vďaku za všetko, čo robí a ako to robí. Napísal mi do svojej knižky textov venovanie a na 
rozlúčku mi vrelo stisol ruku. Spolu s bratom sme mali to šťastie, že sme v septembri minulého roka videli 
naživo koncert Bolo nás jedenásť, ktorý považujem za jeden z najkrajších hudobných zážitkov môjho života. 
Pán Lasica, ďakujem za vašu tvorbu, ktorá sa ma neustále bytostne dotýka a budem sa snažiť jej odkaz 
odovzdávať mojim žiakom. 
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Eva Cingalková Kováčová: Milan Lasica a ja? Spomienky na detstvo a vlastne celý život. Milovala som jeho 
humor, scénky, inscenácie, divadelné hry, filmy a v poslednej dobe štvrtky, kde vystupoval s Elenou 
Vacvalovou (Zlaté časy - poznámka red.). Bude veľmi chýbať.  

Viola Želinská: Po predstavení s M. Hubom v Michalovciach sme poprosili maestra podpísať všetky knihy, 
ktoré od neho môj manžel má. Privítal nás ako starých známych, debatovali sme s ním dosť dlho. Pán Lasica, 
váš intelektuálny humor a nadhľad nám bude chýbať. Nech vám večné svetlo svieti.    

 

 

 

 

 

Ján Papuga: Lasicu i Satinského vnímam odmalička. Vďaka mojej mamine, ktorá mi kúpila platňu s ich 
vystúpeniami Ktosi je za dverami. Odvtedy je ich humor mne veľmi blízky, dokonca ho napodobňujem. A 
niekedy sa tomu moje okolie zasmeje. Pre mňa sú obaja svetové hviezdy! Keby žili v krajine, ktorá má väčší 
umelecký trh, boli by idolmi. Takto si získali „iba“ srdcia slovenských divákov. Ťažko sa mi hovorí iba o jednom 
z nich, keďže patria nerozlučne k sebe. Pán Lasica ma oslovil nielen svojím špecifickým a úderným humorom , 
schopnosťou reagovať na rôzne situácie, ale aj svojím herectvom. Už vo vyššom veku hral pred rokmi v 
Astorke Cyrana. Bol to neuveriteľný zážitok a ja som mal pocit, že vidím v tejto literárnej postave mladého 
človeka, umelca so zrelými a humornými replikami, hoci nejde o komický námet. Rovnako obdivujem aj to, že 
do smrti pravidelne hrával, režíroval, vystupoval. Keby náhle nezomrel, verím, že by to s eleganciou 
a noblesou zvládal ešte ďalšie roky. V neposlednom rade som ho miloval aj v známej glosovacej televíznej 
relácii. Bez neho to už nie je ono. Z jeho úst i nadávka vyznela rozumne. A keď zažartoval, tváril sa, akoby 
povedal niečo vážne. Jeho bonmoty vojdú do humoristických dejín. Obaja umelci  boli skvelí, úžasní, geniálni. 
Pán Lasica bude veľmi chýbať slovenskej kultúre. Chvalabohu, máme tu multimediálnu dobu, vďaka ktorej si 
jeho i pána Satinského môžeme neustále pripomínať. 
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Dialóg s... 

RIADITEĽKOU JAZYKOVEDNÉHO ÚSTAVU ĽUDOVÍTA ŠTÚRA SLOVENSKEJ 
AKADÉMIE VIED DOCENTKOU GABRIELOU MÚCSKOVOU 

„JE UŽITOČNÉ POZNAŤ ASPOŇ NIEKTORÉ STARÉ ZMENY A VNÍMAŤ NÁŠ SÚČASNÝ JAZYK AKO 
SÚČASŤ DLHÉHO VÝVINOVÉHO PROCESU, KTORÝ POKRAČUJE.“ 

 

Foto: Vladimír Šimíček 

Doc. Gabriela Múcsková, PhD. okrem riadenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej 
akadémie vied pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Katedre slovenského jazyka Filozofickej 
fakulty Univerzirty Komenského. Vyučuje predmety súvisiace s históriou jazyka, dialektológiu, teóriu 
spisovného jazyka a sociolingvistiku. Je spoluautorkou Slovníka slovenských nárečí. S nárečiami 
súvisia aj jej početné odborné články, výskumy a publikácie. V súčasnosti je riaditeľkou 
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied, ktorý sa venuje výskumu 
slovenského jazyka a jeho používania, vydáva mnoho lexikografických a vedeckých prác a dlhodobo 
poskytuje rady pre používateľov jazyka. Keďže sa v osobe pani docentky spájajú dve povolania, ktoré 
úzko súvisia s vyučovacou praxou slovenčiny, nemohli sme si nechať ujsť rozhovor práve o našom 
predmete a o jeho súvislostiach.  
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1. Pani docentka, poznáme vás ako vysokoškolskú učiteľku a vedeckú pracovníčku na Katedre 
slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (KSJ FIF UK). V súčasnosti ste aj 
riaditeľkou Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied (JÚĽŠ). Čo vás 
motivovalo stať sa hlavou inštitúcie, ktorá sa venuje slovenskému jazyku? Aké máte ciele v rámci 
pôsobenia v ústave? 

V Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, konkrétne v dialektologickom oddelení, som začala „pracovať“ ešte ako 
študentka v roku 1986. Vtedy existovali tzv. študentské pomocné sily. Potom som tu aj nastúpila hneď po 
skončení školy a začala som pracovať na projekte Slovníka slovenských nárečí. Hoci som v roku 1995 prešla 
na Katedru slovenského jazyka FIF UK, po krátkom čase som na čiastkový úväzok opäť začala pracovať aj 
v ústave na slovníku. Môžem povedať, že som celý svoj pracovný život delila medzi tieto dve inštitúcie a  som 
za túto možnosť vďačná, pretože skúsenosti zo základného výskumu nárečí v ústave a z lexikografickej práce 
mi veľmi pomáhajú pri učení na fakulte.  

Vaša otázka, čo ma motivovalo uchádzať sa o funkciu riaditeľky, si priam pýta nejaký ambiciózny príbeh. Ten 
vám však neponúknem. JÚĽŠ bol v situácii, keď nemal kandidáta na funkciu riaditeľa a potreboval pomôcť. 
Nikdy som o takejto funkcii neuvažovala a tiež som o sebe dosť pochybovala, ale žila som s ústavom 30 rokov 
a viem, že keby som sa v tej ťažkej situácii nepokúsila pomôcť, určite by som si to vyčítala. Ale na druhej 
strane, nie je to zase tak, že by som nemala nijaké ciele alebo zámery. Nie som len nejakou záplatou na dieru, 
aspoň dúfam (úsmev). Veľmi by som chcela, aby sa v ústave rozšíril moderný lingvistický výskum, aby k nám 
prišli mladí ľudia a aby sme neboli vnímaní len ako nejakí „strážcovia čistoty jazyka“ alebo strašiaci. Lingvistika 
je veľmi široká a bohatá disciplína – práve preto, lebo aj jazyk má veľa podôb, farieb a súvislostí.  

2. Na KSJ FIF UK pôsobíte najmä ako učiteľka vývinu jazyka, spisovnej slovenčiny a nárečí. Tieto 
disciplíny, až na časti z dejín spisovnej slovenčiny, sa na základných a stredných školách vyučujú 
minimálne alebo sa vyučujú prostredníctvom ustálenej exemplifikácie (napr. krumple, jery, členenie 
indoeurópskych jazykov). Dôvody sú najmä časové alebo tie, že sa kladie dôraz na rozbory 
morfologicko-syntaktických javov v súčasných textoch. Ako sa staviate k vyučovaniu vašich 
historicko-vývinových disciplín na ZŠ a SŠ? Má sa im venovať pozornosť? Ponúkajú žiakom „pridanú“ 
hodnotu?  

To je veľmi opodstatnená otázka a dnes už aj vo vzťahu k filologickým študijným programom na vysokých 
školách. Načo je dobré vedieť o nejakých starých jazykových zmenách, ako sa dajú v  súčasnom živote využiť 
znalosti z histórie jazyka? Na prvý pohľad je odpoveď jasná – nijako a je to zbytočné. No nie je to celkom tak. 
Nechcem tu teraz hovoriť o tom, že aj jazyk je súčasť našej histórie, naše kultúrne dedičstvo, že sa v  jeho 
historických podobách odráža vývin nášho myslenia a poznania, že v jeho slovnej zásobe je zachytené 
všetko, čím sme v histórii prešli – spôsob života v minulosti, dôležité hospodárske zmeny, politické udalosti, 
etnické a politické kontakty, to všetko zanechalo stopy v našom jazyku a ten je naším najdokonalejším 
múzeom. Je to iste pravda, je to aj pekné a zaujímavé a dalo by sa o tom hovoriť dlho. Myslím si však, že vaša 
otázka smeruje skôr k praktickejšiemu využitiu historickolingvistických poznatkov. 

Začnem teda úplne prakticky. Učiteľ slovenského jazyka môže dostať otázku, prečo sú v  slovách 
nepravidelnosti. Napríklad prečo je pes – psa (a nie pesa), ale je les – lesa (a nie lsa), prečo je kotol – kotla 
ale sokol – sokola, prečo nie je skákam, ale skáčem, prečo nemáme oká ale oči. Prečo máme toľko 
gramatických dvojtvarov (meda/medu, roka/roku, dvermi/dverami) alebo slovotvorných variantov. Prečo máme 
iné názvy mesiacov ako v češtine, prečo máme v nárečiach toľko názvov pre zemiaky, prečo niektorí hovoria 
rajčina a niektorí paradajka, alebo prečo slovo žito označuje niekde pšenicu a niekde raž. Je náhoda, že naše 
slovo jar sa podobá na anglické year? Prečo slovo horšie nie je druhý stupeň od hore ale od zle? Na tieto, ale 
aj na mnohé podobné otázky nájdeme odpoveď v histórii jazyka. Nemyslím si, že by sme na tieto otázky mali 
hneď vychrliť vedomosti o zániku jerov, praslovanských palatalizáciách alebo substantívnych kmeňoch či 
komplikované etymologické rekonštrukcie. Ale odpoveď „Lebo je to proste tak“ tiež nie je najšťastnejšia. Je 
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užitočné poznať aspoň niektoré staré zmeny a vnímať náš súčasný jazyk ako súčasť dlhého vývinového 
procesu. Zdôrazňujem, nie ako výsledok, lebo to by vyzeralo, že sme na konci vývinu a dosť. Ako súčasť 
procesu, ktorý pokračuje. 

A práve v tomto vidím význam poznania vývinu jazyka. Samozrejme, v rozumnom rozsahu a primerane veku 
žiakov. Všetci prikývnu hlavami, keď sa povie, že jazyk sa vyvíja, mení – plní komunikačné potreby svojich 
používateľov, ktoré sa tiež menia. Čiže jazyk menia, pretvárajú jeho používatelia. A platí to aj o  spisovnom 
jazyku, ktorý sa tiež mení a vyvíja. Teoreticky to ovládame. Ale prakticky sa stretávame s vyjadreniami, že je 
v spisovnej slovenčine niečo „povolené“ alebo „zakázané“, že do nej jazykovedci „zaradili“ nejaké slovo, alebo 
že jazykovedci „nechcú vyradiť“ nejaké iné slovo zo slovnej zásoby.Niekde v minulosti u nás vznikol a stále sa 
živí mýtus, že spisovný jazyk niekto – napríklad jazykovedci v JÚĽŠ – vytvára, povoľuje, zakazuje, vymýšľa 
slová a určuje pravidlá. Niektorí nás obviňujú z toho, že zakazujeme anglicizmy, iní sa sťažujú, prečo ich 
konečne nezakážeme. Vytvára sa dojem, že vývin jazyka niekto dokáže kontrolovať, usmerňovať, prípadne 
dovoliť alebo zakázať. Ale ak vnímame jazyk v jeho dlhom historickom vývine, vieme, že sa vyvíja spontánne 
v komunikácii ľudí. A tak, ako sa menil v minulosti, meniť sa neprestal ani dnes – vďaka svojim používateľom 
a dobe, v ktorej žijú. 

Možno namietnuť, že spisovný jazyk predsa nejakú reguláciu potrebuje. Na toto nie je jednoznačná odpoveď. 
Máme stále silnú tradíciu v jazykovej preskripcii a purizme, kodifikácia má v spoločnosti veľkú autoritu – táto 
skutočnosť je tiež súčasť dejín nášho jazyka. Ale podoba kodifikác ie by sa mala meniť a mala by odrážať 
reálnu spisovnú jazykovú prax. Myslím tým súčasný jazyk prejavov alebo textov, ktoré sú oficiálne, verejné, 
pochádzajú od autorov literárnych diel, prekladateľov, redaktorov, moderátorov alebo rôzne administratívne 
a informačné texty. Táto prax rozhoduje o pohyboch v jazyku a kodifikátori ju musia veľmi citlivo reflektovať. 
Naopak to nefunguje. Znalosti o historickom vývine jazyka navyše ponúkajú istotu, že jazyk sa meniť musí 
a že ak sa mení, nedeje sa mu nič zlé, nie je ohrozený, nestáva sa horším, škaredším alebo menej čistým. Je 
to prejav jeho vyspelosti, funkčnosti a životaschopnosti. 

3. Mali by sa v komunikácii na vyučovaní odbúravať v reči žiakov i pedagógov nárečové prvky? Môže 
mať učiteľ slovenčiny prízvuk? Mali by sa odbúravať vo verejných prejavoch?  

Okrem toho, že neexistuje len jedna – spisovná – podoba slovenčiny, neexistuje ani presne vymedzená 
dichotómia spisovný jazyk – nárečia. Môžeme povedať, že v reálnej komunikácii sa dnes ani jedna z týchto 
variet nevyskytuje v podobe svojej ideálnej normy. Čiže v komunikácii nepoužívame len čisto spisovný alebo 
len nárečový prejav. Tieto dve – a mnohé ďalšie – variety máme vo svojej komunikačnej jazykovej výbave 
a striedame ich, napr. podľa toho s kým sa rozprávame, kde a pod. Ale aj keď sa prikloníme k spisovnej forme, 
stane sa, že do nášho prejavu prenikne nejaký neuvedomovaný regionálny prvok, a naopak, dnešné nárečové 
prejavy sú veľmi ovplyvnené spisovným a štandardným hovorovým jazykom. Takže istá miera interferencie je 
prirodzený jav. A sú niektoré nárečové prvky, ktoré si neuvedomujeme, napríklad východoslovenský prízvuk 
a krátkosť samohlások, tvrdá výslovnosť na južnom západnom Slovensku alebo častejšia mäkká výslovnosť 
v niektorých stredoslovenských regiónoch.  

Iste je dôležité upozorniť žiaka, ak použil nejaký nárečový výraz, gramatický tvar alebo hláskový jav, ukázať na 
rozdiel medzi spisovnou a nárečovou normou. Ale myslím si, že by nebolo správne ho za to sankcionovať 
napríklad zníženou známkou alebo nejako inak ho ponížiť. Deti si znalosť nárečia prinášajú väčšinou 
z domáceho prostredia – negatívne hodnotenie sa potom môže preniesť na negatívne vnímanie jazyka ich 
rodičov alebo starých rodičov. Nemali by sme vytvárať dojem, že spisovný jazyk je dobrý a nárečie zlé. Použili 
ste výraz „odbúravať“ – slovenčina je veľmi bohatá, pokiaľ ide o nárečovú diferencovanosť, a žiaci by mali 
nárečia vnímať ako hodnotu, nie ako niečo, čo ideme „búrať“.  

Všímam si, že v súčasnosti sa ľudia vracajú k nárečiam, vznikajú miestne slovníčky, dokonca učebnice pre 
deti, rôzne zbierky nárečových textov, rozprávky, príbehy, recepty. Alebo napríklad píšu v  nárečí rôzne texty 
na internete, ochotnícke divadlá hrajú predstavenia v nárečí, alebo si do nárečia prekladajú známe diela 



8 

 

(viem, že existujú aspoň 4 verzie Ženského zákona). To je veľmi sympatické. Keby som ako učiteľka 
slovenčiny mala takú možnosť, určite by som žiakov na takéto predstavenie zobrala. No nárečová pestrosť sa 
u nás niekedy aj zneužíva, napríklad v seriáloch alebo vtipoch, zosmiešňuje alebo paroduje nárečovo 
hovoriacich, k tomu sa potom nabaľujú aj nejaké ďalšie stereotypy a vulgárnosť. Viem, že sa tomu nedá 
zabrániť, ale ako dialektologičku ma to veľmi mrzí.  

4. Aký je stav slovenčiny? Ako hodnotíte jazykovú kultúru mladých používateľov jazyka? Je dnešná 
slovenčina horšia? V súčasnosti preukazuje svoje nekonečné komunikačné možnosti, no zároveň 
sledujeme časté porušovanie jej pravidiel, nahrádzanie slovenských slov cudzími či rôzne nespisovné 
novotvary. Pripravujete v ústave ústretové zmeny v slovenčine alebo sa budete snažiť vrátiť 
slovenčinu do klasických noriem, do čias, keď pamätníci hovoria ,,vtedy to bola ľubozvučná 
slovenčina"?  

V tejto otázke je v skutočnosti otázok veľmi veľa. A vidíme tu aj ten spomínaný stereotyp. Ak súčasná 
slovenčina prechádza zmenami, je to súčasť jej prirodzeného prežívania súčasnej doby. Nie je „horšia“. Je len 
iná. Preto – ak sa pýtate, či v ústave „pripravujeme ústretové zmeny v slovenčine“ – môžem povedať, že my 
nie. Zmeny v slovenčine sa dejú v jej používaní, v každodennej komunikácii a my sa snažíme zachytiť túto 
dynamiku, posúdiť ich produktívnosť a funkčnosť a podľa toho ich napríklad zaradíme do slovníka. A ak sa 
časom ukáže, že sa tieto inovácie stali všeobecne rozšírenými a prestali sa vnímať ako príznakové, mali by 
mať miesto aj v kodifikácii.  

Hovoríte o slovenčine a o porušovaní jej pravidiel. Zrejme myslíte spisovnú slovenčinu – no aj „porušovanie“ 
pravidiel má mnoho podôb a motivácií. Keď poviem, že mám míting, vkĺzlo mi do úst anglické slovo, dnes 
veľmi často používané, ak poviem, že mi niečo nevadí alebo že mám jednanie – použila som všetkým známe 
a časté slová, ktoré sú však v kodifikácii dlhodobo odmietané pre ich český pôvod. Ak poviem keby to viem 
skôr, zariadila by som to inak – použila som tvar, ktorý zrejme vznikol v slangu, ale v súčasnosti sa veľmi 
rýchlo šíri a už sa s ním stretávame aj v médiách. Iste, sú to „porušenia“ pravidiel v príručkách opísanej 
spisovnej normy, ale môže ísť o inovácie, ktoré sú začiatkom nejakej zmeny v jazyku. Dnes to nevieme 
posúdiť, či budú produktívne, funkčné a či sa budú ďalej šíriť alebo zaniknú. Ak niekomu „trhajú uši“ a inému 
zase vyhovujú, je to v poriadku, lebo aj rôzne postoje k zmenám, ktoré prežívame, sú súčasťou vývoja jazyka. 

No a k poslednej časti tejto otázky – znova sme pri tom mýte, že existuje nejaká autorita, ktorá dokáže jazyku 
prikazovať, kadiaľ má ísť, dokonca, že sa má vrátiť. Ako by ste chceli prinútiť ľudí, aby sa vrátili napríklad 
k jazyku a prejavu Viliama Záborského? V tom čase bol jeho prejav – a prejav mnohých ďalších umeleckých 
osobností – považovaný za ideál, vzor. Ak by dnes v tomto jazyku odzneli napríklad večerné správy – iste by 
to bolo príznakové.  

Súčasťou vývoja jazyka je aj to, že sa každý súčasný stav jazyka považuje za zlý, horší, ako ten 
predchádzajúci. Tento mýtus funguje v dejinách jazykov a nie sme v tom sami. Tá dnešná mládež to raz 
o svojich deťoch bude hovoriť tiež (úsmev).  

5. Malo by sa akceptovať preberanie cudzích slov do slovenčiny alebo by sa mali hľadať slovenské 
ekvivalenty? Sú cudzie jazyky ohrozením slovenčiny? Je problém, že sa masívne využívajú v 
masmédiách (vrátane internetu)? 

A znova sme pri tom mýte. Cudzie slová prenikali do slovenčiny od jej najstarších čias a  obohacovali ju. Mali 
sme v histórii obdobia nadmeného preberania slov napríklad z nemčiny. V súčasnosti sa do našich prejavov 
dostáva množstvo anglicizmov. Určite tak, ako v minulosti iné kontaktové jazyky, aj angličtina poznači náš 
jazyk – v slovnej zásobe, ale aj v slovotvorbe alebo dokonca gramatike. Niektoré z dnes frekventovaných 
anglicizmov sa slovenčine prispôsobia a pomaly prestanú pôsobiť cudzo, mnohé sa zase vytratia. 
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Dali sme angličtine a jej ovládaniu vysokú spoločenskú prestíž, povinne sa vyučuje, deti sa s ňou stretávajú aj 
pri počítačových hrách a na internete. Prienik anglicizmov do bežných prejavov najmä u mladých ľudí je len 
prirodzeným dôsledkom. A aj keď sa nám zdá, že miera tohto prieniku je nadmerná, keď napríklad dnešní 
mladí ľudia „šérujú“, „mítujú sa“, „majú kól“, „tejknú si“ niečo alebo niekomu niečo „lendnú“..., myslím si, že ide 
do veľkej miery o slang. Tak, ako sa mení jazyk ako taký, mení sa aj jazyk každého človeka. Keď budú ako 
dospelí prichádzať do iných prostredí, kolektívov, zamestnajú sa – aj ich jazyk bude iný, ako je ten súčasný.  

6. Od vydania aktuálnych kodifikačných príručiek prešlo mnoho rokov. Pravidlá slovenského 
pravopisu neboli rekodifikované dvadsaťjeden rokov. Nehovoriac o Pravidlách slovenskej výslovnosti. 
Máme tu však aj vysoko aktuálny Slovník súčasného slovenského jazyka, ktorý však nie je 
kodifikačný, hoci obsahuje vzácny materiál a supluje nedostatky a neaktuálne poznatky z 
kodifikačných slovníkov. Robí to problémy aj v jazykovej praxi, ale aj na vyučovaní, keď sami žiaci 
nevedia pochopiť, že istý výraz je všeobecne rozšírený, no nie je kodifikovaný. Je to až demotivačný 
faktor, ktorý v nich utvrdzuje názor, že slovenčina je najťažia a plná výnimiek. Problémy nastávajú aj 
pri pravopise nových slov pomenúvajúcich multimediálne technológie. Ešte v rámci Slovenskej 
asociácie učiteľov slovenčiny sme iniciovali návrh na rekodifikácie. Neúspešne. Prečo sa nepristúpi k 
aktualizácii kodifikácie, ktorá by zohľadnila stav v súčasnom slovenskom jazyku?  

Máte pravdu – momentálne platná kodifikácia by už skutočne potrebovala aktualizovať, doplniť o nové javy 
rozšírené v spisovnej jazykovej praxi. Zrejme najvýraznešie zmeny by si vyžadoval slovník, ale tvorba slovníka 
je veľmi náročná na čas. V tomto roku vyjde 4. zväzok Slovníka súčasného slovenského jazyka, súbežne sa 
už koncipuje aj 5. zväzok. No s dokončením celého diela sa počíta až v roku 2035. Tento slovník naozaj 
zachytáva lepšie súčasný stav slovenčiny, s príslušnými kvalifikátormi zachytáva aj v súčasnosti rozšírenú, ale 
nekodifikovanú lexiku, čo je tiež dôležité. No pre slovník platí, že začne starnúť hneď, ako vyjde. Keby sme 
mali možnosť a kapacitu vrátiť sa k prvému a druhému zväzku, už by sme ich znovu vedeli doplniť o ďalšie 
jednotky.  

V prípade kodifikácie je však podľa mňa dôležité zmeniť vo verejnosti jej vnímanie. Často sa totiž vníma veľmi 
čierno-bielo – delí jazyk na správny a nesprávny a ľudia pociťujú neistotu pri slovách, ktoré sú rozšírené 
a funkčné, alebo sú nové, ale nie sú napríklad v slovníku. Často sa pýtajú, či ich „môžu používať“. Alebo sa im 
zámerne vyhýbajú, aby neurobili „chybu“. Lingvisti takto kodifikáciu nevnímajú. Tu nejde o  zatvorený 
a ustrnutý systém. Práve naopak, ak má kodifikácia plniť svoju úlohu, mali by sme ju vnímať skôr ako 
usmerňujúcu a zároveň otvorenú novým prvkom, zmenám a variantnosti – pri ich ustaľovaní v jazykovej praxi 
môže kodifikácia pôsobiť usmerňujúcu, napríklad nejakými analogickými javmi.  

Kodifikáciu podľa zákona o štátnom jazyku schvaľuje a zverejňuje Ministerstvo kultúry SR, ale – samozrejme – 
návrh by mal pripraviť Jazykovedný ústav Ľ. Štúra. Momentálne relizujeme aj projekt, ktorého cieľom je 
postupne vydávať sériu akademických príručiek zameraných na rôzne stránky pravopisu a  pravopisných 
problémov (veľké písmená, interpunkcia, prepis z iných grafických sústav a pod.). Zároveň by sme chceli, aby 
tieto príručky boli napísané zrozumeteľnejšou formou a obsahovali viac príkladov. Súčasťou programu tohto 
grantu mali byť aj stretnutia s profesionálnymi používateľmi alebo aj učiteľmi práve v roku 2020, čo sa v danej 
situácii nedalo zrealizovať. Ale dúfam, že nejakou formou sa nám podarí túto diskusiu ešte uskutočniť.   

7. Uvažuje sa vo vedeckých, lingvistických kruhoch o úprave slovenčiny, o jej zjednodušení? Nedávno 
napr. rozvíril diskusiu vzor idea. V didaktike sme nepostrehli, že sa takáto zmena udiala. Spolupracuje 
Jazykovedný ústav s tvorcami školských osnov zo slovenčiny a s tvorcami celoslovenských testov?  

Predpokladám, že nemyslíte na slovenčinu ako jazyk, ale na jej lingvistický opis. Jazyk sa nedá vedome 
„zjednodušiť“ alebo „upraviť“. Je však možné opísať jeho štruktúru – podrobnejšie, komplikovanejšie, alebo 
s rôznou mierou zjednodušenia. Ak v opise slovenčiny doplníme vzor idea, neznamená to, že sme ho 
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v slovenčine „vytvorili“ a že doteraz tu nebol. Vieme však, že do jazykovej poradne prichádza veľa otázok na 
skloňovanie slov s koncovkou -ea, a keďže sa tvary týchto slov prelínajú so vzormi ulica a žena, je možno 
užitočné upozorniť študentov, že majú osobitné skloňovanie. Najmä ak sa v súčasnosti počet týchto slov, 
najmä vlastných mien, zvyšuje.  

K vašej ďalšej otázke: bohužiaľ, v ústave nespolupracujeme aktívne s tvorcami osnov a učebníc. Čiastočne 
spolupracujeme pri tvorbe testov. Spolupracujeme však s viacerými kolegami a kolegyňami z fakúlt, ktorí sa 
práve didaktike venujú. Určite by však mala byť tá spolupráca väčšia. 

8. Aké služby alebo aktivity okrem možnosti konzultovať rôzne výrazy ponúka pedagógom, príp. 
žiakom JÚĽŠ? Je možnosť absolvovať exkurziu na vašom pracovisku? Máte publikácie, ktoré sú 
zamerané na vyučovanie slovenčiny na základných a stredných školách? Pripravujete vy nejakú 
ďalšiu publikáciu? 

Pravidelne k nám chodia školské exkurizie počas dňa otvorených dverí. Ale mali sme už študentov aj mimo 
tohto termínu a samozrejme, ak sa vopred dohodneme, vieme vyjsť záujemcom v ústrety. No a pokiaľ ide 
o publikácie – ak myslíte také s didaktickým zameraním, tak nie. Ale myslím si, že priamo na vyučovaní sa 
dajú niektoré naše práce využiť. Nemyslím len slovníky, to je samozrejmé. Pracovníčky oddelenia jazykovej 
kultúry a terminológie v minulom roku vydali knižku Slovenčina na každý deň, v ktorej sú aj testy. Predtým 
vyšli súbory Spytovali ste sa a Rozličnosti o slovenčine. Možno by boli zaujímavé aj súbory článkov 
o nárečiach Zo studnice rodnej reči. No a vydali sme učebnice o používaní korpusov, možnostiach 
vyhľadávania v korpusoch, ale aj ich využitia napríklad v didaktike. Neviem, do akej miery je do osnov 
slovenského jazyka zaradená práca s elektronickými zdrojmi. Napríklad so slovníkovým portálom, jazykovými 
korpusmi, databázmi a pod. Myslím si, že to by mohlo byť pre študentov užitočné alebo aj zaujímavé. 

9. Minule sme viedli s laikmi debatu o rozmáhajúcich sa chybách v používaní spisovnej slovenčiny. 
Dospeli sme k tomu, že súčasná doba nedokáže predchádzať všetkým chybám. Osobne som našiel 
chyby aj v jazykovednej monografii novšieho roku vydania. Aj v beletrii, ktorá má byť normou 
jazykovej kultúry. Je vôbec možné predísť akýmkoľvek chybám vo verejných prejavoch a textoch v 
čase rýchlosti súčasnosti? Hoci by sa slovenčina učila v rámci odborov na vysokých školách. 

Neviem, aký typ chýb máte na mysli. Či ide o tie prípady používania všeobecne rozšírených jednotiek, ktoré sa 
zatiaľ nedostali do kodifikácie, alebo myslíte na preklepy, tvary typu pekný v množnom čísle, rozkolísané -ií a -
ii (konferencií vs. konferencii) a pod. Mnoho takýchto chýb možno, myslím si, pripísať tomu, že sme ručné 
písanie vymenili za klávesnice. Pohyb rukou pri písaní je viac uvedomovaný a kontrolovaný ako ťukanie do 
klávesov. Najmä ak sa snažíme písať rýchlo. A aj keď si text po sebe prečítame, často chybu prehliadneme. 
Okrem toho, dnes sa chrlí obrovské množstvo textov – aj na internete – takže narastá aj výskyt náhodných 
chýb. Nechcem povedať, že je to v poriadku, ale naozaj sa s tým stretávame častejšie. 

10. Ste aj vysokoškolská pedagogička. Od našich čias sa veľa zmenilo v systéme vzdelávania. Aký 
máte pocit zo svojich študentov z hľadiska slovenčiny? Budú dobrými učiteľmi. Budú vôbec učiteľmi?  

Keby som nemala rada svojich študentov a neverila im, nemohla by som učiť. Iste nemôžeme generalizovať 
a jednoducho všetkých hodiť do jedného vreca. Mnohí študenti sú veľmi šikovní, premýšľaví a  aj odhodlaní – 
najmä kvôli nim a pre nich sa snažíme, dúfajúc, že oni v tom budú po nás pokračovať. To, či budú vôbec 
učiteľmi, závisí od toho, či ich nakoniec neodradia tie nepríjemné stránky učiteľského povolania, ako nízke 
platové ohodnotenie, veľa práce a často aj nespravodlivá spoločenská degradácia. Ešte stále máme 
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študentov, ktorí chcú byť dobrými učiteľmi. Verím, že sa z nich aj dobrí učitelia stávajú – nie vďaka, ale napriek 
nastaveným podmienkam.  

11. Neodpustím si aj voľnejšiu otázku. Aký má jazykovedkyňa, riaditeľka Jazykovedného ústavu vzťah 
k beletrii? Čo čítate? Aký bol váš postoj k čítaniu, keď ste boli žiačkou základnej či strednej školy?  

Narážate na to, že „mladí dnes vôbec nečítajú“? Viem, že sa to často opakuje a niekedy sa to považuje za 
dôvod, prečo majú „slabú slovnú zásobu“ a „nevedia sa vyjadrovať“. Neviem posúdiť, koľko je na tom pravdy, 
ale takto generalizovať sa to určite nedá. 

Ja som ako žiačka a stredoškoláčka čítala veľmi veľa a dosť som striedala témy, žánre, autorov. Čítala som aj 
povinnú literatúru a väčšinou sa mi aj páčila. O vysokej škole asi ani nemusíme hovoriť – tam sme čítali veľmi 
veľa, niekedy aj 3 alebo 4 knihy za týždeň. To už nebolo to pravé, zážitkové a radostné čítanie.  

Teraz čítam menej beletrie, než by som chcela, a skôr si vyberám niečo ľahšie – poviedky alebo životopisy. 
V práci čítam veľmi veľa iných textov, takže potom radšej oddychujem pri hudbe alebo filme. Ale mám veľkú 
knižnicu a mám s ňou veľké plány na dôchodku (úsmev).  

12. Vaše sebavyjadrenie: 

Štúdium slovenčiny som si vybrala, pretože som mala šťastie na výborné slovenčinárky a  chcela som sa im 
podobať. To sa mi už nepodarí, lebo nie som učiteľka na základnej alebo strednej škole. Ale aj tak im ďakujem 
za to, že mi pomohli vybrať si dobre. No a keď mám teraz možnosť, tak chcem pozdraviť nielen tie moje, ale 
všetky slovenčinárky a všetkých slovenčinárov a popriať im všetko dobré – v dnešných časoch najmä zdravie 
a pokoj.  

Pripravil: PhDr. Ján Papuga, PhD.  
Bratislava-Rača 

janpapuga@gmail.com, www.janpapuga.sk 
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Dialóg s... 

NOVINÁROM A REDAKTOROM IVANOM BROŽÍKOM 

„Školské časopisy sú fajn. A sú fajn najmä vtedy, ak sa v nich objaví aj kritika javov. Keď sa deti učia 
formulovať to, čo im nesedí.“ 

Ing. Ivan Brožík nie je síce vzdelaním žurnalista, no jeho široká a dlhoročná novinárska skúsenosť ho 
oprávňuje zaradiť ho k publicistom. V súčasnosti pôsobí ako hlavný redaktor najčítanejšieho 
regionálneho spravodajsko-inzertného týždenníka, ktorý v rôznych regionálnych obmenách 
(Bratislavsko, Košicko, Banskobystricko a pod.) vydáva RegionPress. Je novinárom na voľnej nohe, 
publikuje vo viacerých tlačených médiách. V minulosti intenzívne pracoval pre Československý 
rozhlas. Keďže sa v súčasnej dobe kladie médiám zvýšená pozornosť a tie sa stávajú neraz masívne 
sledovaným zdrojom informácií, rozhodli sme sa pre tento rozhovor. Aj z hľadiska toho, že naši žiaci 
sú alebo budú budúcimi konzumentmi médií. A je dôležité, či aj kriticky pristupujúcimi.      
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1. Keď sme oznámili členom nášho neformálneho Spoločenstva slovenčinárov, priateľov školy a 
vyučovania slovenčiny, že bude rozhovor s novinárom, dostali sme od nich námety na otázky. Začali 
by sme nimi. Možno budú očakávané, no v našom časopise sme príspevok od novinára zatiaľ nemali a 
chceme plniť želania čitateľov. Ako je podľa vás možné, že sa v publicistických textoch objavuje čoraz 
viac jazykových chýb? Nemáme na mysli len také, čo sa pritrafia z dôvodu rýchlosti novinárskej 
komunikácie (napr. preklepy), ale aj také, čo sú očividnými prešľapmi voči spisovnej slovenčine a 
postrehnú ich aj laickejší znalci slovenčiny. Dá sa vôbec takýmto chybám predchádzať? Túto tému 
sme schválne vybrali ako prvú, keďže vieme, že vo vašej práci je citlivosť pre jazyk prvoradá. 

Možno ponúknem prvé sklamanie z očakávanej odpovede. Nemyslím si totiž, že citlivosť pre jazyk je v práci 
novinára a najmä v jej výstupoch prvoradá. Prvoradá je totiž rýchlosť. Médiá dnes viac medzi sebou súťažia, 
ako informujú čitateľov, poslucháčov, divákov. Neviem prečo. Ego ich majiteľov, ego samotných novinárov, 
reklamný priemysel, naozaj neviem. Ale idem k otázkam. Kedysi sa pre prácu novinára vyžadovala aj jazyková 
prax, ak nie priamo vzdelanie. Ak bol ekonóm, fyzik, alebo prírodovedec, tak musel absolvovať pravidelné 
jazykové školenia. A nielen to, hovoriacich novinárov školili zdatní školitelia aj melodiku reči, nádychy, 
prízvuky, hlasovú dramatizáciu textu. Doslova nám vety – aj tie zložené, kreslili na krivke, podľa ktorej sme sa 
učili ich potom hovoriť. Kreslili nám dôrazy, nádychy, takzvané „es pauzy“. Novinár mal jednoducho vytvorené 
podmienky na to, aby sa slovenčinu doučil. Preklepy asi boli práve tak, ako sú a budú. Ale kedysi boli v 
redakciách aj jazykové redaktorky, korektorky, editori a teda existovalo niekoľkostupňové overovanie 
korektného spracovania textu pred jeho zverejnením. A na živé vysielanie, kde sa toto nedalo dodržať, púšťali 
médiá iba jazykovo naozaj spoľahlivých a zdatných redaktorov. Dnes sa šetrí, kontrola jazyka sa stala 
zbytočnou nákladovou položkou. Predchádzať chybám sa určite dá, ale musí sa chcieť, samotné médium ich 
nesmie tolerovať. Osobne sa pamätám, ako som ešte v Slovenskom rozhlase za jazykový prehrešok platil zo 
mzdy 50 korún. Za každý. A teda naozaj som si ich nemohol dovoliť veľa. 

2. Ako je zastúpené jazykové vzdelávanie na katedrách žurnalistiky? Vyskytujú sa v ňom osobitné 
semináre na spoznávanie jazykovej kultúry? Ako by ste riešili vy chybovosť žurnalistov? Ako riešite 
vy, ak narazíte na jazykový problém, ktorý presahuje vaše poznanie spisovného jazyka? Sú niektoré 
typy chýb, ktoré by sme mali žurnalistom tolerovať? 

Hm. Ako je zastúpené jazykové vzdelávanie? Netrúfam si odpovedať. Neprešiel som ani štúdiom, ani výukou 
žurnalistiky. Viem však, a aj chcem povedať, že samotní pedagógovia na týchto katedrách či fakultách (neraz 
ide naozaj o eufemizmus pri charakterizovaní ich činnosti) sú na tom s jazykovou zdatnosťou, ako aj so 
schopnosťou tvoriť vetu veľmi zle. Dostávam od viacerých ich autorské texty a za ich kvalitu by žiak základnej 
školy dostával známky, ktorými by rodičov nepotešil. Katastrofa je v čiarkach, v dĺžke viet, niekedy sú to celé 
odseky. Katastrofa je v skloňovaní, vo vykaní a doslova hrôza v písaní mäkkého i a ypsilonu. O písaní 
úvodzoviek ani nehovorím. A to sme stále pri ľuďoch, ktorí žurnalistiku učia. Nie pri ich študentoch. Chybovosť 
žurnalistov by som neriešil, je totiž netolerovateľná. A to robím chyby aj ja. V hovorovom rozhlasovom prejave 
nás učili naši bardi, že ak už spáchame nejakú chybu vo vysielaní a uvedomíme si ju, máme sa poslucháčovi 
v tej chvíli aj ospravedlniť. A ten to naozaj vždy prijal. To mám overené. Na jazykový problém narážam 
prakticky stále. Je totiž oveľa zodpovednejšie byť jazykovo korektný v písanom prejave ako v hovorovom. Tam 
sa kadečo „stratí“. Na webe je množstvo slovníkov, prvou bariérou je určite kontrola pravopisu priamo v 
textovom editore. Ale používam aj knižné slovníky. A v prípade veľkých pochybností využívam bezplatnú 
možnosť telefonickej konzultácie s odborníkmi v JÚĽŠ SAV. To sa stane tak asi päťkrát za rok. Prvou 
korektúrou je zvuk. Vyslovím si vetu a ak mi tam niečo znie falošne, hľadám chybu. A v písanom texte – pri 
pochybnostiach o písaní „i“ - napíšem si obe možnosti a optická pamäť mi napovie, čo je správne. Tá optická 
pamäť si však vyžaduje mať veľa „načítané“. 
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3. Náš časopis i naše Spoločenstvo sa profiluje širšie než na oblasť školstva. Preto vám naši 
priaznivci venovali aj otázky spoločensko-občianskeho typu. Akú hodnotu má pre vás objektivita a 
pravda v kontexte, keď sme svedkami, že aj seriózne masmédiá zverejňuju, povedzme, nie úplne 
pravdivé informácie? Má sa publikovať pravda alebo sa má žurnalistika prispôsobovať verejnému 
dopytu? Má sa bulvarizovať? Dá sa vôbec odosobniť v žurnalistike? 

K pravde mám dosť skeptický postoj. Viem, že existuje, ale neviem, čo je pravda. Všeobecne. Netrúfam si to 
vedieť. Viem však, čo je popaganda. Propaganda za pravdu vydávaná. To už je priam demagógia. A politickej 
demagógie, ale už aj spoločenskej, sú dnes naše médiá doslova plné. Je to manipulácia davu. Taká či onaká. 
Asi som nekorektne použil slovo dav, ospravedlňujem sa. Mám na mysli konzumentov tých pseudoinformácií. 
Slovenský rozhlas bol zničený v okamihu, keď do vedúcich postov v ňom nastúpila garnitúra, ktorá na prvej 
porade povedala „toto chce poslucháč, to budeme vysielať“. A názorne pri tom dotyčný inovátor ďobol prstom 
na titulku bulvárneho plátku z predvčerajška. Médium, a už vôbec nie verejnoprávne, by nemalo byť poplatné. 
Aké by malo byť a čo by malo ponúkať, jasne definuje zákon. Ten sa však už roky v tomto smere ignoruje. 
Bulvarizácia s tým súvisí. Treba si však uvedomiť, čo je pravý význam slova či výrazu bulvár a čo je jeho 
smutná karikatúra na slovenský spôsob. A odosobnenie? Hm. Spomínam si na mnohé chvíle vo vysielaní, keď 
bolo nevyhnutné minimálne tlmiť emócie. Na druhej strane – dnes sa emócie stali priam inflačnou ponukou. 
Tovarom. 

4. Aký máte vzťah k alternatívnym médiám? Vraj ich sledujú aj učitelia, aj žiaci. Aký máte vzťah k 
internetovému „spravodajstvu“? 

Tu si treba najskôr povedať, čo je „alternatíva“. Alternatíva nie je opak. Nie je to protest či vzbura. Rád 
používam vysvetlenie, že ide o popis faktov – opakujem, faktov, iným spôsobom, inak, z iného uhla pohľadu. 
Teda, malo by to byť tak. Nie iba popieranie mainstreamu, boj s ním, s jeho tvrdeniami. Ak sa robí alternatíva 
dobre, má svoje miesto. Prináša to, čo nie je v ponuke. Buď zámerne, alebo z iných príčin. Rozširuje obzor 
konzumenta informácií. Alternatívu nezatracujem, ak neskĺzne iba do povrchnej roviny antipropagandy. A 
internetové spravodajstvo? Je rýchle v čase, je najrýchlejšie, nečaká na celú či pol hodinu a správy, má 
bohatú ponuku, je k dispozícii kdekoľvek, veď minimálne „múdry“ telefón má dnes pri sebe už  každý. Povedal 
by som, že je to zdravá konkurencia tradičným médiám, je to profesionálna výzva. 

5. Postrehli sme, že médiá sú čoraz viac tolerantnejšie aj k vulgarizácii jazyka. Sú? Neraz sa vulgárne 
výrazy v rámci spravodajstva ani nevypípajú. Ide o snahu zaujať alebo o snahu zachytiť realitu 
vyjadrovania? 

Vulgarizácia je podľa mňa vo verejnom jazykovom prejave neprípustná, je proste vulgárna. Iné je z môjho 
pohľadu používanie hovorových výrazov. Teda, nie tých kodifikovaných, výlučne slovníkových, ale bežných, v 
každodennom jazykovom prejave. Podľa mňa osviežujú jazyk. Aj prejav v ňom. A čo sa týka zachytenia 
reality, na to predsa máme množstvo citosloviec, ktoré dnes už nikto nepoužíva. Nepoužívajú sa prívlastky, 
nepoužíva sa takmer polovica slovných druhov. Kto, čo, o kom, o čom a s kým? Aha, zabudol som - za koľko? 
Takto sme v našom mediálnom priestore oklieštili náš ľubozvučný jazyk. To, že sa nepoužívajú ani žánre, je 
ďalšia veľká téma. Pamätáte sa na dobrú glosu? Fejtón? Postreh? Ja áno, ale to už  ubehlo najmenej tridsať 
rokov. Teda, pripúšťam existenciu pár skvele píšucich výnimiek. 
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6. Keďže covidová éra naplno zasiahla aj školstvo, objavili sa otázky aj v súvislosti s ňou. Kam sa 
podela investigatívna žurnalistika počas, povedzme, neštandardných a neraz nelogických  ochranných 
opatrení zo strany politických a riadiacich orgánov? Vypočuli sme si mnohé tlačovky a ako 
pedagógovia či občania sme mali na jazyku mnohé otázky. No od novinárov nezazneli. Našiel sa 
málokto z mienkotvorných médií, kto by „zaťal do živého“. Rezignovalo sa na hľadanie pravdy? Stali 
sa obsahom žurnalistiky smrtonosné štatistiky či šírenie strachu? 

Priznám sa, nemám rád pojem „investigatívna žurnalistika“. To je ako keby sme mali lekárov a dobre liečiacich 
lekárov. Lekár má dobre liečiť vždy a žurnalista má spravodlivo písať o všetkých javoch vždy. Nielen keď je 
„investigatívec“. A mimochodom – novinári sa nemajú stavať do úlohy vyšetrovateľov, prokurátorov, žalobcov, 
sudcov. To je parketa pre orgány činné v trestnom konaní. Žurnalistika ako taká má dostávať na pranier tie – 
ako píšete - „neštandardné a neraz nelogické ochranné opatrenia zo strany politických a riadiacich orgánov“. 
Médiá sa bulvarizujú, potrebujú potoky krvi, znásilnenia, bitky v rodinách, katastrofy, havárie, mŕtvych po 
katastrofách. Živí a normálne žijúci ich nezaujímajú. Mne by bohato stačilo, ak by sa robila žurnalistika tak, 
ako ju robia napríklad Nemci, Rakúšania, Švajčiari. A nemusí byť ani investigatívna. Normálna civilizovaná 
žurnalistika, neútočiaca na podprahové pudy. A zabudnite na to, že dnešná žurnalistika kladie mocným tohto 
sveta otázky, na ktoré hľadajú odpovede občania. Pustite si ktorúkoľvek tlačovku a máte dôkaz. Naša 
slovenská žurnalistika až na výnimočne vzácne prípady nie. Novinári si vedú s mocou vlastné vojny a občan 
ich zaujíma iba vtedy, keď im jeho problém do tých ich vojen akosi zapadá. 

7. Ako sa pozeráte na bulvarizáciu aj seriózneho spravodajstva? Neraz čítame v mienkotvorných 
médiách bombastické titulky a po prečítaní článku zistíme, že sú zavádzajúce. Neraz čítame o 
miestnych celebritkách, no o serióznych osobnostiach možno aj z bežných občanov sa nedočítame, 
keďže nemajú „mediálny výtlak“. Sme odkázaní na senzácie, aby sme mohli v médiách publikovať 
výsledky poctivej, záslužnej a často užitočnejšej práce bežných ľudí? 

Ak vám ako odpoveď bude stačiť, že „seriózne“ médiá a ich spravodajstvá dnes kupujú tvorivý potenciál v 
prostredí bulváru, bez vzdelania, bez skúseností, bez rozhľadu veku... Ako títo môžu niečo vedieť o 
skutočných osobnostiach, keď žijú v akomsi paralelnom svete k serióznosti? Čím je dnes pre médiá zaujímavý 
vedec, literát, umelec? Ak nemá tretiu ženu, ak ho nestíha polícia, alebo ak neukáže holý zadok na verejnosti 
– ničím. 

8. Neraz sme dávali rozhovory rôznym médiám. Až na pár výnimiek sa stalo, že sme daného redaktora 
museli v téme vyškoliť. No v reportáži aj tak odznel iba konfliktný motív alebo príliš skrátené 
vyjadrenie. Tak sa z reportáže stala prchavá záležitosť. I keď si uvedomujeme časovú tieseň 
redaktorov a zároveň nemožnosť byť polyhistorom, nestráca sa krátkymi reportážami a neznalosťou 
problematiky jedna z funkcií žurnalistiky: naprávať chyby systému na odbornej báze a argumentácii?  

Darmo vy ako odborník na jazyk budete niečo o jazyku vysvetľovať nevyštudovanému novinárovi... Darmo mu 
budete dávať do súvisu pravidlá. On sa spýta iba na to, či nie je načase zrušiť mäkké a tvrdé i/y. Hĺbka a 
podstata ho nezaujíma, áno, aj preto, že jej nerozumie. Ale aj preto, že on v podstate nevidí dôležitosť tejto 
témy. Žijeme predsa iba „na povrchu“. A neznalosť vyvoláva katastrofy nielen v žurnalistike. Votrela sa do 
politiky, votrela sa do vedenia inštitúcií štátu. Votrela sa aj do voličského výberu. A opäť zopakujem, že použiť 
tu slovo neznalosť je eufemizmus. 
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9. Vieme o vašich bohatých pracovných skúsenostiach, preto sa jednoducho opýtam: Rozhlas, 
televízia alebo tlač? Mainstreamová novinárčina alebo regionálna publicistika? Písanie a práca so 
zdrojmi alebo práca v teréne? 

Skúsenosti novinára môžu byť bohaté, no nikdy nie sú dostatočné. Každé médium má svoje čaro. V 
spravodajstve – písanom – musíte predať fakt. V hovorenom spolu s faktom aj dynamiku vami ponúkaného 
produktu. Televízia, v nej rozprávate aj rukami. Netreba dať – na rozdiel od rozhlasu – každý obraz do textu. 
Regionálna tlač? Viete, ako sú ľudia v regiónoch vďační za obyčajné ľudské slovo? Majú po krk politiky, žijú v 
inom svete. Vo svete každodenného riešenia otázky ich prežitia. Rád som robieval, pripravoval a moderoval 
živé vysielania z terénu. Aj niekoľkodňové. Nikdy nezabudnem na Nočnú pyramídu, ktorú som odmoderoval z 
postele prezidenta Masaryka v Topoľčiankach. A pod ňou bol jeho nočník. Teraz už „len“ píšem, z rozhlasu 
som bol pred pár rokmi „odídený“, nehodil som sa. Nezapadal som. A tak sa hrám so serióznymi zdrojmi, 
píšem si aj rôzne postrehy. Už som dostal ponuku aj na knižku, no, uvidíme. To je asi príliš veľká ambícia a 
zodpovednosť súčasne. 

10. V súčasnosti vediete po celom Slovensku známe regionálne noviny. Vo veľkej miere obsahujú 
inzertný materiál, no počas vášho pôsobenia sa v ňom zjavujú aj veľmi zaujímavé publicistické texty. 
Predsa len tá reklama niekedy degraduje dobré zámery. Veríte, že aj popri nej možno ľuďom ponúknuť 
kvalitnú publicistiku? Čítajú ľudia aj reklamné noviny? 

Tiež som si tú otázku kládol, keď som v nich začínal. To máte tak. Noviny bez inzercie nespravíte, ak vás 
neplatí niekto z úzadia. A inzerciu bez novín tiež ťažko umiestnite na trhu. Publicistika i inzercia si tak žijú 
napodiv v akejsi symbióze. A odozva mi napovedá, že to ľudia čítajú a veľmi pozorne. Mýtus o papieri na 
šupky od zemiakov padol. Hoci možno aj na to v konečnom dôsledku tie noviny napokon ešte poslúžia. Do 
kriedového papiera nejakého titulu pre smotánku sa šupky od zemiakov nikdy nedostanú. A to ma naozaj teší. 

11. Ako vnímate súčasné školstvo? Dá sa jeho podoba ovplyvniť publikovaním textov v médiách? 
Nemali ste ambíciu byť učiteľom žurnalistiky? 

Úprimne? Pochádzam z učiteľskej rodiny, otec učil na univerzite, mama si prešla od deviatakov až po 
prváčikov, pri ktorých svoju dlhoročnú prácu aj ukončila. Školstvo je podľa mňa v kríze napriek obrovskému 
entuziazmu mnohých učiteľov byť dobrými učiteľmi a naučiť. Školstvo je v programovom chaose a z času na 
čas aj v straníckej manipulácii. Školstvo bojuje s potieraním autority ako takej v rámci akejsi 
pseudodemokratizácie spoločnosti. Na učiteľa si dnes otvorí ústa každý. Od žiaka cez rodiča až po vedenie 
školy, inšpekcie a iných inštitúcií. Mama po viac ako 50 rokoch za katedrou dnes pri správach o školstve iba 
vzdychá: „Joj, ako som rada, že toto som nedožila. Že už sa ma to netýka.“ Paradoxom je, že ja som vždy 
chcel učiť. Jaaaaj, vždy som chcel učiť mladých, takmer dospelých. To bol môj sen. Veselo, hravo, s vtipom. 
Tak, nie kantorsky, kamarátsky. Ale, viete, to máte tak ako v školstve (česť výnimkám) aj v ktoromkoľvek inom 
rezorte – kto nevie učiť, riadi. Kto nevie písať – učí písať. Opakujem, nepaušalizujem to, poznám výnimky, ale 
je to takmer pravidlo. A väčšinou tie výnimky sú likvidované tak či onak ako „nesystémové“.  Že to tak je, som 
sa však naučil aj v mnohých mojich profesiách. Ale ak by prišla ponuka pre rebela, neváhal by som. Učiť ľudí 
vnímať svet je asi najkrajšie poslanie. A je úplne jedno, či sú to malé deťúrence alebo dospelí vysokoškoláci. 
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12. Patrí téma žurnalistiky do učebných osnov? Mali by sa žiaci učiť vnímať publicistiku alebo ju aj 
tvoriť? Čo si myslíte o školských časopisoch? Keď ste boli dieťa, publikovali ste v školskom 
časopise? 

Neviem. Netrúfam si privlastniť právo, že viem, čo patrí do učebných osnov. Ja by som možno odpovedal inak. 
Žurnalistiku vnímam ako tvorbu. Učiť žiakov tvorivosti pri písaní myšlienok, textov, reflexií na život, to musí byť 
fajn aj pre učiteľa aj pre žiaka. Kedysi sa to volalo sloh, denník, pamätník. Malo to rôzne názvy. Ale vždy to bol 
žiakom vytvorený text. Lenže, ak chceme deti viesť k písaniu, nevyhnutným predpokladom je, aby čítali. Nie 
časopisy, nie statusy na sociálnych sieťach. Aby čítali beletriu, klasickú aj súčasnú, aby čítali aj vzdelávacie 
knihy. Aby vnímali písaný text, aby sa na nich lepili výrazy, použité v ňom, aby sa naučili, ako vyzerá veta v 
texte a čím všetkým ju možno vyzdobiť. Školské časopisy sú fajn. A sú fajn najmä vtedy, ak sa v nich objaví aj 
kritika javov.Keď sa deti učia formulovať to, čo im nesedí. Čo by sa podľa nich mohlo a dalo meniť na 
prospech všetkých. Neviem, či my, dospelí, sme na takú kritiku pripravení a či to naše egá zvládnu prijať v 
dobrom. Ja osobne som nikdy do školského časopisu nepísal, možno aj preto, že nič také v mojom okolí 
nebolo. Ale jedna z mojich milovaných učiteliek v štvrtej triede, pani Gajdošová, raz mame na rodičovskom 
povedala, že vraj zo mňa bude novinár. Hm. Vyštudoval som za ekonóma, nastúpil som na ekonomický úsek 
a k novinárčine som sa dostal iba zo zúfalstva. Konkurz bol jediná možnosť ako sa vtedy dalo vyhnúť 
polročnej výpovednej lehote. A tak som sa prihlásil na prvý konkurz, ktorý som zaregistroval a ten vypísal 
vtedajší ešte Československý rozhlas na Slovensku. 

13. Medzi našimi čitateľmi máme isto aj budúcich žurnalistov. Existujú nejaké rady, ktoré by ste im 
vedeli dať? Aké predpoklady by mal mať novinár podľa vašich predstáv? Pokojne môžu byť aj 
idealistické. A potešili by sme sa aj radám pre náš časopis Slovenčinári. 

Neviem, či mám právo v tomto radiť. Ale určite by mali byť schopní vidieť a vedieť, zaujímať sa, vedieť prví. 
Mali by mať bytostnú chuť vedieť, mať chuť poznať súvislosti. Mať schopnosť analyzovať javy ich a dávať ich 
do kontextu. Nemyslieť si, že iba kritika zmení svet. Sú tu predsa aj návody, tipy na riešenia. A idealistická 
predstava? Zmieriť sa s tým, že pravda nie je to, čo si myslím ja. Že to je názor a že pravda je akýmsi 
prienikom názorov. A že majiteľov jedinej pravdy treba vždy odmietať. Alebo sa minimálne mať pred nimi na 
pozore. Tak je to aj s tými, ktorí neustále kážu akési dobro. Dobro sa totiž nekáže z kancľa, dobro sa koná. 

14. Vieme, že okrem publicistických textov ste doma aj v písaní beletristických. Vaše statusy s 
umeleckým nádychom sú všeobecne obľúbené. Chystá sa aj nejaká knižná publikácia? Čím sa 
inšpirujte v takýchto typoch textov? 

No, to keby som vedel. Čitateľský dopyt by aj bol. Dokonca možno aj výzvy vydať knižku. Ale pri mojej 
nepraktickosti v tejto sfére to asi nepôjde (úsmev). A že si moje statusy pár ľudí rado prečíta? Teší ma to, 
mám taký menší okruh priateľov, rozumieme si a občas si tými statusmi aj pomáhame. A to sa mi zdá byť fajn. 
Aha, zabudol som na tú inšpiráciu. Je to vlastne reportovanie videného, prežitého, počutého, precíteného. 
Žiadne veľké umenie. 
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15. Neodpustíme si aj voľnejšiu otázku. Aký má novinár vzťah k čítaniu, najmä v situácii, keď stále 
píše? Akú beletriu čítate? Aký bol váš postoj k čítaniu, keď ste boli žiakom? 

Čítanie je skvelá vec. Minule som v jednej knižke, bol to tuším Steinbeck, našiel zamilované listy. V starých 
detských knižkách zas vlasy rodičov. Ale vážne, času nie je veľa, ale ak je, najmä niekedy večer, keď som 
unavený na chalupe, tak k dobrému čaju patrí aj knižka. Upokojuje, odvádza do iného sveta. Nedávno mi 
búrka spálila router a bol som niekoľko dní bez televízie. Boli to krásne pokojné večery. S knižkou, s mojou 
„stratenou generáciou“. 

Vaše sebavyjadrenie: 

„Ach, ty somár idealista!“ 

Pripravil: PhDr. Ján Papuga, PhD.  
Bratislava-Rača 

janpapuga@gmail.com, www.janpapuga.sk 
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Súťaž 

 V rámci vydávania tohto časopisu a aktivít, ktoré realizujeme s blízkymi kolegami, sme sa rozhodli 
usporiadať trochu inú súťaž než sú tie, ktoré poznáte. Jej popis uvádza nasledujúci text. Cieľom je zmeniť uhol 
pohľadu na jazyk. V súčasnosti hľadáme financie na jej usporiadanie. Trochu nás spomalil aj fakt, že nevieme, 
aká bude epidemiologická situácia. Posledné dve fázy súťaže sú totiž prezenčné. Ale nevzdávame sa a 
veríme, že tento rok sa zrealizuje nultý ročník súťaže Majster/Majsterka slovenčiny. 
 V prípade, že má vaša škola záujem zúčastniť sa, napíšte budúcemu vyhlasovateľovi súťaže PhDr. 
Jánovi Papugovi, PhD. na e-mail janpapuga@gmail.com. Po odovzdaní mailového kontaktu budete v 
databáze, z ktorej vám napíšeme e-mail, keď sa súťaž začne. Budeme sa takisto tešiť, keď nám zašlete 
konštruktívne pripomienky.  
 Nech sa páči, predstavujeme vám formou informačného listu novú súťaž pre vašich žiakov, pre vaše 
deti, pre vaše školy.   

MAJSTER/MAJSTERKA SLOVENČ INY 

Informačný list súťaže 

platný pre nultý ročník v školskom roku 2021/22 

Dôvody vzniku súťaže 

 Súťaženie patrí do života človeka, ako aj do života detí a mládeže. Spoločnosť je založená 

na porovnávaní sa. Je veľmi dôležité učiť žiakov, že výhra nemusí znamenať koniec snaženia sa, že 

prehra je oveľa menej dôležitá ako účasť v súťažení a snaha prekonávať sa bez ohľadu na výsledok. 

Zároveň ich treba viesť k tomu, aby sa snažili uspieť a prekonávať sa. Aj preto pedagógovia 

motivujú žiakov k rôznym predmetovým súťažiam. Tie majú veľakrát také podmienky, priebeh a  

ceny, ktoré žiakov, pripravujúcich učiteľov a podporujúcich rodičov demotivujú. Uvedomujeme si, 

že zisk nemôže byť cieľom každého snaženia. Avšak dôstojné ohodnotenie víťaza v našej súťaži 

ukáže, že si ceníme žiakov, učiteľov a rodičov za to, že chcú preukázať svoje schopnosti, že chcú 

pracovať so svojimi zverencami, že sa žiaci snažia zdokonaľovať svoje kompetencie a schopnosti.  

 Z krátkeho, no i dlhodobého prieskumu sme od učiteľov zistili postrehy k rôznym súťažiam 

zo slovenčiny:  

 Žiaci nedostanú nič, pritom ide aj o súťaže, ktoré sú často zastrešované štátnymi  inštitúciami. 

Niekedy je problém aj s obyčajným diplomom.  Žiaci ho nedostanú hneď, ale až po čase, 

niekedy dokonca až v ďalšom školskom roku. Ale ak aj niečo dostanú, sú to drobnosti, ktoré 

nemajú väčšiu hodnotu.   
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 Žiaci dostanú niekedy neprimeranú, nevhodnú knihu. Deti takéto knihy vôbec nezaujímajú, čo 

neznamená, že nemajú hodnotu. Ak dostanú poukážku na knihu, zvyčajne v minimálnej hodnote.  

 Pri kolektívnych súťažiach získala skupina víťazných žiakov jednu knihu alebo jedno zrkadlo, 

jednu spoločenskú hru alebo drevenú egyptskú mačku. To dostala celá skupina, jednu vec som 

mala rozdeliť medzi sedem detí.  

 Žiačky v jednej súťaži napriek voľnej téme písali smutné texty, pretože také mali pocity. 

Vyslovili im kritiku. Keď sme sa boli na to pýtať, odpovedali nám, že deti majú písať o pekných 

veciach.  

 Keď sme sa viackrát umiestnili na popredných miestach, prestali sme vyhrávať. Vraj aby aj iné 

školy mali šancu.  

 Často ani nevieme, kto je vlastne v porote. Niekedy si myslím, že sú tam ľudia bez skúseností. 

Niektorí porotcovia nevedia voliť správne slová pri ústnom hodnotení žiakov, čím ich skôr 

odrádzajú.   

 Veľmi sa protežujú školy, ktorých učiteľ je v porote a súťažiacim je jeho žiak. 

 Školské kolo učitelia so žiakmi vôbec nerobia, len tak niekoho vyberú. Potom žiak vôbec 

nepozná priebeh a obsah súťaže, ktorý by už mal poznať zo školského kola.  

 Neraz sú sprevádzajúci učitelia so žiakmi pol dňa na mieste konania súťaže, no bez nároku na 

občerstvenie. Veľakrát občerstvenie nedostanú ani žiaci.  

Naša súťaž chce odstrániť nedostatky štandardných súťaží tak, aby bola dôstojná a žiaci 

mali dobrý pocit a pridanú hodnotu z účasti na nej. To však neznamená, že bude jednoduchá, 

naopak, je náročná. Ponúkame však dôkladnú organizáciu, priebeh, spätnú väzbu  a adekvátne 

ocenenie víťaza. Prípadné chyby v nultom ročníku budeme okamžite odstraňovať, aby sa v 

nasledujúcom ročníku neopakovali. Sme za profesionalizáciu súťaže, aby deti pocítili dôležitosť a 

výnimočnosť účasti na nej. A rovnako aj ich pedagógovia a rodičia. Na tieto naše ciele budeme 

získavať sponzorov, granty a príspevky.   

Charakteristika: 

 Súťaž Majster/majsterka slovenčiny (ďalej MSK) je celoslovenská a postupová. Jej cieľom 

je nájsť MSK, ktorý/-a ovláda slovenský jazyk v celej jeho šírke, vie aplikovať jeho systém do 

konkrétnej komunikácie, ovláda ortografiu a ortoepiu, vie reagovať na rôzne jazykové situácie 

nielen na základe kognitívneho poznania, ale hlavne na základe jazykového citu, intuície a 

skúsenosti. 

 Cieľom súťaže nie je rigorózne zisťovanie kognitívnych vedomostí z lingvistiky a literárnej 

výchovy. Ak je predmetom súťaže literárny text, tak iba v tom v zmysle, že súvisí so slovenským 
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jazykom ako komunikačným prostriedkom. V testoch súťaže sa presiahne rámec štátneho 

vzdelávacieho programu, teda nepôjde v prvom rade o overovanie školského učiva.  

 Výhercom súťaže je iba jeden účastník. Druhé a tretie miesto sa nevyhlasuje ani ďalšie 

poradie. Úspešní riešitelia vo finálovom kole získajú pamätný list a symbolické ocenenie. Každý 

účastník súťaže i víťaz sa môže zúčastniť ďalšieho ročníka súťaže.  

 Úlohy v jednotlivých testoch sú náročné z hľadiska používateľa jazyka a budú si  vyžadovať 

výber toho najlepšieho žiaka/študenta školy. Budú obsahovať najme divergentné úlohy - úlohy s 

viacerými možnými riešeniami. Riešiteľ testu postupuje, keď získa úspešnosť minimálne 90 %.    

Víťaz: 

 Víťaz súťaže bude za prítomnosti médií slávnostne vyhlásený spomedzi prítomných 

finalistov na záverečnom kultúrnom podujatí. Titul Majster/Majsterka slovenčiny mu odovzdá 

významná osobnosť z oblasti jazykovedy alebo z oblasti profesionálnych používateľov slovenského 

jazyka. Víťaz získa finančnú odmenu 600 €, pobyt v detskom letnom tábore na Slovensku, odbornú 

stáž v jazykovednej (vysokoškolskej) inštitúcii, knižné dary, medailu a meno víťaza bude vyryté na 

putovnej trofeji, ktorá sa vystaví na verejne prístupnom mieste. Ocenená bude aj škola a zákonný 

zástupca žiaka. Finalisti súťaže, ich rodičia a učitelia budú pozvaní na záverečné kultúrne podujatie 

s občerstvením.   

Vekové zameranie:  

 Žiakov nerozdeľujeme na vekové či ročníkové kategórie (po nultom ročníku to vyhodnotíme 

a zvážime). Aké jazykové schopnosti môže mať siedmak, také nemusí mať druhák na strednej 

škole. Výhodou žiakov základných škôl je, že sa intenzívne zaoberajú slovenčinou. Stredoškolák 

má síce vekovú výhodu, no práca s jazykom je obmedzená nižšou hodinovou dotáciou. Keďže však 

nejde o kognitívne poznatky, nezáleží na tom, ako je rozložené učivo v rámci základných a 

stredných škôl. Ovládanie slovenského jazyka nesúvisí iba so školským vzdelávaním. Hľadáme 

MSK bez ohľadu na to, čo sa vyučuje v škole. Ide o prirodzeného používateľa jazyka, čo môže 

potenciálnych účastníkov podnietiť pracovať na sebe nie iba v rámci štátneho vzdelávacieho 

programu. 

 Súťaž je najvhodnejšia pre žiakov VII., VIII., IX. ročníka základných škôl a žiakov I. - IV. 

ročníka stredných škôl, prípadne zodpovedajúcich ročníkov osemročných a bilingválnych gymnázií. 

Žiaci V. a VI. ročníka základných škôl, príp. nižších, a zodpovedajúcich ročníkov osemročných 

gymnázií sa môžu súťaže zúčastniť na základe vlastného uváženia (so súhlasom rodičov). Zúčastniť 

sa môžu aj žiaci v domácom vzdelávaní (jeden za kmeňovú školu). 
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Kolá súťaže: 

 (1) Škola, ktorá ma záujem o súťaž, sa prihlási prostredníctvom formulára do školského 

kola. V stanovenom termíne na prihlasovanie škole zašleme test, ktorá ho dá písomne, vlastnou 

rukou riešiť žiakom, ktorí prejavia záujem o účasť. Test pozostáva z 10 úloh, cvičení alebo otázok. 

Na školské kolá, ich vyhodnotenie a prihlásenie postupujúceho žiaka (žiačky) bude vymedzený celý 

týždeň. Školám plne zverujeme spôsob organizácie školského kola a utajenie testu. Upozorňujeme, 

že každý žiak má rovnaký test. Je dôležité dbať na férovosť a čestnosť pri jeho vypracovávaní. 

Školy test vyhodnotia, zvolia si vlastné kritériá a na základe výsledkov prihlásia iba jedného žiaka 

(víťaza) školského kola MSK, takého, čo má šancu uspieť v ďalšom kole súťaže a získal úspešnosť 

minimálne 90 %. Zdôrazňujeme, že výsledky testov organizátor súťaže neposkytuje. Budú však 

možné konzultácie. Odporúčame pri hodnotení testu školského kola odoberať body aj za jazykové a 

grafické chyby, za nečitateľné odpovede (nie za krasopis), keďže v ďalších kolách sa budú hodnotiť 

aj takéto nedostatky. V prípade, že minimálne dvaja žiaci vyriešia test v školskom kole s rovnakým 

počtom bodov, rozhodne predmetová komisia školy, ktorého zo žiakov prihlási do ďalšieho kola. 

Môžu zohľadňovať ich doterajšie výsledky a skúsenosti so slovenským jazykom ako 

komunikačným prostriedkom, príp. zrealizujú dodatočný test, dodatočný ústny pohovor. 

Neodporúčame riadiť sa pri výbere iba známkami z predmetu a ovládaním štátneho vzdelávacieho 

programu. Niekedy aj slabší žiak môže mať nadpriemerné komunikačné zručnosti. Upozorňujeme 

na to, aby sa žiaci bezpodmienečne zúčastnili školského kola. Inak hrozí riziko, že  žiak zlyhá v 

ďalších kolách.  

 V prípade, že sa neprihlási min. 15 škôl, nultý ročník súťaže sa neuskutoční.  

 Za prihlásenie žiaka do nasledujúceho - semifinálového kola sa platí nevratný účastnícky 

poplatok vo výške 15 € na čiastočnú úhradu administratívnych a organizačných nákladov. V 

prípade dostatočného sponzorského zastrešenia sa poplatok zníži alebo vôbec nebude.    

 (2) Žiaci, ktorí postúpili z jednotlivých školských kôl, sa zúčastnia semifinálového kola. 

V semifinálovom kole dostanú test s 15 úlohami, cvičeniami alebo otázkami, ktoré vyriešia 

písomne, vlastnou rukou. Vyriešený ho musia zaslať späť do troch dní. Opäť zverujeme riešenie 

testu školám a žiakom. Akékoľvek neprimerané a nečestné konanie sa účastníkom môže vrátiť vo 

finálnom teste (rieši sa už prezenčne, pozri ďalej) tak, že sa umiestnia na nízkych priečkach alebo 

nedosiahnu minimálny počet bodov potrebných na úspešného riešiteľa. Vo finálnom teste a v jeho 

hodnotení bude rozhodovať každé pochybenie, zaváhanie a neznalosť slovenského jazyka ako 

komunikačného prostriedku. Pri hodnotení testu sa odoberajú body aj za jazykové a grafické 

nedostatky (nie za krasopis), za nečitateľné odpovede. Najlepší riešitelia semifinálového testu s 

úspešnosťou minimálne 90 % budú pozvaní do finálového kola. V prípade, že niektorí účastníci v 
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semifinálovom teste získajú rovnaký počet bodov, budú všetci takíto pozvaní do finále. Náhľad do 

semifinálových testov je možný po dohode s organizátorom prezenčne v prítomnosti účastníka 

súťaže a jeho aktuálneho učiteľa SJL. V prípade, že žiadny z účastníkov nedosiahne v súťaži 

dostatočný počet bodov na úspešného riešiteľa (90 %), do finálového kola nikto nepostupuje, 

finálové kolo sa nezrealizuje a súťaž sa končí bez víťaza. 

 (3) Finálové kolo súťaže sa koná prezenčne. Žiaci riešia v jednej miestnosti naraz a v 

rovnakom čase finálový test, ktorý ideovo a formálne vychádza z predchádzajúcich dvoch testov a 

pozostáva z 20 úloh, cvičení alebo otázok. Na test majú súťažiaci čas 20 minút. Test vyhodnotí 

maximálne do jedného mesiaca odborná porota, ktorá bude predstavená na začiatku súťaže a na 

vyhlásení výsledkov MS na záverečnom kultúrnom podujatí. Vo finálovom teste a v jeho hodnotení 

budú rozhodovať zadané kritériá, každé pochybenie, zaváhanie a neznalosť slovenského jazyka ako 

komunikačného prostriedku. Pri hodnotení testu sa odoberajú body aj za jazykové a grafické 

nedostatky, za nečitateľné odpovede (nie za krasopis). Víťazom finálového kola s úspešnosťou 

minimálne 90 % sa stane iba jeden účastník/účastníčka. V prípade, že dôjde k rovnosti bodov v 

hodnotení finálového testu, odborná komisia pripraví dodatočnú úlohu týmto účastníkom, ktorú 

ústne vyriešia v rámci kultúrneho programu, a na jej základe sa určí víťaz. V prípade, že žiadny z 

účastníkov nedosiahne v súťaži dostatočný počet bodov na víťaza súťaže, súťaž sa končí bez víťaza 

kultúrnym podujatím. Účastníci finálového kola získajú pamätný list a drobné ocenenie za postup a 

účasť. Náhľad do finálových testov je možný po dohode s organizátorom prezenčne v prítomnosti 

účastníka súťaže a jeho aktuálneho učiteľa SJL. Súčasťou finálového kola a kultúrneho podujatia je 

občerstvenie.  

Úspešný riešiteľ: 

 Úspešným riešiteľom testu je súťažiaci, ktorý získa v semifinálovom alebo finálovom kole 

minimálne 90 % úspešnosti  z riešeného testu.  

Konflikt záujmov: 

 Ak sponzor, rodič alebo pedagóg bude mať medzi účastníkmi súťaže príbuzného alebo  

vlastného žiaka, nebude členom odbornej komisie, ktorá hodnotí testy postupových kôl.   

Zmena vyhradená:  

 Na základe skúseností z nultého ročníka súťaže si organizátor vyhradzuje právo upravovať 

tento informačný list do dňa vyhlásenia súťaže v aktuálnom školskom roku. Po vyhlásení súťaže je 

zmena jej pravidiel možná až po ukončení súťaže v aktuálnom školskom roku.  
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Pohľady vedy 

VIERA V ILÚZIE; NOSTRA MAXIMA CULPA 

(BIBLICKÁ TEMA A JEJ VÝZNAM V ROMÁNE KRONIKA VOPRED OHLÁSENEJ SMRTI 
OD G. G. MÁRQUEZA) 

„A novel which appears very simple does not rest just on what sees and hears but everything that is behind it; 
it’s like an iceberg, a block of ice whose tip appears so big and yet most of it is under water and supports the 

part which is visible and above water.” 1 

„Zdanlivo jednoduchý román nie je prosto založený na videnom a počutom, ale na všetkom, čo sa nachádza 
medzi riadkami. Je ako ľadovec, ktorého špic sa javí byť obrovským, no napriek tomu sa jeho najväčšia časť 

skrýva pod hladinou a stáva sa oporným stĺpom pre časť viditeľnú.“ 2 

 Prečítanie diela Kronika vopred ohlásenej smrti ma priviedlo k poznaniu o vlastnej nevedomosti. 
Počnúc medzerami v symbolike až po historisko-spoločenský kontext Latinskej Ameriky.  
 Štúdium kultúrnej symboliky Latinskej Ameriky Cultural Symbols of Latin America in Marquez’s 
Literary Discourse mi predostrelo širokú škálu a roztriedenie typov symbolov v Márquezovom diele. Rozšírenie 
môjho poznania o semiotike mi dovolilo načrieť hlbšie do spletitej, no fascinujúcej siete „konvenčných a 
stereotypických“ 3 biblických, historických i sociokultúrnych odkazov v novele Kronika vopred ohlásenej smrti. 
Ich pochopenie pre mňa znamená aspoň čiastočné uchopenie a porozumenie „hispáno-americkej identity.“ 4 
Napriek rovnakej viere, ktorú väčšinovo zdieľame (katolícke kresťanstvo), kultúra Latinskej Ameriky značne 
poznačila interpretáciu tejto svätej knihy kresťanstva - Biblie. Nielenže isté hodnoty, ako napr. čistota, sa stali 
súčasťou pretvárky, za ktorou sa skrýva patriarchalizmus či až nábožná úcta k finančnej zabezpečenosti. 
Človek nemôže slúžiť aj Bohu aj mamone.5u Tieto masky navyše definujú a odzrkadľujú hodnotu človeka v 
Latinskej Amerike.  
 Porozumenie vzťahov a dôležitosti „vzhľadu“ v hispáno-americkej spoločnosti ma priviedlo k otázke: 
Ako je to so mnou a s mojou spoločnosťou? Človek je koniec koncov nedokonalá bytosť, neschopná úplného 
porozumenia abstraktných pojmov ako pravda, morálka, česť, láska či úcta. No nielen nedokonalosť, ale i 
nevôľa a ľudská lenivosť vymaniť sa zo svojej slepoty vedú človeka k povrchnému a častokrát 
bezmyšlienkovitému uctievaniu predpísaných dogiem a tradícií. 
 Práve diskusia so spolužiačkmi mi pomohla pochopiť, že svet je plný ideálov, po ktorých túžime, ktoré 
sa snažíme naplniť. A mnohokrát človek volí cestu pretvárky, „honby“ za ideálmi, no nie za ich skutočným 
naplnením a dosiahnutím, ale za zdanie ich naplnenia. Možno i ja sa ženiem za predstavami, ktoré mi boli 
predložené výchovou počas života a namiesto skutočného vybudovania lásky, úprimnosti, iba o sebe 
vytváram ilúziu ich dosiahnutia. Čo je však desivejšie, človek častokrát uverí týmto chiméram. No teraz si 
uvedomujem, že súdiť svet podľa zdanlivo trvalých hodnôt, akými sú finančná zabezpečenie, výsledky, 
efektivita, krása je irelevantné. Tieto na oko významné hodnoty deformujú alebo nahrádzajú vnímanie 
ostatných hodnôt, akými sú láska, česť, pravda, morálka. 
 Štúdium Biblie mi ozrejmilo prepojenia medzi Kronikou vopred ohlásenej smrti a Bibliou. No až po 
preštudovaní viacerých sekundárnych zdrojov som dospela k poznaniu, že autor sa nesnaží zreplikovať a 
dokonale dosadiť biblické scény do deja svojho románu. Využitie biblických referencií slúži ako rýchla, 

                                                             
1 G.G. Márquez, interview s Manuelom Pereira I, in: Bohemia, Kuba, 1979 
2 G.G. Márquez, interview s Manuelom Pereira I, in: Bohemia, Kuba, 1979, preklad autora práce 
3 Aghaei - Hayati, 2013, s.42 
4 Aghaei - Hayati, 2013, s.42 
5 Lk 16, 13 
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všeobecne známa alúzia na isté úseky Biblia nesúce svoj význam: kikiríkanie kohútov nás automaticky vedie k 
pojmu zrady.  
 „Pokiaľ neuvidím, neuverím.“6 Zaslúžia si naše zmysly skutočne bezvýhradnú dôveru? Človek vidí istú 
formu reality, verí jej a koná na základe faktov - svojich vnemov. Presne tak, ako je vnímanie každodenného 
života skreslené nedokonalou podstatou ľudskej bytosti, tak, nutne, aj vnímanie pojmu morálka podlieha 
tomuto fenoménu. Morálka predstavuje „chápanie ľudského správania z hľadiska rozlišovania dobra a zla; [ide 
o] sústavu zásad a noriem správania sa ľudí v spoločnosti, mravnosť, etiku. V kresťanskom chápaní [ide o] 
odbor teológie, ktorý sa zaoberá ľudskými činmi z hľadiska dosiahnutia večného cieľa“7. V premenlivosti 20. 
storočia poznačeného niekoľkonásobnými zmenami politických režimov8, vznikla v roku 1981 novela G. G. 
Márqueza9, Kronika vopred ohlásenej smrti. Táto hispanoamerická postmoderná novela je reprezentatívnym 
dielom magického realizmu. Smeru pokúšajúceho sa o dôveryhodné zachytenie vecí nás 
presahujúcich.10Tento román bol publikovaný v roku 1981, no, ako sám autor tvrdí vo svojej autobiografii 
Román môjho života, potreba napísať ho sa zrodila už 30 rokov predtým. Správa o brutálnej vražde priateľa, 
G. Cayetana v rodnom meste Sucre,ho zasiahla nevídanou mierou11. Autor nám nečakane ukazuje realitu cez 
okulár surrealizmu, ktorým sa snaží vzbudiť v čitateľovi autentickejšie, plnšie a hlbšie porozumenie seba 
samého. G.G. Márquez sa pokúsil napísať reportáž o tejto udalosti, avšak jej publikovanie bolo zamietnuté. 
Dôvod: všednosť témy. Je zásadné pýtať sa, aký postoj zaujíma G.G.Márquez k spoločnosti a jej jednotlivcom 
v spojitosti s biblickou tematikou a pomocou akých literárnych prostriedkov dosahuje jeho priblíženie čitateľovi. 
Biblická téma je v tomto diele spätá so širokým spektrom iných, viac či menej obsažných tém. Vo svojej 
interpretácii sa pokúsim ozrejmiť jej kľúčový význam vzhľadom k zobrazeniu tém kresťanskej dôležitosti, akými 
sú láska, česť, pravda, autorita cirkvi. Autor až puntičkársky vytvára pôdu pre hru, v ktorej čitateľ stráca reč a 
stáva sa v jeho rukách obyčajnou zmanipulovateľnou bábkou. Leitmotívom môže byť pre čitateľa neschopnosť 
človeka uchopiť a aplikovať hodnoty morálky vo svojom každodennom živote. 
 G. G. Márquez predostiera čitateľovi šokujúci pohľad na lásku12, ktorá sa stáva ekonomickou 
komoditou, prostriedkom manipulácie alebo prosto a jednoducho stráca akúkoľvek váhu v obchodných 
transakciách našich vzťahov nie je potrebná. „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“13 je 
kresťanskou definíciou lásky, ktorá sa však nezlúčila s každodennou realitou človeka. Namiesto zobrazenia 
ideálu nehy a večnej lásky nám autor tvrdo a narovinu rúca naše predstavy o svete, aby zobrazil náš podiel 
viny na nedosiahnutí tohto ideálu.  Z lásky zostáva„posadnutosť“14, „búrliv[á] ľúbostn[á] váš[eň]“15, povinnosť: 
„z manželstva z rozumu“16, nepotrebný prežitok: „Odvtedy ich spájala hlboká náklonnosť, ale bez výstredností 
lásky“17. Sme nedokonalými bytosťami, ktoré síce vytvorili morálne zákony a pojmy, no nie sú schopné a 
mnohokrát ani len nemajú záujem úprimne žiť podľa týchto zákonov. Nositeľom témy deformácie lásky je 
najmä kontrast medzi postavami fabuly: Cez slová matiek, Luisy Santiagy a Pury Vicariovej, nám autor črtá 

                                                             
6 Jn 20, 25 - „Ostatní učeníci mu teda povedali: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Pokiaľ neuvidím na jeho rukách stopy po 

klincoch, ak nevložím prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“ (voľná parafráza) 
7 Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, s.339 
8 Aghaei - Hayati, 2013, s.42 : „kolonializmus minulosti […] imperializmus súčastnosti“ 
9  v poradí len štvrtý držiteľ Nobelovej ceny za literatúru z hispano-americkým pôvodom, 1982 za román Sto rokov samoty 
10 Polakovičová - Catlíková - Štarková - Lábaj, 2011, s.119: „Magický realizmus (spájanie reality a fantázie). Prelínanie magických 

prvkov (mýtov a histórie, reality a fikcie, sveta živých so svetom mŕtvych) v realistickom prostredí, hoci sa nedajú rozumom vysvetliť. 
Postavy diel ich prijímajú bez toho, aby v nich hľadali logiku.“ 
11 Márquez, 2004 - Tragická smrť bola vraždou za znovunadobudnutie dievčininej cti. Jej bratia ho zabili na základe jej obvinenia. 

Údajne ju obral o panenstvo, čo dovolilo jej manželovi vrátiť ju rodičom už počas svadobnej noci. Táto žena bola znásilnená počas 
Violencie, no nie Cayetanom.  
12 1 Kor 13,4-8.13 - vychádzajúc z biblickej perspektívy čistej lásky: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, 

nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé, neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. 
Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne.“ 
13 Mt 22, 36 
14 Márquez, 1984, s.80 
15 Márquez, 1984, s.77 
16 Márquez, 1984, s.10 
17 Márquez, 1984, s.57 
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perspektívy vnímania lásky: „Aj láske sa dá naučiť.“18 a „Česť je láska.“19 Slová matiek reprezentujú zákon, sú 
súčasťou výchovy, a teda ich možno považovať za korene tvarujúce novú generáciu. Využitie kontrastu ako 
kompozičného princípu môžeme pozorovať na fabule diela; postava starca Xiusa je jedinou, ktorá úprimne 
milovala svoju ženu a stojí v opozícii so všetkými ostatnými žijúcimi pármi. Manželstvo rodičov Santiaga 
Nasara „neoblažila jediná chvíľa šťastia“20, Angelu Vicariovú „prinútili, aby sa vydala“21, i keď „medzi nimi ešte 
neskrsla ani láska“.22„Vdovec Xius umrel dva mesiace potom. […] bolo počuť, ako mu klokocú slzy v srdci.“23 
O dome, ktorý symbolicky reprezentuje jeho manželské šťastie, tvrdí: „Nedá sa zaplatiť.“24Lásku nám v jednej 
krátkej epizode autor vykresľuje ako nevyčísliteľnú. Paralela kúpy gramofónu Bayardom v tombole pre Angelu: 
„-O to lepšie, - zvolal. -Získam ho poľahky a navyše lacnejšie.“25  svedčí o tom, že Angela je „prakticky 
predaná Bayardovi. A potom vrátená; ako keby bola objektom, ktorý môže byť predaný a vrátený“26. V 
semiotike Latinskej Ameriky zastávajú kvety výhradné miesto; sú stereotypnými symbolmi nepriamo 
referujúcimi lásku27. Črevá ako „kytica červených ruží“, ktoré si Santiago úzkostlivo oprašuje28sú paralelou 
lásky, ktorá je ako hodnota pošpinená a nakoniec je s ňou zaobchádzané presne ako počas pitvy jeho tela s 
črevami: „kňaz vytrhol rozthané vnútornosti až od koreňov […] a tak ich […] hodil do vedra na smeti.“ 29Využitie 
kompozičného princípu kontrastu zoceleného hutnou symbolickou rovinou umocňuje čitateľovo rozčarovanie a 
znechutenie z degradácie lásky. 
 Autor prudko útočí na štandardizované ponímanie morálky, ktoré determinujú ľudskú existenciu v 
hispáno-americkom kultúrnom kontexte. Tento princíp narúšania pohľadu na ilúziu nielen akéjkoľvek morálnej 
hodnoty odzrkadľuje ľudskú neschopnosť priblížiť sa k vyšším hodnotám. G.G.Márquez nám efektívne 
predostiera ľudskú myseľ, ktorá nie je schopná obsiahnuť abstraktný pojem česť. Autor precízne poukazuje na 
naše denno-denné pokusy vyvyšovať sa jeden nad druhého svojou „dokonalosťou“; predkladáme svetu náš 
pokrivený obraz zrkadliaci zdanlivé naplnenie našich ideálov. Čitateľ je konfrontovaný so šokujúcim pohľadom 
na svoju vlastnú existenciu, počas ktorej, len on sám vie, koľkokrát písal vo svojom životopise o vlastnostiach, 
ktorými nikdy neoplýval alebo si ráno desiatky minút vyberal oblečenie uvažujúc, ako budú pôsobiť na 
ostatných. Nič menej, no možno i viac zobrazuje autor vďaka uplatneniu omen nomen. Meno Divina Flor30 
pôsobí na čitateľa svojou iróniou, keďže „sa vedelo, že je tajne predurčená Santiagovi do postele“31 a vždy jej 
„siahol na lono, […] keď [ju] zastihol niekde v dome.“32 Takisto meno Angela, ktoré je alúziou na anjela. 
Paradoxne nie je „fyzicky“ čistou, no autor voľbou tohto mena zabíja dve muchy jednou ranou. Angela totiž 
stelesňuje čistotu ducha.33 Efektívne využitie semiotiky kvetov, kde „umelé kvety“34, ktoré Angela s matkou 
niesli reprezentujú ich falošnú čistotu. Česť reprezentuje hodnotu, ktorá musí byť za každú cenu zachovaná, je 
dokonca natoľko dôležitá, že vražda v mene cti sa považuje za skutok mužnosti a poľahčujúcu okolnosť pred 
tvárou Boha.35 

                                                             
18 Márquez, 1984, s.33 
19 Márquez, 1984, s.84 
20 Márquez, 1984, s.10 
21 Márquez, 1984, s.33 
22 Márquez, 1984, s.33 
23 Márquez, 1984, s.35 
24 Márquez, 1984, s.34 
25 Márquez, 1984, s.29 
26 Koshy, 2014, s.467 
27 Aghaei - Hayati, 2013, s.43,  
28 Márquez, 1984, s.102 
29 Márquez, 1984, s.66 
30 v preklade Božský kvet, preklad autora práce 
31 Márquez, 1984, s.12 
32 Márquez, 1984, s.15 
33 Koshy, 2014, s.467 
34 Márquez, 1984, s.28 
35 Márquez, 1984, s.44-45: „Zabili sme ho síce vedome […] ale sme nevinní. […] Pred Bohom I pred ľuďmi.[…] Bola to otázka cti.“ 



27 

 

 Autor čitateľovi jednoznačne vykresľuje zrieknutie sa pokrytectva ako cestu k duchovnej slobode 
jednotlivca a vláde nad sebou samým. Rovnako zarážajúco poukazuje na ľudskú neschopnosť obsiahnuť 
absolútnu pravdu, ak táto vôbec existuje. „Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu 
svojmu.“36reprezentuje náboženské východisko, ktoré zostáva ďalšou nenaplnenou morálnou hodnotou. 
Nielenže nám autor odhaľuje človeka neschopného riadiť sa vlastnými morálnymi hodnotami, ale i spoločnosť, 
ktorá ho núti konať proti vlastnému vnútornému presvedčeniu. Na postavách fabuly vidíme, že Angela 
nedokázala odmietnuť svadbu s Bayardom37, jej bratia sa nevedeli vzpriečiť spoločnosti a nezabiť Santiaga 
Nasara. Angela je ale dynamickou postavou, ktorá prechádza prerodom a práve vďaka tomu, že „nikdy 
nerobila tajnosti zo svojho nešťastia“38, sa stala „duchaplnou a vtipnou“39a pokojnou. Téma slobody je 
zvýraznená dramatizujúcim prostriedkom - gradáciou: „po prvý raz pani svojho osudu“40„veliteľka svojej vôle“41 
„nepripustila inú autoritu ako seba“42. Chce „rozpovedať matke pravdu, aby sa oslobodila od múk“43. Samotný 
žáner novela-kronika44 svedčí o kontraste medzi fiktívnym a objektívnym, medzi bujnosťou surrealistických 
opisov makrokompozície a detailnou presnosťou realistických čitateľa mätie a zároveň zavádza, čím autor 
dosahuje možnosť jednoduchšie ho vmanipulovať do svojho labyrintu a konfrontovať ho so svojimi 
perspektívami reality. 
 Naprieč novelou autor sústavne a úderne atakuje fungovanie cirkvi ako inštitúcie. Vodu káže, víno 
pije; tak je zobrazená cirkev v podaní G.G.Márqueza. Zložená z nedokonalých jednotlivcov, akými sme všetci 
bez rozdielu, cirkev nie je schopná napĺňať ideály, ktoré hlása. Nezvládla ukočírovať interpretácie Biblie v 
hispáno-americkej kultúre45 a tým vytvára pôdu, pre dezinterpretácie a skresľovanie biblických myšlienok. 
Autor čitateľovi predostiera zarážajúci pohľad na cirkev držiacu za ruku ako svoje dieťa, nie lásku k blížnemu, 
ale násilie, pompéznosť a ignoranciu. Nositeľom motívu násilia je v prvom rade symbol farmy „čarovná tvár“46, 
ktorý explicitne implikuje, že „Božské dielo je bitúnkom“47, kde sa napr. „kastrujú teľce“48. Postava biskupa je 
taktiež nositeľom agresie. Preferuje „polievku] z kohútích hrebeňov.“49, na čo Angela - ako sme videli - postava 
zobrazujúca čistotu mysle, reaguje: „nechcela som, aby ma požehnal človek, čo len odrezáva hrebienky na 
polievku a zvyšok kohúta odhodí do smetí“50. Postava otca Amadora prijíma vrahov na farnosť, popierajúc 
platnosť prvého donebavolajúceho hriechu51. Prehlasuje, že sú nevinní „pred Bohom“52 keďže išlo o „vraždu v 
mene cti“53. Scéna fabuly brutálnej vraždy sa odohráva tesne po príchode biskupa, jeho prítomnosť teda nemá 
žiaden pozitívny vplyv na mesto, umocnená využitím omen nomen dvojčiat Vicariovcov54. Kňaz masakruje telo 
Santiaga Nasara počas pitvy, na ktorú nemá kompetenc ie. Santiago - svätec, Nasar - Nazaret55 - svätý z 

                                                             
36 Desatoro Božích prikázaní, ôsme prikázanie 

37 viď prvý argument 
38 Márquez, 1984, s.77 
39 Márquez, 1984, s.77 
40 Márquez, 1984, s.80 
41 Márquez, 1984, s.80 
42 Márquez, 1984, s.80 
43 Márquez, 1984, s.35 
44 Gardener, 1995, s.2: uplatnenie žurnalistických postupov v beletrii je autorovým špecifikom. Ako inšpiráciou mu bola „Nová 

žurnalistka“ (New journalism) charakterizovaná využívaním dramatických, fiktívnych literárnych techník s cieľom oživiť konvenčnú 
žurnalistiku. „Noví žurnalisti“ […] odmietli formy konvenčnej žurnalistiky ako štandardné spravodajstvo a súhrn piatich W (kto, kde, 
kedy, ako, prečo) a uznali predpojatosti týchto techník.“ (preklad autorom práce)  
45 Aghaei - Hayati, 2013, s.45 
46 s.20; El Divina Rostro, „divina“ tiež v preklade božská  
47 Zaidi, 2011, s.3 
48 Márquez, 1984, s.20 
49 Márquez, 1984, s.18 
50 Márquez, 1984, s.36 
51 úmyselná vražda 
52 Márquez, 1984, s.44 
53 Zaidi, 2011, s.3 
54 Vicario - vicarious - sprostredkovateľ biskupa 
55 Zaidi, 2011, s.3 
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Nazareta je očividnou alúziou na Ježiša. Masakrovaním Jeho tela, akoby masakrovali cirkev samotnú spolu s 
jej hodnotami56. Kňaz je taktiež nositeľom pompéznosti, neplní si svoju povinnosť a nezabráni vražde. 
Uprednostňuje príchod biskupa, ktorý „nenávidí toto mestečko“57 a „ani nevystúpi z lode […] Ako vždy 
požehná z povinnosti a odíde.“58„Bola to len chiméra, […] žehnal len tak voslep, bez nevôle aj záujmu“59, 
biskup je teda nositeľom nezáujmu a zrady hodnôt, ktoré reprezentuje: „kohúty […] sa znenazdajky 
rozkikiríkali“60. Tento obraz „pripomína Ježišovo proroctvo o Petrovej zrade predtým ako kohút trikrát 
zakikiríka“61 Najmä postavy fabuly, za podpory symboliky mien, reprezentujúce cirkevných hodnostárov, sú 
nositeľmi násilia a nefunkčnosti katolíckej inštitúcie.  
G. G. Márquez je pre mňa autorom, ktorý hutne a bravúrne pracuje so semiotikou, vďaka ktorej je široké 
spektrum čitateľov schopné načrieť do významových hlbín jeho diela. No napriek očividnosti istej časti 
symbolickej roviny je tento Márquezov román takmer bezodnou studňou súvislostí. Za rovnako dychberúce 
považujem autorovu prácu s rozprávačom, cez ktorého, spolu s ostatnými literárnymi prvkami, vťahuje čitateľa 
do siete týchto súvislostí a manipuluje s ním podľa svojej ľubovôle. 
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56 výňatok z 1 Kor 12, 12-14. 27: „Bratia, ako je jedno telo a má mnoho údov, ale všetky údy tela sú jedno telo, hoci je ich mnoho, 

tak aj Kristus. […] Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste údy.“ 
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ŽIVOT A DIELO BÁSNIKA MIROSLAVA VÁLKA 

 V tomto článku ponúkame stručný pohľad na život a dielo básnika a politika Miroslava Válka. Miroslav 
Válek nepochybne patrí medzi najznámejších slovenských básnikov a jeho básne sú považované v intenciách 
literárnej kritiky za mimoriadne kvalitné. Rovnako sa dodnes tešia obľube aj u čitateľov. Budeme sa venovať 
najmä jeho literárnej tvorbe, politickú činnosť spomenieme len okrajovo. Považujeme za nevhodné úplne ju 
z tohto článku vynechať, keďže takmer dvadsať rokov svojho života (1969 – 1988) pôsobil ako minister kultúry. 
Skôr sa však budeme snažiť o náčrt politického ovzdušia ako o hodnotenie Válkovej politickej činnosti osobne. 
Súčasťou článku sú aj zaujímavosti z jeho života, či už osobného, alebo profesionálneho. Časť nášho článku 
bude venovaná aj stručnej analýze Válkovej básnickej tvorby pre deti a mládež.   
 Opierame sa o poznatky získané z literatúry, ale aj o rôzne osobné svedectvá pamätníkov tohto 
obdobia, ktorí ho poznali aj osobne. Súčasťou článku bude aj prepis archívneho a  možno povedať, že aj 
raritného rozhovoru s Miroslavom Válkom. Tento rozhovor pochádza z roku 1968.  

Smutná ranná električka 
a ja v nej a ja v nej, 

už ma vezú 
ako v rakvi sklenenej. 

Smutno zvonia pred nami 
a za nami smutno zvonia 

smutné zvonce v smutnom dni, 
smutný sprievod pohrebný. 

Vždy, keď idem takto k tebe, 
vždy, keď idem takto k vám, 

plačem ako na pohrebe. 
Ľúto mi je vlastnej smrti. 

Vždy sa niečo vo mne zrúti, 
vždycky niečo pochovám. 

Celé mesto je dnes smutné. 
Smutné parky, smutná pláž. 

A ja smútim preukrutne. 
Chodím k tebe, keď ma voláš, 

chodím, aj keď nevoláš. 

Miroslav Válek sa narodil 17. júla 1927 v Trnave. Jeho otec, Ján Válek, pôsobil ako profesor telesnej 
výchovy a tiež bol aktívnym funkcionárom Demokratickej strany. Ako je z histórie známe, bola to práve 
Demokratická strana, ktorá v roku 1946 vyhrala na území Slovenska voľby. 25. februára 1948 však komunisti 
uskutočnili štátny prevrat62 a nastolili totalitnú vládu Komunistickej strany. Tým pádom bola politická činnosť 
Demokratickej strany zakázaná a jej predstavitelia buď emigrovali, alebo mnohí skončili vo väzení.63 Táto 
skutočnosť výrazne ovplyvnila smerovanie udalostí v živote mladého Miroslava Válka. Jeho otec bol totižto tiež 
uväznený a z toho dôvodu Válek nemohol pokračovať v štúdiu na Vysokej škole obchodnej v Bratislave (stihol 
absolvovať štyri semestre) a rovnako (hoci už v tom čase mal vybudovanú povesť zdatného mladého básnika) 
sa výrazne zmenšili aj jeho publikačné možnosti. Počas nasledujúcich rokov mohol pracovať len v  tzv. 
outsiderských zamestnaniach64. Situácia sa zmenila k lepšiemu až v roku 195665, kedy začal vychádzať 
                                                             
62 Táto udalosť sa nazýva aj „Februárový prevrat“, slovné spojenie „Víťazný február“ je len dobový propagandistický názov, ktorý 
nemožno považovať za exaktný historický termín.  
63 Porov. FELDEK, Ľ. : Prekliata Trnavská skupina. Bratislava : Columbus, spol. s. r. o. , 2007. s. 196. 
64 Rôzne podradné a zle platené zamestnania, ktoré vykonávali v tom čase osoby so zlým politickým/kádrovým profilom. 
65 Toto obdobie sa nazýva aj ako „odmäk“ alebo „obdobie destalinizácie“. Na XX. zjazde Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 
vyhlásil Chruščov Stalina za tyrana a diktátora a celkovo prišlo k uvoľňovaniu tvrdého komunistického režimu.  
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časopis Mladá tvorba a Válek v ňom dostal možnosť publikovať a tiež mu bola ponúknutá v tomto časopise aj 
práca redaktora.66 

Debutoval v roku 1959 básnickou zbierkou Dotyky, ktorou sa zaradil medzi „oneskorených 
debutantov“67. V prvej časti tejto zbierkys názvom Nite jasne cítiť inšpiráciu v poézii Laca Novomeského 
a Ivana Kraska, badať v nej aj vplyv českého poetizmu. Druhá časť s názvom Rovina obsahuje tri výrazné 
dejové pásmové skladby (Dotyky, Zem pod nohami, Krídla). Azda najznámejšími básňami tejto zbierky sú 
Minútu pred usnutím a Jablko, v ktorej je reflektovaná téma rozchodu. Tu by sme mohli spomenúť, že 
v osobnom a rodinnom živote Miroslav Válek nemal veľa šťastia. Bol ženatý trikrát, prvá manželka tragicky 
zahynula, druhá zomrela na následky ťažkej choroby. Dá sa povedať, že ozajstné rodinné zázemie a teplo 
domova zažil až na sklonku života, a to pri svojej tretej manželke. Mal jednu vlastnú dcéru a nevlastného syna. 
Z rozprávania pamätníkov vieme, že Miroslav Válek bol známy tým, že si svoje súkromie strážil priam 
úzkostlivým spôsobom, nezanechal po sebe nijaké pamäti ani kamerové záznamy (odhliadnuc od rodinných 
fotografií a rôznych záberov z oficiálnych podujatí, ako sú odovzdávanie cien a podobne).  

Ďalším zaujímavým dielom je básnická zbierka Príťažlivosť z roku 1961. Táto zbierka obsahuje 
skutočne presvedčivé a až strhujúce básne. Medzi najznámejšie básne zo spomínanej zbierky patrí Domov sú 
ruky, na ktorých smieš plakať. V tejto básni reflektuje Válek svoju tragickú osobnú skúsenosť s 2. svetovou 
vojnou. Ústredným motívom básne je totiž autorova láska k dievčaťu židovského pôvodu, ktoré bolo 
deportované do koncentračného tábora68. 

Ďalšími známymi zbierkami sú Nepokoj (1961), Milovanie v husej koži (1965), Z vody (1977). Touto 
tvorbou zásadným poetologickým a ideovým spôsobom zasiahol do vývinu slovenskej poézie. Podľa 
literárneho vedca Zambora predstavujú tieto básnické zbierky podstatný hodnotový prínos pôvodnej poézie 
Miroslava Válka. Rozvíja podnety moderny, avantgardy, neoavantgardy, významných povojnových iniciatív, 
beatnikov, ruského konštruktivizmu a iné. Jeho najväčšími podnetmi z oblasti domácej literatúry boli: Ivan 
Krasko, Laco Novomeský, Ján Kostra, Pavol Horov a nadrealista Štefan Žáry. Pokiaľ ide o inšpiráciu vo 
svetovej poézii, možno spomenúť Charlesa Baudelaria, Paula Verlaina69, ale aj T. S. Eliota a iných.70 

V tejto časti článku si povieme zopár slov o Slove. Slovo je totiž ďalšia básnická zbierka Miroslava 
Válka, ktorá vyšla v roku 1976. Táto zbierka je dodnes vnímaná s istou dávkou kontroverzie, pretože mnoho 
ľudí ju vníma ako Válkovo osobné vyznanie Komunistickej strane. Je pravdou, že vtedajší politický systém 
Válek reprezentoval ako politik, ale je pravdou aj to, že ho ako básnik často aj spochybňoval. Odhliadnuc od 
politických aspektov je básnická zbierka Slovo považovaná za vyjadrenie nádeje v humanistickú perspektívu 
moderného človeka.71 

Pokiaľ ide o hodnotenie politického pôsobenia básnika Miroslava Válka, tak na základe dostupných 
historických prameňov a vypočutých svedectiev možno skonštatovať, že patril medzi čestných politikov 
a nemal problém ani s tým, aby sa pred vtedajšími predstaviteľmi vládnucej garnitúry zastal tých, ktorí to 
potrebovali. Funkciu ministra kultúry zastával Miroslav Válek naozaj dlhý čas, takmer dvadsať rokov (1969 – 
1988). Toto obdobie je z histórie známe ako obdobie tzv. normalizácie. 

Neslávne známu udalosť z jeho života reflektuje divadelné predstavenie Slovo Válkovo. Predstavenie 
malo premiéru 31. marca 2015 v Slovenskom národnom divadle. Opisuje udalosti zo dňa 25. marca 1988, 
kedy sa na Hviezdoslavovom námestí uskutočnila známa Sviečková manifestácia. Išlo o posledný brutálny 
zásah štátnych zložiek voči pokojne stojacim ľuďom na námestí. Nechýbali vodné delá ani obušky. Miroslav 
Válek sa mal na tieto drastické zásahy údajne s úsmevom na tvári pozerať z izby v hoteli Carlton. 
Predstavenie bolo hereckým koncertom dvoch slovenských divadelných hviezd, a to Emila Horvátha, ktorý 
presvedčivo stvárnil Miroslava Válka ako starnúceho a unaveného politika, ktorý tuší, že režim sa postupne 
rúti, a preto zaujíma flegmatický postoj. Ďalšou postavou je bývalý príslušník Štátnej bezpečnosti, ktorého 

                                                             
66 Porov. FELDEK, Ľ. : Prekliata Trnavská skupina. Bratislava : Columbus, spol. s. r. o. , 2007. s. 196 
67 Išlo o básnikov a spisovateľov, ktorí tiež dovtedy nemohli publikovať kvôli politickej situácii.  
68 Prvý transport Židov sa v Slovenskom štáte uskutočnil 25. marca 1942, Miroslav Válek mal v tom čase cca 15 rokov.  
69 Týchto básnikov označuje literárna veda pojmom „prekliati básnici“.  
70 ZAMBOR, J. (2017, 19. júl). V ako Válek. Fragmenty z počítačového zápisníka. SME, IV.  
71 Porov. SLIACKY, O. et al.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009. 
s. 415. 
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geniálne zahral František Kovár. Dvaja starnúci a smutní muži, ktorí debatujú o svojom živote, o zločinoch, 
ktorých sa v minulosti dopustili. Po hádkach, presviedčaniach seba navzájom, ale aj samých seba nakoniec 
prichádza medzi nimi k zmiereniu. V žiadnom prípade však nemožno tvrdiť, že toto divadelné predstavenie je 
obžalobou Miroslava Válka. Práve naopak. Je to pohľad na starnúceho politika unaveného životom, ktorý už 
nemá silu a ani energiu na to, aby tvrdé vyčíňanie štátnych zložiek dokázal zastaviť.    
 Miroslav Válek bol mimoriadne agilný aj v oblasti literatúry pre deti a mládež. Isto si mnohí z nás 
pamätajú azda najznámejšiu báseň pre deti Ako sa Kubo stratil, ktorá svojim obsahom aj kompozíciou patrí do 
tzv. poézie nonsensu. Jeho knižným debutom pre deti je zbierka Kúzla pod stolom. V tejto zbierke sa snažil 
priblížiť sa k detskému čitateľovi, pochopiť jeho svet a osloviť ho. Zbierka sa dostala do polemického vzťahu 
s vtedy existujúcim typom poézie pre deti. Najmä tým, že Válek v tejto zbierke používa jednoduchý voľný verš, 
ktorý zbavil knižnej zaťaženosti a prispôsobil ho hovorovému prejavu. Prevratným bol aj ten fakt, že nevytvoril 
akúsi imitáciu detskej hry, ale navodil presvedčivý vzťah medzi dospelým a dieťaťom. Plynulo prechádza 
z polohy autora do polohy účastníka tejto hry.72    

Vrcholom Válkovej básnickej tvorby pre deti a mládež je zbierka Do Tramtárie, v ktorej bravúrnym 
spôsobom vytvoril humorné situácie vyplývajúce z nonsensu a detského čitateľa dokáže adekvátnym 
spôsobom s týmto humorom aj konfrontovať. Je jedným z prvých autorov literatúry pre deti a mládež, ktorí 
detského čitateľa chápali ako rovnocenného partnera.73 

Na sklonku života, v roku 1989, bol predsedom Československého zväzu spisovateľov v Prahe. 
V mladosti prekonal Miroslav Válek ťažkú tuberkulózu, ktorej následky si niesol po celý zvyšok života. Hektický 
životný štýl, ktorý bol spojený aj s náklonnosťou k alkoholu a náruživým fajčením, si vypýtal svoju daň. 
Rovnako mu na dobrom zdraví nepridali ani osobné tragédie, ktoré ho postihli. Preto zomrel v pomerne 
nízkom veku, 27. januára 1991, v Bratislave na následky rakoviny pľúc.74 

Jedinečný archívny rozhovor s Miroslavom Válkom z roku 1968 
(prepis fragmentov rozhovoru z literárnej prílohy denníka SME, streda 19. júla 2017) 

Kedy ste napísali svoju prvú báseň?        
Keď som mal trinásť rokov. Ale odloženú ju nemám, iba sa na ňu pamätám. Keď na ňu spomínam, aj sa 
trochu hanbím – bola to akási hlboká úvaha o živote, natoľko hlboká, že to bolo až trápne... tak to vidím dnes. 
Asi o rok neskôr som už publikoval. Ale že budem básnikom, to som si nemyslel.  

Koho z básnikov pokladáte za presného – ako to vy nazývate? 
Halas je presný. Aj Nezval. I Holan. Ale každý svojím spôsobom. Všetci dobrí básnici sú presní. Pozrite sa, 
ako Holan dokáže včleniť životnú realitu do niekoľkých veršov. Horší básnik by urobil novú báseň z  každého 
jeho verša. 

Čo vám pomohlo pri písaní poézie? 
Určite by sa našli príčiny čisto osobné, ale o tých by som nerád hovoril. A potom sú to spoločenské 
podmienky, ktoré mi uľahčili publikovať moju poéziu. Myslím tým proces okolo roku 1960, ktorý znamenal 
v literatúre uvoľnenie. Ešte v päťdesiatom deviatom to bolo všelijaké, vtedy vyšla moja prvá knižka. Mnohí sa 
čudovali, že vyjsť vôbec mohla. A dnes vidíte – tá zbierka vyzerá ako celkom nevinná poézia.  

Je namáhavé písať poéziu? 
Píšem takmer denne. To znamená, že rozmýšľam o rôznych veciach, vymýšľam, zhromažďujem polotovary, 
hoci to ešte nedávam priamo na papier. Keď píšem, pracujem intenzívne. Mám svoj pracovný systém. Zlý 
systém vyplýva z typu mojej povahy. Pracujem tak dlho, kým nie som celkom vyčerpaný. Pracujem denne 
i štrnásť hodín a niekedy ešte viac. A bohužiaľ, takmer výlučne pracujem v noci, tak sa mi robí najlepšie. V lete 
                                                             
72 Porov. SLIACKY, O. et al.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009. 
s. 416. 
73 Tamže, s. 416  
74 Porov. FELDEK, Ľ. : Prekliata Trnavská skupina. Bratislava : Columbus, spol. s. r. o. , 2007. s. 196. 
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i v zime, to mi je jedno. Ale písať môžem len v prostredí, ktoré dobre poznám. Najradšej píšem doma – a tam 
môžem písať len v noci, pretože vo dne sa v paneláku pracovať nedá.  

A čo robíte, keď nerobíte? 
Bavím sa s rybkami v akváriu. Mám teraz už dvanásť akvárií a to je robota. A ľudia si o vás myslia... keď som 
niesol v igelitovom vrecku rybky, stretlo ma dievča a utrúsilo: Ten je ale riadne strelený.  

Aký alkohol pijete? 
Dobrú whisky so sódou a ľadom. Víno nemám veľmi rád.  

Chodievate do lokálov? 
Ani nie, radšej sedím doma.  

Čo vám pomáha, keď vám písanie nejde? 
Vtedy si prelistujem nejaké verše, ktoré mám rád. Ale podstata je v tom, že človek je strašne lenivý – stále sa 
musí nútiť.  

Čo si myslíte o našom rozhovore? 
Dúfam, že je to môj predposledný rozhovor s novinárom na uverejnenie.  

Pramene: 

SLIACKY, O. et al.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava : Literárne informačné centrum, 2009. 486 s.  
FELDEK, Ľ.: Prekliata Trnavská skupina. Bratislava : Columbus, spol. s. r. o. , 2007. 212 s.  
ZAMBOR, J. (2017, 19. júl). V ako Válek. Fragmenty z počítačového zápisníka. SME, IV. 
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VARIÁCIE EMIGRÁCIE 

 Akým rozličným spôsobom pristupuje k téme emigrácie Maroš Hečko v diele Ďalej na západ sa dá ísť 
len na Východ a Milan Kundera v románe Neznesiteľná ľahkosť bytia? 

Úvod 

Literatúra je jedným z umeleckých médií, ktoré človeku dovoľujú šíriť myšlienky. Jednou z jej hlavných 
funkcií je nastavovať zrkadlo spoločnosti a ukazovať jej pravú tvár. Odzrkadľuje ľudské poklesky, trápenia, 
emócie, radosti i filozofické a politologické koncepty. Poukazuje na témy zametené pod koberec, na 
neviditeľné menšiny spokojne si hovejúcej spoločnosti ignorantov. Literatúra môže otvárať oči; je svedkom 
ľudských dejín. A tak niet divu, že v literatúre nachádzame nespočet diel adresujúcich perpetuálny fenomén 
emigrácie, ktorý je súčasťou ľudskej histórie od jej prvopočiatku a bude až po jej posledné dni. Človek sám i v 
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skupine opúšťa jedno miesto, hľadajúc lepšie podmienky pre svoj život, či už fyzický, alebo duševný. Opúšťa 
zem nasiaknutú hnevom, nenávisťou, krvou. Zem neplodnú. Zem, ktorá ho utláča. Opúšťa ju v prospech inej, 
do ktorej vkladá svoje nádeje. Je procesom slobodným, no i núteným, dočasným i dlhodobým, legálnym i  
nelegálnym.75 V pomere k celkovej populácii zeme je asi každý siedmy človek na svete migrantom.Dnes sa 
stala „migračná kríza“76 konštantne pretriasanou témou. Koľkí jej však rozumejú? Literatúra spracováva tému 
emigrácie sebe vlastnou formou, ktorou sa snaží priblížiť rôznorodosť jej aspektov. Počnúc dôvodmi rôznych 
spoločensko-sociálnych vrstiev až po individuálne personálne následky v živote emigranta. Emigrácia bola 
taktiež súčasťou našej, slovenskej, histórie.77 Práve z dôvodu naliehavosti tejto témy a jej omniprezentnosti v 
mojom okolí som sa rozhodla spracovať tému emigrácie vo svojej eseji. Na tento účel som si vybrala romány  
Neznesiteľná ľahkosť bytia (ďalej NLB) od Milana Kunderu a Ďalej na Západ sa dá ísť len na Východ (ďalej 
DZV) od Maroša Hečka. Obaja autori píšu v súčasnosti, narodili sa v Československu a prežili podstatnú časť 
svojich životov pod nadvládou totalitného režimu. M. Kundera je básnik, prozaik, dramatik, publicista a 
prekladateľ. Bol exilovým spisovateľom, zakázaným na území Československa, emigrantom zbaveným 
československého občianstva v roku 1958. V r. 1981 získal francúzske občianstvo, v exile vydal niekoľko kníh, 
a to i NLB78, do svojej rodnej krajiny sa už oficiálne nevrátil a dodnes si prísne stráži svoje súkromie.79 NLB je 
románom, ktorého leitmotívom môže byť vysporiadanie sa s vlastným bytím v kontexte totalitného režimu - 
komunizmu, kedy sa človek túži zbaviť ľahkosti žitia - všetky sociálne istoty zabezpečené, rozhodnutie vo 
volebnej kabínke predurčené, dôchodok, materská, prídavky na dieťa, kariérny postup na základe veku a 
odpracovaných rokov - a túži po ťažobe vlastných rozhodnutí, chýb, neistoty, slobody. Dielo mapuje najmä 
obdobie pred ruskou okupáciou v r. 1968 až po zhruba r. 1972. Do rovnakého kontextu totalitného režimu je 
zasadené dielo M. Hečka, avšak v DZV je historický čas posunutý k novembrovej revolúcii v r. 1989, počas 
ktorej sa protagonista vracia zo svojej cesty po Európe, ktorá mala byť prvým krokom k emigrácii do 
Juhoafrickej republiky. Čitateľ môže vnímať leitmotív diela ako cestu za spoznávaním seba na pozadí 
existenciálnej situácie,80 ktorej základy sú položené práve v ideológii socializmu a v rovnomennom politickom 
systéme. DZV je románom-memoárom nominovaným na cenu Anasoft litera,81 ktorý zachytáva reálie 
nedávnej minulosti nášho národa. Aké prvky poetiky najmarkantnejšie prispievajú k efektívnemu zobrazeniu 
emigrácie v románe Maroša Hečka Ďalej na západ sa dá ísť len na Východ a Milana Kunderu, Neznesiteľná 
ľahkosť bytia? Vo svojej interpretácii sa pokúsim objasniť rozdielny spôsob zachytenia tohto fenoménu počas 
totalitnej vlády v Československu oboma autormi na základe makrokompozície, rozprávača, hlavných postáv 
fabuly a výrazových prostriedkov.  

Makrokompozícia - úvaha a narácia 

Hečkovo rozprávanie o emigrácii je nabité osobitosťou a dynamikou, ktoré čitateľovi sprítomňujú 
okolnosti emigrácie a dovoľujú mu ju „zažiť“ ju nanečisto. Príbehovosť je spontánna, prirodzená a vytvára 
dojem autenticity príbehu. Dielo sa stáva prístupné širšej škále čitateľov, keďže chronológia je jednoducho 
sledovateľná, jasná, čistá, explicitná a konzistentná. Narácia dovoľuje čitateľovi ľahšie sledovať cestu 
sebapoznania i dezilúzie protagonistu. Od odvážnych, hrdinských myšlienok na rebéliu a osamostatnenie sa, 
cez váhanie, neistotu, šok, chladné rameno cudziny až po návrat domov. Niekedy ani nevieme, aký sladký je 
náš domov, kým neokúsime trpkú krásu cudziny. Narácia, ako dominanta makrokompozičnej stratégie autora, 
je funkčným prvkom poetiky markantne prispievajúcim k budovaniu napätia v deji. Prvá veta paragrafov 
(zväčša slovesná = prírodné javy, telesné a duševné pocity, čitateľa zorientujú v čase, kolorujú atmosféru 
deja) je vo všeobecnosti jednoduchá jednočlenná alebo dvojčlenná veta = krátka, expresívna, dynamická. Jej 

                                                             
75 IOM - International Organisation for Migration/ Medzinárodná organizácia pre migráciu 
76 Zasiahla Európu v roku 2014 - 15 a jej následky ako i ona sama dodnes pretrvávajú. 
77 Halič, prelom 19. - 20. st., Pollack, 2016, Americký cisár 
78 V r. 1984 a v r. 2007 získal Státní cenu za literaturu za román Nesnesitelná lehkost bytí 
79 Hoznauer, 1991, s. 2 
80 Kosková, 1998, s.105: „[NLB je] z rady románov, v ktorých je hlavná téma označená už názvom.“ 
81 Cena René 2018 
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lokácia na začiatku paragrafov zvyšuje dynamiku a akcentuje napätie. Vezmime si ako príklady strany 70  - 73. 
„Jozefovi drkocú zuby. [...] Nakoniec vystúpia z vlaku. [...] Ocitli sme sa v medzipriestore.“ „Správne. Nepatrím 
nikam. Ani sem, ani tam.“ a „Hučí mi v hlave. Na ďalších dvadsať rokov./Pácha sa tu násilie. Skúšajú sa 
charaktery.“82 Osobitosť a autenticita narácie je spojená s využitím súdobého jazyka: „vyštafírovaný, 
hochštaplerov“83 „vekslákov“84 slangových výrazov: „ženské“85 „mladé baby“86 „spackal“87 „opušťáky“88 „dajú 
do cajku, jednosmerky”89, ktoré vyvolávajú dojem neformálnosti, spontánnosti, umocňujú dynamiku deja a 
dotvárajú atmosféru doby. Čo najautentickejšie vnímanie doby sa stáva kľúčovým pre porozumenie 
protagonistových dôvodov k emigrácii. Autor využitím gradačnej kapacity narácie môže v čitateľovi postupne a 
priebežne vzbudzovať pocit neznesiteľnej neslobody a frustrácie z bezmocnosti i nefunkčnosti politického 
systému, ktoré protagonistu Vladimíra vedú k emigrácii.  

M.Kundera pristupuje k spracovaniu emigráciu z diametrálne odlišného konca. Filozofická, abstraktná 
a logická úvaha sa stáva kameňom uholným románu NLB. Miestami exaktne zorganizovaná, logickými 
konektormi nasýtená úvaha mieri a zasahuje čitateľovo racio. Čitateľ môže emigráciu vnímať nie ako výsledok 
„zlého, škaredého komunizmu“, ale jednoducho ako jav. Pozerať sa jednotlivé naratívne úseky z rôznych 
perspektív. Logicky a racionálne pozorovať fenomén, ktorý sa stal realitou mnohých na pozadí totalitného 
režimu v Československu. Emigrácia sa stáva objektom skúmania, ktorý je, naprieč viac i menej rozsiahlym 
úvahám, detailne rozpitvaný. Ide o úvahy. Subjektívno-objektívne úvahy. Netreba preto hľadať objektívnu 
pravdu v diele NLB. Autor čitateľovi umožňuje nahliadnuť na jeho subjektívne vnímanie emigrácie cez svoje 
erudované úvahy podložené odbornými pojmami, terminológiou, využívajúc substantíva, adjektíva, numeráliá.  
Zložené súvetia sú médiami vysvetlenia komplexných myšlienok, dôvodov a príčin. „Vráťme sa ešte k 
,buřinke´: Najskôr [...], Za druhé [...], Za piate“90 „bolo [to] Herakleitovo riečisko [...] buřinka bola koryto [so] 
zakaždým inou sémantickou riekou.“91 Aby bol hutný, myšlienkami nabitý text čitateľom jednoduchšie 
stráviteľný, autor využíva kombináciu prirovnaní: „odvlečení ruskou armádou ako zločinci“, „nenávisť [...] 
omamovala ľudí ako alkohol“92, „Tomáš preto prijal Terezinu túžbu po emigrácii, ako vinník prijíma 
rozsudok.“93 a metafory: „opitá slávnosť nenávisti“94,  ktoré ilustrujú a konkretizujú úvahu. Vyššia frekvencia 
plnovýznamových činnostných slovies: „mávol rukou, bola, rozdávala, fotografovala, zatkli ju, vyhrážali sa jej, 
pustili ju, odišla znova, znova fotografovala“ a prísloviek spôsobu: „znova (2x), sotva, preto (príčiny)”95, ktoré 
sa nachádzajú v prvej časti kapitoly 12.96 RSP čitateľovi sprostredkúva okolnosti emigrácie, ilustruje úvahu, 
ktorá čitateľovi približuje analýzu dôvodov a následkov emigrácie.  

Rozprávač 

Subjektívna ja-forma priameho rozprávača môže čitateľa vmanipulovať do stotožnenia sa s 
protagonistom97 vďaka využitiu vnútorného dejového monológu - akoby „na vlastnej koži” prežiť rozpad ilúzií, 
nostalgiu za domovom, ťažobu slobody v súvislosti s emigráciou. Rozprávač v diele DZV čiateľovi 
sprostredkováva osobnú cestu za sebopoznaním, zdieľa emócie, ktoré ho ako hlavného protagonistu viedli k 
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pokusu o emigráciu. Rozprávanie sa tým stáva skutočne osobným, jedinečným a emotívnym. Je 
nedôveryhodným, nepredstavuje nám modelovú situáciu človeka, ktorý chce emigrovať. Ide o emotívne a 
jedinečné spracovanie doby, v ktorej je mladý človek rozhodnutý všetko svoje zázemie a istoty opustiť a 
hľadať seba i slobodu. Byť samým sebou. Priamy rozprávač je teda efektívnym médiom, ktoré čitateľovi 
sprostredkováva emócie, senzuálne vnemy pomocou opisov intímnych zážitkov,98 názory v ja-forme. A práve 
to je zaujímavé! Autor čitateľovi sprístupňuje možnosť zžiť sa s dobou, ktorú možno nezažil. Toto zžitie je 
dôležité pri odovzdaní rozprávačovho zážitku z emigrácie. Tak ako on bol na ceste a spoznal sa, môže 
inšpirovať čitateľa urobiť to isté alebo zažiť túto cestu spolu s ním. Väčšina pásma rozprávača je zložená z 
vnútorného monológu, ktorý permanentne dramatizuje text a prispieva k naratívnej dynamike. „Som 
vydedenec, vlastným pričinením, emigrant v rodnej krajine zakliesnený v medzipriestore. [...] Nikam nepatrím. 
Iba vidím [...] a s tým sa nikdy nestotožním. Chce sa mi plakať [...]”99 Študentské slová, vulgárne, expresívne, 
citovo zafarbené: Spontánnosť, expresivita: „pankharti[...], debilné[...], hňupom[...], ochromený ako kripel bez 
barlí”100 a hovorovosť cez slangové slová: „šmarilo ma”,101 „naspídovaná”102, „lajsne, Václaváku”103, 
vulgarizmy: „rozmaznaných komunistických bastardov, hovád, cudzopasníkov”104 emotívnosť: „Nemôžem 
spolu s statnými...proste to nedokážem”105, „asi ja jediný mám z toho hrôzu”106. Autor využitím priameho 
rozprávača môže u čitateľa vyvolať autentický obraz o dobe a psychickom rozpoložení hlavného protagonistu, 
ktorý ako jediné riešenie svojej frustrácie a nespokojnosti v štáte vidí emigráciu.  

Omniprezentný rozprávač, ktorý stojí mimo príbeh, je intímny a autoritatívny zároveň. Ukazuje nám 
emigráciu ako niečo smutné, niečo, čo má tragické dôsledky a pritom nemuselo mať politické, štát ohrozujúce 
dôvody. Zároveň nám dáva jasne a explicitne najavo svoj postoj, názory a analýzy postáv a deja. Na čitateľovi 
je už jedine zhodnotiť a kriticky posúdiť validitu týchto postojov. Rozprávač pred čitateľom nenecháva takmer 
žiadne miesto pre vlastnú interpretáciu, drží ho v hrsti a konfrontuje s vlastným názorom. Vševediaci 
rozprávač pôsobí objektívne a čitateľ nadobúda dojem, že môže aspekty emigrácie zhodnotiť bez predsudkov. 
Ukazuje nám emigráciu v kontexte totalitného režimu z rôznych pohľadov. Taktiež vytvára atmosféru intimity, 
spoluúčasti na úvahách pomocou rečníckych otázok: „Mal pravdu, či nie?”107 „Alebo kultúra? Ale čo to je? 
Hudba? Dvořák a Janáček? [...] Ale čo ak Čech nemá pre hudbu zmysel?”  108 „Existuje vôbec odpoveď na 
tieto otázky?”109 a ich akumuláciou: „Jak[…]bíť?”110, „Čo chce povedať ten pomätený mýtus?”111, „Čo si teda 
máme zvoliť? Ťažobu, alebo ľahkosť?”112 Rozvažovacími otázky, doplňovacími a zisťovacími otázkami autor 
apeluje na čitateľovo racio. Práve vďaka týmto otázkam a osloveniam „vy”: „Nechcete predsa tvrdiť”,113 alebo 
„my”: „sme stvorení”114 čitateľ zbystruje svoju pozornosť a jednoduchšie sleduje myšlienkový pochod 
rozprávača. Taktiež vytvárajú efekt spontánnosti, hovorovosti. Autor vytvára atmosféru intimity medzi 
rozprávačom a čitateľom využívaním 1. os. pl.: „My už vieme, prečo nie”115 „Uspokojme sa s malým 
slovníkom [nepochopení medzi Sabinou a Franzom].”116 „Teraz snáď môžeme lepšie pochopiť priepasť, ktorá 
oddeľovala Sabinu a Franza”117. Popri úvahe, ako základnom stavebnom pilieri románu NLB, sa využitie 

                                                             
98 Ibid., s. 265 - 266 
99 Ibid., s. 335 
100 Ibid. s. 12 + s. 49 - 51 + s. 90 
101 Hečko, 2018, s. 35 
102 Ibid. s. 36 
103 Ibid. s. 52 
104 Ibid. s. 45 - 46 
105 Ibid. s. 15 
106 Ibid. s. 12 
107 Ibid., s. 14 
108 Ibid., s. 110 
109 Ibid., s. 237 
110 Ibid. s. 268 
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omniprezentného autorského rozprávača rozhodne stáva efektívnym prostriedkom na zapálenie čitateľovej 
vlastnej racionality, pozornosti, zvedavosti a záujmu. Rozprávač jednak demonštruje svoju neochvejnú 
autoritu, ktorá je esenciálne umocnená „atmosféru dôvery”118 vo vzťahu k čitateľovi. Táto kombinácia 
nekompromisne pripútava čitateľa k deju, „modeluje ho”.119 Pútavá hra spočíva najmä vo využití autorského 
rozprávača, ktorý dáva zreteľne najavo, že je tvorcom diela a jeho pánom: „Tomáš sa narodil z vety einmal ist 
keinmal. Tereza sa narodila zo škvŕkania v bruchu.” 120, „ako som už napísal v prvom diele” 121,  ďalej 
demonštrácie jeho odbornej vzdelanosti: systematizácia, definície, generalizácie122 a intelektuálnej 
rozhľadenosti: úvaha o Nietzschem a Parmenidom123 a najmä poznatky o „svet[e] európskej filozofie, 
literatúry, hudby”124, no i statí, kde má čitateľ možnosť nahliadnuť do procesu tvorby diela. Akoby intelektuálny 
scestovaný priateľ rozprával príbeh „iba” jednému konkrétnemu čitateľovi. Vám! V kontraste k DZV, rozprávač 
NLB nie je objektom emigrácie, nachádza sa mimo reality totalitného režimu a existenciálnych s ituácií, v 
ktorých sa ocitajú postavy fabuly. Súdi, hodnotí a explicitne vytvára príbeh ako modelovú situáciu pre 
zobrazenie existenciálnych situácií vedúcich k emigrácii. Naopak, priamy rozprávač u Hečka sa snaží 
čitateľovi emotívne zdeliť osobnú skúsenosť, ktorá slúži ako forma spomienky na túto dobu a objasnenie 
pohnútok jedinca, ktorý sa nachádza v centre diania osemdesiatych rokov.   

Postavy 

Emigrácia sa môže človeku v jeho predstavách javiť krásne, oslobodzujúco i heroicky. No aby sa 
takou stala aj v skutočnosti, človek potrebuje vynaložiť značné množstvo síl, odvahy, odhodlania. Nemôže byť 
postavená na romantických snoch či rozmaroch. Avšak vynaložiť niekedy až nadľudskú energiu je pre človeka 
možné jedine, ak je dôvod emigrácie tejto energii hodný. Postava hlavného protagonistu Vladimíra v DZV je 
nositeľom poznania, že romantické ilúzie môžu viesť k trpkému rozčarovaniu. Chce urobiť niečo veľké. Sám sa 
rozhodnúť. Vziať za seba zodpovednosť. No nakoniec v Barcelone nie je schopný drieť za svoju slobodu. 
Stelesnenie naivity, horúcej mysle, košatej predstavivosti, nepripravenosti. Vnútorný konflikt tejto postavy je 
založený na boji s nostalgiou za domovom, strachom o rodinu a finálne s nerozhodnosťou a neschopnosťou 
„staviť všetko na jeden ťah kariet”.125 Postavu Bimi, s ktorou mal hlavný protagonista krátkodobý vzťah, môže 
čitateľ vnímať ako symbol cudziny, zasľúbenej JAR, exotiky, neznáma, slobody, ktorú protagonista stráca, 
nevie ho dosiahnuť a zmocniť sa príležitostí, ktoré mu cudzina ponúka kvôli svojej nerozhodnosti a strachu. O 
peniazoch, ktoré by im zaplatili izbu na hotely píše: „Je to priepustka do iného sveta.”126 Do sveta, ktorý sa mu 
nikdy neotvorí tak, ako sa nezrealizovala možnosť milovať sa s Bimi: „Milovanie nám proste nie je súdené.”127 
Nevie s ňou komunikovať: „Nevieme sa zhodnúť”128 presne tak, ako nevie komunikovať so svetom „vonku na 
Západe”. Bimi je teda postavou symbolizujúcou všetky ideály emigrácie, ktoré hlavná postava má, a zároveň 
reprezentuje všetky problémy s emigráciou spojené, ktoré nevyhnutne vedú k protagonistovmu neúspechu 
emigrovať.  
 NLB môže čitateľovi priniesť pohľad na emigráciu ako na mincu s dvoma stranami. Oslobodzuje a týra 
zároveň presne tak isto, ako oslobodzuje a tyranizuje aj totalitný režim. Emigrácia môže byť čitateľom vnímaná 
ako tragikomický jav, ktorý vôbec nemusí byť dôsledkom neúnosnej finančnej či životnej situácie človeka. 
Dôvodom môže byť taká „maličkosť” ako láska alebo náhoda, že máte práve vtedy výstavu v zahraničí a oni z 
rozcítenia kúpia všetky vaše obrazy. Kto by nezostal tam, kde sa mu darí alebo nešiel tam, kde je jeho životná 
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123 Kundera, 2015, s. 11 - 14 
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láska? Autor čitateľovi jasne ukazuje na postave Sabiny, že človek za svoje princípy - morálne hodnoty, 
slobodu vyjadrovania či možnosti sebarealizácie platí samotou, úzkosťou a odsúdením na nepochopenie v 
„sémanticky cudzom mori.”129 Výraznou nositeľkou dualizmu je postava maliarky Sabiny, ktorá ako ostatné 
postavy reprezentuje „sú priesečníkmi motívov, zhlukmi príznakov, existenciálnymi modelmi, ktorých 
konkrétna referencia v aktuálnom svete nie je potrebná”.130 V jednej zo svojich replík tento dualizmus definuje: 
„Vpredu bola zrozumiteľná lož a vzadu nezrozumiteľná pravda.”131 Mladá umelkyňa, ktorá sa bráni profanácii 
krás a hodnôt sveta, opúšťa krajinu, pretože odmieta socialistickú ideológiu. Emigrácia sa stáva cestou za 
slobodou, ktorú dosahuje vďaka permanentným zradám: zrada rodiny, krajiny, milenca. Avšak nakoniec nie je 
schopná sa uchrániť pred gýčom a v hĺbke srdca túži po idyle pokoja. Táto idyla je prchavá a má svoj 
definitívny koniec. Na čitateľa pôsobí trpko a tragicky. Emigrácia je len jednou z mnohých zrád a nakoniec je 
tak ako Beethoven a všetky ideológie a náboženstvá zredukovaná na jednu z „pikantností umelcovho života”. 

Metaforika & irónia  

 V kontexte spracovania témy emigrácie je zaujímavé pozorovať, ako autori oboch diel pracujú práve s 
obrazovými výrazovými trópmi a iróniou. Senzuálne, miestami až vizuálne obrazy v DZV vykresľujú čitateľovi 
pred očami svet, v ktorom sa dej odohráva. Čitateľ môže vnímať vône, exotiku či opojnú krásu slobody, ktorú 
protagonista prežíva. Cez svoje zmyslové vnímanie má možnosť vcítiť sa do doby konca 80-tych rokov. Brzdí 
dynamiku, klišé. Doslova vykresľujúc pocity, príbeh „košatými”132 metaforami: „Závažie celej cesty [...] leží tam, 
kde som ho pred mesiacom bral na chrbát”133 v rámci vnútorného monológu. Rozvetvené, naakumulované 
metafory: „Som odkázaný na nevedomosť, som v nej zaliaty ako vajce v aspiku”134 „štát ho [vojaka] hladká, 
škrabká na brade, uvoľnil mu obojok”135 prirovnania: „Som ako jedna veľká, nekonečná diaľničná sieť, krížom-
krážom bez rýchlostného obmedzenia”136, obrazné trópy, ktorými je text plne nasýtený, vytvárajú dojem naivity 
mladého človeka plného entuziazmu, ilúzii a romantických predstav o emigrácii, slobode a nového života, 
nespútanej fantázie protagonistu, slobody jeho mysle, no zároveň stimulujú čiateľovu imagináciu. Vďaka 
senzuálnym až vizuálnym obrazom môže byť čitateľ silnejšie pripútaný k deju, jeho tendencia stotožniť sa s 
hlavným protagonistom i intenzívnejšie prežiť jeho peripetie stúpa. Toto pripútanie je dôležitým faktorom pri 
dosiahnutí akéhosi pocitu dezilúzie a rozčarovania z emigrácie do „zasľúbenej zeme”, ktorá sa finálne 
neuskutoční. Metaforika sa stáva humorným a najmä osviežujúcim prvkom diela, ktoré taktiež ozvláštňuje a 
esteticky zveľaďuje. V súvislosti s emigráciou autor týmto môže u čitateľa posilniť prežívanie príbehu cez 
evokovanie najrôznejších vizuálnych i senzuálnych vnemov priamo súvisiacich s predstavivosťou. Táto púť - 
cesta emigranta - cesta človeka za sebou samým sa tak stáva osobnejším zážitkom čitateľa. Irónia môže na 
čitateľa pôsobiť útočne. Autor ňou akoby útočí na štát, na režim, na systém, na necitlivosť a slepotu ľudí - na 
príčiny svojho odchodu. Keby nebolo týchto dôvodov, neemigroval by. Nebol by donútený vyberať si medzi 
slobodou a zázemím či láskou k rodine. „Krvavý pondelok. Nie Sunday Bloody Sunday! Ešte šťastie, že je 
dnes pondelok [...] nebudú [...] si konkurovať v historických zápisoch. A bude sa to dobre predávať.”137 
Senzuálna metaforika v spojení s relatívne agresívnou iróniou môže v čitateľovi vyvolať pobúrenie či hnev , a 
tak sa stotožniť s protagonistovou frustráciou a psychickým rozpoložením počas emigrácie.  
 Naopak, metaforika a irónia v diele NLB môže v čitateľovi vyvolať skôr smútok, nostalgiu a ublíženosť 
v spojení s emigráciou než akúkoľvek formu hnevu. Na rozdiel od Hečka, Kunderova metaforika je skôr 
ojedinelá a abstraktná. Absencia na zmysly pôsobiacej obraznosti diela nezavádza ho farbistými vizuálnymi 
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obrazmi. Čitateľ sa môže viac koncentrovať na rozprávačovu argumentáciu, zapájať svoje racio a následne ju 
zhodnotiť. Prečo je emigrácia človeka, ktorý odišiel za láskou a zo súcitu, trestaná? Prečo je trestaný človek, 
ktorý sa chce len realizovať? Prečo človek zostane sám, nepochopený svetom, prečo ho systém donúti byť 
cudzincom v rodnej krajine i v zahraničí? „[bezvýznamné reči] mali dokázať nielen to, že ľudia hovoria v zlom o 
Sovietskom zväze (to v Česku nikoho nepoburovalo), ale že sa ohovárajú navzájom”138. „Redaktor ju prijal 
vľúdne (všetci Česi nosili okolo hlavy aureolu svojho nešťastia, ktoré dojímalo dobrých Švajčiarov)”139. 
„[Terezine fotky normalizácie] nemajú („napriek tomu, že sú veľmi krásne!”! žiadnu nádej”140. Situačná irónia 
NLB spočíva v tom, že Rusi dali Tereze zmysel života: „Najkrašie dni svojho života prežila, keď fotografovala 
na pražských uliciach ruských vojakov [...] Rusovia je na svojich tankoch priniesli vyrovnanosť.”141 a zároveň 
ho zničili, keď boli s Tomášom v dôsledku normalizácie odsúdení na spoločenskú degradáciu, stratu práce a 
slobody. Iróniou je, že Tereza prehovorila Tomáša emigrovať, pretože „túžila odísť do sveta v nádeji, že tam 
podobné okolnosti [v ktorých sa cíti byť silná a spokojná] snáď znovu nájde.”142 Taktiež to, že Tomáš a Tereza 
nachádzajú lásku, vyrovnanosť a slobodu na najspodnejšej priečke spoločenského rebríčka, kde sa ocitli v 
dôsledku emigrácie zatiaľ čo Sabina a Franz sa rozchádzajú na vrchole blaha a pracovného úspechu v 
slobodnom demokratickom svete.143 Čitateľ teda vďaka téme lásky môže vnímať tragickú iróniu, ktorá dotvára 
obraz o emigrácii.  

Záver 

Emigrácia je v oboch týchto dielach spracovaná diametrálne rozdielnym spôsobom. Práve rozprávanie 
sprítomňuje príbeh, ktorý sa dá ľahko sledovať, a tým sa stáva dielo DZV dostupné širšej škále čitateľov, 
prenášajúc na nich zážitok z emigrácie, ktorým sa oboznamujú s dobou, ktorá vyvolala na protagonistu 
neudržateľný tlak a potrebu vymaniť sa spod chápadiel totalitného systému. Je osobným zážitkom, výsledkom 
frustrácií, túžbou po láske, sebarealizácii. Je procesom a cestou za sebapoznaním. Je uvedomením si vlastnej 
semantickej rieky. Je vykorenením človeka z rodnej zeme. Je cestou k slobode, k vízii lepšieho života, za 
ktorú sa platí vysoko. M. Hečko zobrazuje emigráciu v narácii s priamym rozprávačom, ponúka čitateľovi 
možnosť „zažiť” pocity pred emigráciou, počas nej i po návrate. Rok 1989 vytvára pôdu pre zobrazenie 
absurdity diania vo svete a ľudskú neschopnosť predvídať ako i nutnosť vždy sa vysporiadať s tým, čo je tu a 
so všetkým, čo príde. Snaží sa citovo zaangažovať čitateľa, ktorý v tejto dobe môže revolúciu 1989 vnímať 
ako súčasť histórie, ktorá keďže o nej nik nehovorí, akoby na ňu nik nebol hrdý, sa stráca a generácie, ktoré ju 
nezažili si neuvedomujú, čo im vybojovala. Toto dielo možno neponúka filozofický náhľad na emigráciu ako 
fenomén ľudstva, avšak svojou naratívnou, spomienkovou štruktúrou sa rozhodne stáva dostupnejšou širšej 
verejnosti. Dielo DVZ vytvára prvý impluz v pamäti národa, aby sa nezabudlo na túto časť historie, ktorá mala 
markantný vplyv na vývoj našich dejín i spoločenstva. Na rozdiel od M. Hečka, M. Kundera pristupuje k 
emigrácii ako k javu, ktorý sme schopný racionálne pochopiť a vysvetliť. V úvahovej forme pútavo zachy táva 
tieto pohľady, analyzuje ich a snaží sa vzbudiť čiateľovo racio. Cez postavy nám ukazuje, aký je život 
nespravodlivý, smutný, tragikomický. Nekritizuje totalitný režim, ktorý vedie ľudí k emigrácii (ako Hečkov 
protagonista, ktorý sa hnevá a je frustrovaný). Skôr vyjadruje smútok a znechutenie nad tým, ako taký režim 
môže vôbec existovať. 
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LÁSKA A SMRŤ AKO VÝCHODISKO Z BEZVÝCHODISKOVÉHO SVETA DVADSIATYCH 
ROKOV 20. STOROČIA 

 Próza dvadsiatych rokov 20. storočia otvára svoje brány novým smerom a poetikám, ktoré sa často 
navzájom prelínajú. Próza tohto obdobia sa teda vyznačuje nejednotnosťou a heterogénnosťou. Hoci 
slovenská próza chce dobehnúť zameškané a stať sa modernou a európskou, nezabúda na rodnú vlasť. 
Tento aspekt je prítomný napríklad v novele od Ivana Horvátha: Laco a Bratislava (1928), kde autor 
prostredníctvom prostredia Bratislavy odráža pocity hlavného protagonistu – Laca. Bratislava predstavuje 
stelesnenie nového a moderného sveta, istú osciláciu medzi starým a novým. I v próze Imra Fritsa: Útek pred 
jarou (1923) sa stretávame práve s prostredím Bratislavy. V tomto období dochádza k spochybneniu umenia 
a umelcov, autori sa obracajú od reality smerom k ideálu, ktorý pre nich predstavovalo práve umenie. 
S motívom umenia sa stretávame napr. v próze Štefana Letza: Dráma v hereckom dome (1927), či u M. Th. 
Mitrovského: Pani Helène (1929). Kríza spoločnosti, identity a hodnôt samotných nahráva pocitu bezmocnosti 
a odcudzenia prítomného vo viacerých dielach, nevynímajúc predovšetkým nihilistický román Atómy Boha 
(1928) od Gejzu Vámoša či ťaživú atmosféru zachytenú Milom Urbanom v próze V súmraku (1923). 
Významnú úlohu v próze dvadsiatych rokov 20. storočia zohráva žena a jej krása, ktorá často pôsobí až ako 
istá deštruktívna sila, ktorá je príznačná napr. pre novelu Hana (1920) od Tida J. Gašpara, kde Hana 
sprevádza protagonistu na každom kroku, i keď nie je pri ňom fyzicky prítomná, a predstavuje pre neho večný 
prísun inšpirácie a nevyčerpateľného, pravého citu lásky. Na tomto diele sa dá preukázať i prítomnosť 
oslabenia fabuly a zdôraznenia sentimentálnosti, subjektívnych vášní a pocitov, pretože v tomto období sa 
autori sústredia už nielen na vonkajšie podnety a vplyvy, ale predovšetkým na svoje vlastné prežívanie vo 
svete plnom chaosu a pokrytectva. V próze dvadsiatych rokov 20. storočia sa kombinujú a prelínajú prvky 
expresionizmu, symbolizmu, dekadencie, novoromantizmu, impresionizmu i secesie. Hranice sa často stierajú 
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a nie sú presne ohraničené. Autori sa venovali rôznym témam počnúc láskou, smrťou, prácou, ľudskou 
psychikou či bohémskym alebo tuláckym životom, končiac mysticizmom. 
 Rozpoltenosť ľudí v modernom, povojnovom svete sa pretavila i do samotných diel. Postavy sú často 
bipolárne, nič nie je čierno biele, všetko krásne má i svoje zlé stránky. Túto rozpoltenosť môžeme badať 
hlavne u postavy Seeborna v próze Muž s protézou (1925) od Jána Hrušovského: „Hrušovského epický svet je 
vyhrotene bipolárny: krása sa tu nachádza vedľa ošklivosti, sakrálne vedľa profánneho, život vedľa smrti, 
prítomnosť vedľa minulosti, čistota vedľa hriechu, idyla vedľa tragédie, étos vedľa cynizmu a krutosti.“ (M. 
Habaj, 2018, s. 487). Autor sa tu zaoberá psychikou človeka, ktorý sa vyrovnáva na jednej strane so 
sklamaním v láske a na druhej s vojnovým peklom. Seeborn je následkom týchto útrap rozdvojený, badateľné 
sú i náznaky schizofrénie. Následky vojny tak človeka sprevádzajú celý život, spôsobujú mu vnútorný rozvrat 
a ničia jeho hodnoty. Človek sa asimiluje vojne, a tak sa zbaví všetkej ľudskosti, ktorú predstavuje srdce. 
V kontraste so smrťou a zabíjaním stojí práve láska, ktorá však vo svete plnom surovosti a krutosti nemá 
miesto, a tak i Míne od žiaľu pukne srdce a zahynie. Samotný Seeborn vycítil svoju smrť, podobne ako Ignác 
v diele V súmraku. Smrť v ich prípade predstavovala východisko, vykúpenie z bezvýchodiskového sveta 
plného krutosti a dezilúzie.Podobne i v románe Atómy Boha smrť figuruje ako jediná, konečná spása pre 
Medúzu a Zuriana.  

 Naprieč viacerými dielami je prítomný práve motív lásky, prepojený so svojím protikladom, smrťou.  
Podobne ako Ivan Horváth prepája a zlučuje Želku a Bratislavu do jedného pojmu, tak môžeme zlúčiť do 
jedného pojmu i lásku a smrť, ktoré často idú ruka v ruke. Napríklad v románe Atómy Boha sa taktiež 
stretávame s motívom lásky, ktorá má deštrukčnú silu. Medúza predstavuje typ ženy, ktorý je v kontraste so 
ženou-múzou, ktorú môžeme badať napríklad už u vyššie spomínaného J. T. Gašpara v novele Hana. Medúza 
zosobňuje praktickú ženu, ktorá nájde zmysel života v narodení potomka, avšak Zurianova láska k Medúze 
spočívala práve v tom, že Medúza nevidela v ničom zmysel. Miloval ju práve preto, že predstavovala kontrast 
všetkým ostatným ženám, akoby pochádzala z úplne iného, mimozemského sveta. Dieťa, nový život ako dar 
lásky, predstavoval pre Zuriana presný protiklad, smrť. Zurian sa bál vzniku ďalšieho zbytočného, úbohého 
potomka (následkom spojenia dvoch úbohých duší), akým bol napríklad Ignácov syn v  próze V súmraku. 
Medzi rôznymi dielami navzájom dochádza teda k prepojeniu kontrastných, bipolárnych motívov, medzi 
ktorými vyniká práve láska a smrť, no výrazné sú i život a smrť, zmysel a dezilúzia či ideál a realita. V románe 
Adam Šangala (1923) od L. N. Jegého taktiež dochádza ku kontrastu lásky a smrti. Po všetkých útrapách a 
strastiach, ktorými si hlavný hrdina Adam prejde, sa jeho nádejný, šťastný život s milovanou Betkou rýchlo 
končí smrťou – sťatím hlavy. Láska teda i v jeho prípade predstavuje smrť, pretože nebyť Betky a jej klebiet, 
Adam by zostal nažive. V novele Hana láska taktiež istým spôsobom predstavuje kontrast, protipól k smrti, 
hoci nepriamo. Žiadna postava síce fyzicky nezomrie, no autor práve prostredníctvom Hany naznačuje, že 
práve láska, ktorá zovšednie, ktorá sa stane samozrejmosťou, zahynie, rozplynie sa. Láska môže byť večne 
živá len v prípade, že nám ostane navždy vzácna a nikdy nezovšednie. 
 Snažila som sa poukázať na viacero opozícií, s upriamením pozornosti na prepojenie motívu lásky 
a smrti naprieč viacerými dielami dvadsiatych rokov 20. storočia. Tieto dva navzájom kontrastné motívy sú 
prítomné u viacerých autorov a chtiac-nechtiac, sú navzájom prepojené. Láska a smrť ako jediné východisko z 
bezvýchodiskového sveta plného dezilúzie, mravného i hodnotového úpadku a utrpenia.  
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K HIERARCHIZÁCII MUŽSKO-ŽENSKÝCH POSTÁV V ROMÁNE DOM V STRÁNI 

Spoločenský román Dom v stráni v podaní Martina Kukučína je z literárnohistorického hľadiska 
zaradený do kánonu slovenskej literatúry a zároveň dlhodobo potvrdzuje svoje zastúpenie v čitateľskej reflexii, 
ako aj v rámci „povinného” stredoškolského čítania. Esteticky presvedčivé a eticky vyvážené dielo vrcholného 
realizmu funguje tiež ako sonda do zložitej spleti vzťahov 19. storočia.  

Kukučínov prínos v dejinách slovenskej literatúry nepochybne spočíva vo využívaní detailnej 
psychologickej kresby postáv, cez ktorú preniká výrazná celospoločenská kritika. Mikrokozmos slovenskej 
dediny u Kukučína vytvára špecifický kolorit aj vďaka živému, hovorovému jazyku postáv a hodnovernej 
deskripcii vtedajších historických pomerov.  
 Cieľom nášho výstupu je reflexia polarity mužsko-ženských postáv ako istej dynamizujúcej kategórie v 
spoločenskom románe Dom v stráni. Bližšie sa pozrieme na to, ako Kukučín narába s konceptom 
patriarchálneho sveta a ako jednotlivé postavy spĺňajú isté spoločenské funkcie vzhľadom na kultúrno -
spoločenský kontext diela.  
 Nosnou témou rozsiahleho románu v užšom zmysle je láska medzi dvoma odlišnými stavovskými 
vrstvami, v širšom zmysle možno hovoriť o spôsobe života spoločnosti v bračskom prostredí na sklonku 19. 
storočia.  

Za dominantné črty románu sú pokladané atribúty ako cyklickosť, archetypálnosť, spoločenská 
hierarchizácia a opozície staré - nové či blízke - ďaleké. Exotické prostredie Dalmácie s charakteristickými 
jazykovými prvkami a reáliami vnímame ako špecifický sociokultúrny aspekt textu.  

Na pozadí kontrastného vzťahu rodiny sedliaka (težaka) Mateho Beraca a šory (vysokopostavenej 
panej) Anzuly Dubčic je modelovaný stereotyp patriarchálneho, navonok uzavretého a nemenného sveta na 
pozadí hlbších spoločenských zmien. Kontrast vyplýva nielen z viacrozmernej diferenciácie postáv, ale aj v 
odlišnom spôsobe života a hodnotovom nastavení.  

Hlavná postava Mateho Beraca je predovšetkým reprezentantom patriarchálneho poriadku, čo súvisí 
so silným ukotvením v priestore vidieckej usadlosti. Dom ako symbol stability je jedným z oporných pilierov 
Mateho konzervatívneho hodnotového systému. Mate ako predstaviteľ pretúrskeho rodu je určitou autoritou, 
ku ktorej je vzhliadané so všeobecným rešpektom.  

Svoju nádej v pokračovaní rodových tradícií vkladá do syna Ivana, ktorý sa však - aj vďaka ústupčivej, 
málo „mužskej” povahe - javí ako slabý alebo prinajmenšom ako nie príliš progresívny pokračovateľ rodu. 

V Mateho dome dochádza k častým konfliktom medzi Mateho ženou Jerou a nevestou Baricou, 
pričom zdrojom sváru je najčastejšie boj o nadvládu. Obe ženské postavy sú modelované ako do istej miery 
dominantné protagonistky, musia sa však nevyhnutne podriadiť univerzálnemu patriarchálnemu poriadku a po 
čase medzi nimi dochádza k istej spolupráci. Vzájomná interakcia daných postáv prináša textu dynamickosť a 
primeranú mieru tenzie.  

Vnímanie Mateho dcér Matije a Katice je podmienené ich prevládajúcimi charakterovými črtami - 
Matija je opisovaná ako rozumnejšia a praktickejšia, Katica ako príťažlivejšia, ale aj náladovejšia a 
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márnivejšia. Slúžkovské postavenie je v aristokratickej spoločnosti chápané ako podradné, a preto sa Katica 
musí povolania ešte pred sobášom vzdať. Viac ako spoločenský status u Nika zavážia charakterové črty 
Katice - ako nedostatočne reprezentatívna, navyše prchká a vrtošivá žena sa javí napokon ako nevhodná 
partnerka na manželský život.  

Vzhľadom na uplatňovaný patriarchálny model obe dcéry nenarúšajú výrazným spôsobom dobový 
stereotyp a podliehajú vplyvu otca, ktorý má v domácnosti hlavné slovo.  

Anzula Dubčič ako silná ženská protagonistka je predstaviteľkou odlišnej stavovskej vrstvy 
(aristokracia), ale v zásade aj jej nazeranie na svet je tradičné a konzervatívne. Silné a pomerne nezávislé, 
životaschopné postavenie panej domu s rozsiahlymi rozhodovacími právomocami je v jej postave spojené s 
rolou obetavej a miestami príliš zhovievavej matky.  

Ambície a očakávania vkladané do syna Nika ako pokračovateľa rodu sa dostávajú do rozporu s jeho 
vlastným presvedčením a voľbou - slobodným výberom partnerky. Láska Nika a Katice môže byť rozvíjaná aj 
napriek počiatočnému nesúhlasu rodičov, ale nepretrvá, pretože bola založená na základe fyzickej príťažlivosti 
a nie hlbšieho citového puta. Niko dospeje k finálnemu rozhodnutiu - rozíde sa s Katicou a vyberie si ženu z 
rovnakej spoločenskej vrstvy, Doricu. Tento na prvý pohľad pragmatický krok je v konečnom dôsledku správny 
- Doricu si vyberá na základe bližšej hodnotovej spriaznenosti, ktorá nemusí nutne súvisieť s jej spoločenským 
statusom. Katica napokon prijíma ponuku na sobáš od Pašku Bobica a dvojice majú možnosť nového 
životného smerovania. Kukučín pristupuje k téme nerovnakej lásky primerane a počiatočné sklamanie z 
nenaplnenia vzťahu oslabuje záverečným zmierením oboch dvojíc pri Mateho smrteľnej posteli.  

Záver 

 Mužsko-ženské postavy v Kukučínovom románe Dom v stráni disponujú určitou mierou dominancie a 
subdominancie nezávisle od ich rodového aspektu. Treba však povedať, že nastolený spoločenský 
patriarchálny model je napokon rozhodujúci, čo je vzhľadom na vtedajší uplatnený koncept spoločenskej 
hierarchizácie  pochopiteľné. 
 Mužsko-ženské interakcie sú zdrojom textovej dynamiky a tenzie a vhodne ilustrujú zložitosť 
medziľudských vzťahov z osobného, individuálneho, ako aj spoločenského hľadiska.  
 Predstavitelia „starého” stavovského poriadku (Mate, Anzula) sú zároveň nositeľmi morálnych kvalít, 
ale uvedomujú si potrebu generačnej výmeny a príchodu „nového” spoločenského usporiadania. Spoločenské 
udalosti - zrod, vývoj a zánik lásky mladých, smrť Mateho Beraca ako koniec jednej éry - sú taktiež v súlade s 
prírodným cyklom, kolobehom ročných období. Aristokracia, ako aj sedliactvo majú šancu na prežitie v spojení 
s progresívnou novovytvorenou buržoáziou a vytváraní nových spoločenských väzieb.  

 Román Dom v stráni by sme mohli označiť ako román kontrastov - jeho sila spočíva v zotrvačnosti, ale 
aj premenlivosti, v tradíciách a zmenách, v ustálenosti a nevyspytateľnosti. Martin Kukučín na základe týchto 
atribútov vytvára pôsobivý obraz kolobehu života, ktorý je pominuteľný, a predsa večný.  
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Anketa 

SLÁVIME DESIATKU 

 Dňa 26. 3. 2011 som založil facebookovú platformu slovenčinárov. Vtedy ešte pod hlavičkou 
Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny (SAUS), ktorej som bol predsedom približne päť rokov. Domnievam 
sa, že aj vďaka skupine s rovnomenným názvom sa asociácia dostala do širokého povedomia odbornej 
pedagogickej i laickej verejnosti. Po rokoch v mojom funkčnom období som inicioval nové voľby štatutárneho 
orgánu SAUS. Aj keď sa pod mojím vedením organizácii darilo, považoval som za dôležité, aby funkcia 
predsedu nebola časovo neobmedzená. Napriek mojim aktivitám a spokojnosti členov SAUS som nebol 
novozvolenou radou SAUS zvolený za predsedu, keďže sa nevedeli stotožniť s mojou neraz výraznejšou 
kritikou pedagogických procesov a inštitúcií, príp. samotného ministerstva školstva. A z inej pozície vo vedení 
SAUS by som nemal možnosť pokračovať vo svojej práci, musel by som sa stať servilným, ako mi to bolo 
mnoho ráz naznačované. Preto som vystúpil zo SAUS a facebookovú skupinu, ktorú som založil a jediný z 
rady SAUS moderoval a pravidelne aktualizoval, som premenoval na Spoločenstvo slovenčinárov . Postupne 
sa ustálil názov tohto neformálneho facebookového zoskupenia na Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov 
školy a vyučovania slovenčiny, čo naznačuje, že sme otvorení nie iba učiteľom slovenčiny. 
 Napriek obavám, že po mojom výstupe zo SAUS skupina na Facebooku upadne, stal sa pravý opak. 
Členovia neustále pribúdajú a v súčasnosti sa blížime k počtu 6000. Nehlásia sa k nám iba učitelia slovenčiny, 
ale aj učitelia iných predmetov, rodičia, študenti slovakistiky, žiaci, redaktori novín, korektori a pod. Podobne 
sa rozširovalo zameranie skupiny okrem predmetu slovenský jazyk a literatúra aj o všeobecné pedagogické 
otázky a rozhovory o škole a školstve s hocikým, kto má o tieto témy záujem. Popri tom vznikal nový časopis 
Slovenčinári s literárno-kultúrnou prílohou Umka. Toto číslo je už siedme v poradí. 
 Teda naše neformálne združenie oslavuje jubileum 10 rokov a je v povedomí ako konštruktívna, 
slušná a mierumilovná skupina, kde si vzájomne radíme, kde sa informujeme, kde popularizujeme slovenčinu 
a školstvo, kde sa neurážame, ako je to zvykom v iných, žiaľ, aj v učiteľských, skupinách. 

 Naša anketa teda súvisí s týmto jubileom. Opýtali sme sa diskutujúcich, ako vnímajú facebookovú 
skupinu Spoločenstvo slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny, čo jej želajú, ako sa v nej cítia.   

Eva Cingalková Kováčová: Veľká vďaka skupine za pochopenie a rady. Kritizovať nie je čo. Veľa šťastia do 
ďalších dní. 

Helena Vagovičová: Našla som tu veľa múdrych rád, konštruktívna skupina, ďakujem, že môžem byť jej 
„súčiastkou“. 

Miriama Tereštíková Lamžová: Jedna z mála skupín, kde sa k sebe ľudia správajú slušne a vždy ochotne 
poradia. 

Iveta Reptová: Veľmi ma teší, že sú medzi nami okrem učiteľov aj mnohí PRIATELIA vyučovania slovenčiny. 
Hor sa do ďalších desaťročí krásnej vzájomnosti! 

Naďa Wormbook Černická: Vďaka za inšpiratívne diskusie. 

Martina Mečiarová: Gratulujem a teším sa z tejto skupiny. Rovnako aj z inteligentnej diskusie v nej. 

Lea Love: Prvých 10 rokov v živote človeka je veľmi dôležitých, ale nie je to tak veľa, 10-ročný človek je 
„mláďa“ a má celý život pred sebou. V ponímaní facebookovej skupiny je to však veľmi dlhá doba... Klobúk 
dole, že tak dlho skupina funguje a najmä stále...  

https://www.facebook.com/groups/174787959240340
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1548441855/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100013730734739/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1819971475/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1032108145/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100001560240386/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100003611766413/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100001121254865/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
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Jana Dobrová: Ako študentka SJL som nesmierne vďačná za každý gramatický problém, jeho vysvetlenie, 
múdre rady... Každý gramatický problém v okamihu kontrolujem v učebniciach... Nesmierne mi to pomáha pri 
štúdiu. Vážim si všetky odborné rady a empatický prístup.  

Labudová Danka: Veľmi dobrá skupina. Som rada, že mám tú česť byť jej členkou. 

Saskia Palkovičová: Nie som slovenčinárka, vyštudovala som históriu a angličtinu, ale táto skupina učí aj 
mňa, dáva mi podnety a inšpirácie a v neposlednom rade je aj vtipná. Ďakujem a prajem záujem ľudi o 
členstvo v nej aj naďalej. 

Jarka Juríková: Ďakujem za to, že môžem byť súčasťou tejto skupiny, mnohokrát ste mi pomohli, hlavne po 
materskej, keď som si potrebovala niektoré veci pripomenúť. 

Nikol Krekanova: Milí kolegovia i priaznivci! Ja som tiež veľmi rada, že máme túto skupinu. Pri príležitosti jej 
krásnych narodenín mi napadlo, či si neurobíme taký nejaký náš slovenčinársky „webinár“, či už cez Teams, 
alebo Zoom, kde by sme sa mohli porozprávať.   

Evka Klčová: Ja som rada, že som objavila túto skupinu. Vďaka za inšpirácie. 

Vlasta Guliusova: Ďakujem za túto skupinu, je mi cťou, byť v nej je pre mňa prínosom a inšpiruje ma.  

Janka Petruláková: Je príjemné aj vzácne vedieť, že človek má kde nájsť inšpirácie, rady, povzbudenia, 
rovnaké/podobné názory, hodnoty - a to všetko pod závojom (rúško mi tu už teraz nepasuje) úcty, tolerancie a 
rešpektu. Ďakujem. 

Stále Ja Peťa: Jedna z mála skupín, v ktorej sme naozaj slušní, objektívni a chápaví ľudia... Som rada, že 
môžem byť súčasťou tohto Spoločenstva. 

Zuzana Ončáková Rabčanová: Výborný nápad založiť takúto skupinu. Som vďačná. 

Peter Bologa: Ďakujem v mene všetkých neslovenčinárov! Veľa som sa dozvedel a naučil. A, aj keď som za 
zníženie obsahu učiva, veľmi ma inšpiruje vaša zanietenosť. Ste fajn. 

Pripravil: PhDr. Ján Papuga, PhD.  
Bratislava-Rača 

janpapuga@gmail.com, www.janpapuga.sk 

 

FANTAZÍRUJME... 

 Druhá naša anketa je „uletená“. Respondenti mali napísať akýkoľvek bláznivý, fantazijný nápad na to, 
ako by ste zmenili školstvo. Vôbec sa nemalo hľadieť na to, či sa to dá zrealizovať v podmienkach 
slovenského školstva, či nie. Jednoducho brainstroming. Možno nekorigované odpovede sú niekedy tie 
najlepšie. I keď sme často svedkami, že práve tie najreálnejšie riešenia orgány riadiace školstvo považujú za 
surrealistické. Doplnili sme k tomu komentáre, či vaše nápady sú ozaj nereálne, alebo ich možno v škole 
aplikovať.   

https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100000085901668/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1830080285/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/561979961/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1296590819/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1086076098/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100013252844192/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100036266153035/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100000136879090/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100021629853319/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100000136598156/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1697342054/?__cft__%5b0%5d=AZVIeK3hPMFkY6wQ2UfgfRmxJBG1JT-ILyY1-5_zBXDe0msJ_HEsQYuBqFX1jEYZhS-_EiEuG-iKYVxGS8sPCKN0raqaioGPJR6HTCtq3yMJCv7r_5LCAYukjinTEBEJKpkUuUGGeGAzklpOmZauk8bu&__tn__=R%5d-R
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Ivana Bartovičová: Nechcem, aby to bolo bláznivé, ale bude. Chcela by som, aby sme dokázali deti učiť (a 
sami to vedeli) hľadať pravdu, hľadať podstatu. Nestáť za svojím osobným názorom, pocitom, ale dokázať 
hľadať to objektívne. Dosť bláznivé, nie? Ale veľmi by som si to priala. Komentár: Nápad je reálny, závisí od 
učiteľov.  

Lenka Lienka: Ja by som teda chcela učiť literatúru obklopená knihami v útulnom prostredí, kde by sme spolu 
diskutovali o prečítaných knihách, voľné pohodení v priestore. Len by som siahla rukou podľa potreby za 
knihou, a teda ešte pre väčšiu zážitkovosť by som mala vstavanú skriňu alebo priestor vedľa s kostýmami. 
Pokojne by som už na mojich žiakov čakala motivačne v prestrojení, aj oni by si vybrali, čo by chceli a obliekli 
by sa na základe toho, o čom by bola reč, teda rozprávky, fantasy... A ešte by sme si popri tom dali čaj, lebo 
knihy a čaj patria k sebe. Komentár: Väčšia škola má možnosti i prostriedky na zriadenie takejto učebne, na 
takéto triedy sú vypísané aj projekty na získanie dotácie. Ale pekné prostredie s kostýmami v súvislosti s 
čítaním kníh sa môže realizovať v akejkoľvek triede. Chce to len zložitejšiu prípravu učiteľa i žiakov.    

Marta Gromosová: Čítať za rok niekoľko kníh v škole, napr. jednu mesačne, spolu a rozoberať ju, na 
literárnych textoch vysvetľovať gramatické javy. Môcť pustiť do školy rodičov, aby sa zúčastňovali na 
vyučovaní. Komentár: Množstvo prečítaných kníh a spôsob práce s nimi závisí od predmetovej komisie, od 
pedagógov. V strednej škole musia byť zavedené aj knihy „povinnej“ literatúry. Za bežných okolností sa môžu 
rodičia zúčastniť vyučovania po súhlase vedenia školy. 

Janka Šellingová: Ja by som určite zrušila nulté hodiny o 7.00, predmety ako slovenský jazyk by som delila, 
aby učiteľ (v mojom prípade na SŠ) nemal v triede 34 žiakov a učila by som radšej dvojhodinovky, aby žiaci 
nemali za deň 7 predmetov. A rozhodne by mal žiak sedieť sám vo svojej lavici. Komentár: Zavedenie či 
zrušenie nultých hodín a dvojhodinoviek je v kompetencii školy. Hodiny sa dajú deliť, ak ide o bohatšiu školu, v 
predmete slovenčina to povinné nie je.   

Gabriela Uváčiková: Väčšie výplaty, odmeny k Vianociam a k prázdninám a hneď po odučení ísť domov… 
Škola by mala končiť 5. hodinou. Komentár: Odmeny závisia od prostriedkov školy, od schopnosti riaditeľa 
ušetriť prostriedky. Počet vyučovacích hodín určuje ministerstvo, nateraz sa zmena nechytá.  

Ivanka Ivka: Mať tak neobmedzený prísun financií a môcť chodiť s deťmi do divadiel, múzeí, galérií, na 
koncerty, na besedy a turistiku, kedykoľvek sa niečo zaujímavé pritrafí. Komentár: Ideálny a užitočný nápad, 
ktorý sa tak skoro nenaplní. Neplatí sa za školu v prírode a pobytový lyžiarsky výcvik.    

Iveta Kováčová: Mať učebňu, do ktorej prichádzajú žiaci a učiteľ má v nej všetky pomôcky - počítač, knihy, 
všeličo... a tiež nižší počet žiakov, aby sa mohol viac individuálne venovať každému. Učebňa by bola taká, aby 
sa dali robiť aktivity, nielen sedieť za lavicami vo dvojici. Dostatok pomôcok, aby si učiteľ nemusel kupovať zo 
svojej výplaty. Aj úradníci dostanú kancelárske potreby a počítač, učiteľ všetko svoje vlastné. Komentár: K 
vybaveniu učební je komentár vyššie. Menší počet žiakov v triedach sa pravdepodobne nezrealizuje. Môže si 
to však nastaviť škola v prípade, že má dostatok prostriedkov a zriaďovateľ netrvá na tom, aby naplnili každú 
triedu na maximum.  

Tatjana Hanincová: 1. Vrátiť sa k „starým“ učebniciam (poučka + príklady + cvičenia). 2. Zamedziť rodičom 
diktovať, čo má učiteľ robiť a čo nie (učitelia im do ich povolaní tiež nehovoria). 3. Vyjadriť svoj názor, ale 
slušne. 4. Zrušiť testovanie a zriadiť naspät prijímacie skúšky, hneď sa bude mládež inak učiť. 5. Zrušiť 
náboženstvo (a tým aj etiku, máme predsa OBN), patrí na fary. Získa sa tým hodina na niečo iné... 6. Vrátiť 
„osobitné“ školy. Prečo mám v triede ďalších asistentov a naraz rozprávaju traja. Inklúzia v určitých prípadoch 
nie je možná. 7. O školách a čo s nimi a čo v nich rozhodujú ľudia, ktorí sú v administratíve a nie praktici - 
niekedy sú to hlúposti... 8. Vrátiť pozemky, starostlivosť o dieťa či varenie a dielne (namiesto náboženstva, 
samozrejme to chce výbavu škôl). 9. Vrátiť učňovky v plnom ponímaní (dnes maturujú alebo sú na VŠ takí, čo 
by nespravili kedysi ani tú učňovku). 10. Školstvo by ziskalo spät váhu a rešpekt, ale všetky body sú len sen. 
Komentár: 1) Otvoril sa trh s učebnicami, možno niekto napíše klasickejšie učebnice, ktoré boli ozaj 
prehľadnejšie. 2) Rodičia nemôžu zasahovať do odbornej činnosti učiteľa. Závisí od vedenia školy, či tento 

https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1812295813/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100001101007058/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1257477812/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1776336897/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1762230883/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100001885579156/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100033693605498/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/655127145/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
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zákaz bude dodržiavať. 3) Slušné konanie aj zo strany žiakov, ale aj učiteľov. 4) Prijímacie skúšky sa realizujú 
popri testovaniach. Teda ide o duplicitné skúšanie uchádzačov o stredné školy. Žeby boli iba prijímačky a nie 
testy, je takmer nemožné, testovanie naďalej bude. 5) Zrušenie náboženstva by bola kontroverzná téma, ktorú 
málokto otvorí. 6) Špeciálne školy dnes stále existujú, no je snaha v rámci inklúzie potláčať ich pôsobenie. 
Špeciálne školy majú určite miesto v školskom systéme, avšak ich nemožno zneužívať tak, že sa tam dostanú 
slabší žiaci, bez zdravotných diagnóz. 7) Požadovať odbornosť pri tvorení školských zmien je dlhodobá 
požiadavka, ktorá sa realizuje iba minimálne. 8) Praktické predmety sú veľmi dôležité aj dnes. Škola má 
možnosti navrátiť tieto témy do školského vzdelávacieho programu. 9) Učňovky v podstate existujú, nazývajú 
sa stredné odborné učilištia, v ktorých sa štúdium neukončuje maturitou.       

Štefan Šimko: Nedovoliť politickým nominantom rozprávať do školstva. Komentár: Nemožné, kým bude 
minister školstva politickým kandidátom. Najhoršie je, keď je takýmto politickým kandidátom neučiteľ.   

Dagmar Kolevová: Pre všetky deti až po 6. ročník stoličky s kĺbom, aby sa mohli pohupovať. Vraj je to zdravé 
a majú to vo Švédsku - tuším. Pre učiteľku v rokoch stoličku na kolieskach, aby sa jej lepšie behalo po 
triede. Mám platničky v kýbli - zišlo by sa mi. Zakázať politikom vŕtať sa do odborných záležitostí. Konečne 
mať nejaký senát na cca 12 rokov, ktorý bude sledovať novinky v odbore, experimentálne ich overovať u nás a 
posudzovať. Rodičom v zlej nálade zákaz vstupu na akademickú pôdu. Pre učiteľa okamžite psychologická, 
právna i zdravotná pomoc na náklady štátu po nepríjemných rozhovoroch. Á, pre detičky stolný tenis na 
každej chodbe a oddychové kútiky. Pre isté deti kútik aj v triede - koberec, hračky, tulivak. Komentár: Kvalita 
školského nábytku závisí od rozpočtu školy. Väčšinou nie sú prostriedky na ergonomický nábytok, avšak 
občas sa objavujú výzvy na získanie dotácií. Apolitické školstvo je nesplniteľný ideál. Oddychové kútiky pre 
deti sú v kompetencii školy - môže ich zriadiť. Starostlivosť o učiteľa je dlhodobo zanedbávaná napriek 
mnohým proklamáciám zmeny. Do istej miery je to nepopulárna téma, lebo verejnosť si myslí, že zames tnanie 
učiteľa má početné výhody, najmä „prázdniny“.    

Jaroslava Aurora Borealis: Školstvo by som zmenila na priestor, kde sa sny menia na realitu a fantázia má 
krídla. Komentár: Takéto poňatie je v rukách pedagóga.  

Monika Kvasničková Juríková: Aké by to bolo, keby sme boli deťom sprievodcami? Keby sme spoločne s 
nimi objavovali? Keby sme verili, vedeli, vnímali hĺbku a dôležitosť toho, čo im odovzdávame? Keby cesta 
učenia bola skutočným prínosom pre obe strany? Keby... Školstvo tvoríme my a nie zákony. Nie som učiteľ, 
som pedagóg, učím sa so svojimi synmi už 7 rokov doma. Do školy nechodia. Viem, o čom hovorím...  
Komentár: Správne, toto je v rukách pedagóga. Domáce vzdelávanie je legitímna cesta vzdelávania u tých, 
ktorých deti školu nezvládajú alebo nesúhlasia so systémom školstva.   

Jana Čillíková: 1. Odbremeniť učiteľa od zbytočnej administratívy. 2. Znížiť počet žiakov v triedach. 3. Znížiť 
úväzky tak, ako boli, na 21 hod. na ZŠ. Znížiť počet hodín na I. stupni na 4 na II. stupni piataci a šiestaci max. 
5, 7.- 9. ročník max. 6 hodín, aj to nie každý deň. 4. Robiť inklúziu s rozumom a nie tak ako doteraz. Špeciálne 
triedy môžu byť na štandardnej škole a v nich špeciálni pedagógovia a obmedzený počet žiakov. 5. Každému 
učiteľovi dopriať každé dva roky dvojtýždňový rehabilitačný pobyt za štátne peniaze, poskytnúť učiteľom 
príspevky na ošatenie, zuby, okuliare. 6. Náboženstvo na fary. Na hodinách ETV max. 15 žiakov. Vtedy sa dá 
efektívne pracovať v skupine. 7. Zrušiť testovanie, nechať prijímačky. 8. Vrátiť financovanie ZŠ na ministerstvo 
školstva. 9. Na SJL mať jednu učebnicu s prehľadom gramatiky na 4 , resp. 5 rokov a k tomu cvičebnice pre 
každý ročník hradené štátom. Na hodinách literatúry menej teórie, viac sa venovať myšlienkovému rozboru, 
debatám o prečítanom. Komentár: 1) Isté snahy sa objavili, no pre epidémiu sa byrokracia opäť navrátila. 2) 
Nepredpokladá sa. Je to v rukách škôl. 3) Nereálne v dohľadnom čase. 4) Inklúzia je možná iba, ak sa splnia 
podmienky a aj vami naznačené zmeny. 5) Rekreácie a základné veci pre učiteľa by mali byť samozrejmosťou, 
málo škôl si však môže dovoliť takto pristupovať k pedagógom. 6), 7) a 9) Vyjadrili sme sa vyššie. 8) Čiastočné 
zjednotenie financovania je v procese realizácie.   

Miloš Gábriš: Rozhodol som sa jednu hodinu SJL v týždni venovať spievaniu slovenských ľudových aj 
popových piesní. Pre mnohých to bude zážitok najbližšie k poézii v celom živote. Hip-hop si ešte rozmyslím... 

https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1755942251/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100001848711792/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1495514867/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1123433575/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100039294408571/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/1553088409/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
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Komentár: Pán kolega využil to, čo je iba v jeho rukách a v žiadnych predpisoch. Určil si podobu svojich 
hodín so žiakmi.  

Gabriela Kratochvilová: Odbremeniť učiteľa od dozorov. Po vyčerpávajúcich hodinách si ani sekundu 
nevydýchnuť je mimoriadne náročné. Slovenčinárom by som dopriala asistentov na prípravu všetkých 
materiálov ako kopírovanie testov, textov, kartičiek a pod. Komentár: Dozory sú aj ochranou učiteľa pred 
nešťastím, ktoré by sa mohlo stať žiakovi, o zmene sa neuvažuje. Asistentom učiteľov býva sekretárka, 
tajomníčka. Možno si však rozdeliť úlohy v PK. Osobný asistent učiteľa je utópia v akomkoľvek predmete. Do 
istej miery, po vzájomnej dohode a so súhlasom riaditeľa môže asistenciu vykonávať aj pedagogický asistent.    

Magdaléna Zahoranová: Neznámkovať, hodnotiť slovne, deťom dopriať herňu v škole, stolný tenis, knižný 
kútik nech sú viac spolu, učiteľom kávový stolík, malú domácu cukrárničku v herni, kde sa spolu cez veľkú 
prestávku zídu, oddýchnu si pri kávičke, čajíku, koláčikoch. Zrušiť domáce úlohy. Komentár: Toto všetko je v 
kompetencii školy. Aj spôsob hodnotenia - legislatívou je umožnené slovné hodnotenie. Zrušenie domácich 
úloh je často diskutované, prikláňame sa k tomu, že by to malo viac výhod ako nevýhod.    

Pripravil: PhDr. Ján Papuga, PhD.  
Bratislava-Rača 

janpapuga@gmail.com, www.janpapuga.sk 

https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100001995290947/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/groups/174787959240340/user/100000847411205/?__cft__%5b0%5d=AZVciMUdX9nBHdAbi-cd9BlsvHFHLz5Y4FeioshSOaYVbNuL4cuW4QZmCc4BNBY9h6CrjaaPMGQOQE2z021_Vocu4K-1NvCrmlBxCNvi3S1HvX7GEiszZABBCjzo_K8oF40&__tn__=R%5d-R


 

- 48 - 

 

Námety a inšpirácie 

OTVORTE SI VIRTUÁLNU DATABÁZU SLOVENSKÉHO DIVADLA 

 Divadelný ústav, ktorý v roku 2021 zaznamenáva 60 rokov existencie, počas celého roka 
predstavuje svoje nové projekty. 9. júna 2021 spustil Virtuálnu databázu slovenského divadla na 
stránke etheatre.sk, ktorá zobrazuje viac než milión dát o divadle na Slovensku a viac ako 50-tisíc 
digitálnych dokumentov. Jednoduché užívateľské prostredie ocenia nielen odborníci, ale aj široká 
verejnosť so záujmom o scénické umenia. 
 Prvé on-line zobrazenie dát, ktoré Divadelný ústav eviduje vo svojom Informačnom 
systéme THEATRE.SK, inštitúcia spustila v roku 2011 prostredníctvom stránky etheatre.sk, ktorá sa 
stala vyhľadávanou platformou nielen kvôli rozsahu dát, ale najmä kvôli jej presnosti a úplnosti. „Už v 
roku 2011 sme začali zobrazovať pre verejnosť on-line dáta viažuce sa k profesionálnej divadelnej 
kultúre. Objavili sa na nej všetky informácie o premiérach od roku 1920 po súčasnosť, kompletné 
obsadenie, informácie o osobnostiach, divadlách a inštitúciách, udalostiach a podujatiach. Následne sa 
Divadelný ústav v rokoch 2013 až 2015 zapojil do Národného projektu Digitálne múzeum, výsledkom 
čoho je úspešná digitalizácia Múzea Divadelného ústavu, neskôr aj jednotlivých menších segmentov zo 
zbierok fotografií, bulletinov či divadelných kritík. Virtuálna databáza slovenského divadla tak, ako ju 
sprístupňujeme pre verejnosť dnes, je výsledkom dlhoročného úsilia Divadelného ústavu o prepojenie a 
kompatibilitu na úrovni faktografických dát a dokumentačných materiálov z oblasti scénických umení. 
Vzhľadom na aktívne prepojenie všetkých jej segmentov je aj mimoriadne praktickým nástrojom. Od 
inscenácie sa dostanete kedykoľvek ku kostýmovým návrhom, od nich k recenziám, následne cez 
aktívne linky preskúmate kompletný inscenačný tím, pozriete si fotografie, či bibliografiu - všetko bez 
toho, aby ste museli otvárať nové okná či nové databázy. 
 Virtuálna databáza slovenského divadla prepája bohatú informačnú platformu inštitúcie 
Informačný systém THEATRE.SK s vedeckým, umeleckým a výskumným materiálom Múzea 
Divadelného ústavu, Špecializovaného verejného archívu Divadelného ústavu, Špeciálnej knižnice 
Divadelného ústavu a dokumentačných fondov. Výsledkom tohto spojenia je komplexná vedomostná 
databáza, ktorá je výbornou pomôckou na výskumné a študijné účely, informuje širšiu verejnosť o 
slovenskom divadle a zároveň sa ňou zlepšuje ochrana uvedených zbierkových predmetov, 
dokumentačných a archívnych materiálov, ktoré boli dlhoročnou dennou manipuláciou nadpriemerne 
zaťažované. Databáza disponuje jedným miliónom údajov o profesionálnej divadelnej scéne a obsahuje 
takmer 50 tisíc digitálnych dokumentov. 
 „V rámci Virtuálnej databázy slovenského divadla, ktorá je sprístupnená zo známej 
adresy etheatre.sk, dochádza k spojeniu dvoch projektov inštitúcie. V prvom rade ide o prvý výstup z 
dlhodobého projektu digitalizácie zbierok a fondov, v druhom rade ide o doplnenie informačnej databázy 
o ďalšie segmenty a vytvorenie vyhľadávacích filtrov, vďaka ktorým sa zjednoduší a spresní orientácia v 
databáze. 
 Architektúra portálu je členená do štyroch základných kategórií podľa charakteru informačného 
a dokumentačného materiálu - sú to Múzeum, Archív, Knižnica a Dokumentácia Divadelného ústavu. 
 V rámci kategórie Múzeum sa nachádzajú informácie a obrazová dokumentácia o zbierkach 
Múzea Divadelného ústavu, ktoré vzniklo v roku 2006 ako odborné múzejné pracovisko. Ide o umelecké 
diela a predmety historickej a kultúrnej hodnoty, viažuce sa k profesionálnemu divadlu na Slovensku - 
scénické a kostýmové návrhy, kostýmy, makety, výtvarné divadelné plagáty, bábky a ďalšie predmety 
múzejnej a galerijnej hodnoty. Najkomplexnejšie zastúpenie v zbierkach a fondoch majú zakladateľské 
línie kostýmových a scénických umelcov na Slovensku. 

http://etheatre.sk/
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 Kategória Archív obsahuje informácie o archívnych fondoch a zbierkach Špecializovaného 
verejného archívu Divadelného ústavu zriadeného v roku 2002. 
 Kategória Knižnica obsahuje elektronický katalóg knižnice, ktorá obsahuje takmer 50 000 
knižničných jednotiek. 
 V kategórii Dokumentácia sú materiály systematizované do tematických skupín, ako napríklad 
Inscenácie, Fotografie, Inscenačné texty a pod., ale aj špeciálne zbierky, akou je zbierka fotografií 
Europeana Photography. Sprístupnenie digitálnych náhľadov dokumentačných materiálov podlieha 
autorskému zákonu a vzhľadom na to sa vzťahuje na presne vymedzené časové obdobie. 
 Novinkou oproti pôvodnej informačnej platforme z roku 2011 je jednoduchší prístup ku všetkým 
potrebným informáciám a zložkám podľa dvoch spôsobov vyhľadávania. Bádateľ sa môže k 
informáciám dostať prostredníctvom jednotlivých kategórií Múzeum, Dokumentácia, Archív či Knižnica, 
ale aj prostredníctvom textového poľa, do ktorého vloží hľadaný textový reťazec. Celkovo sme sa snažili 
databázu sprehľadniť a to, k čomu bolo predtým náročné sa dostať, je teraz omnoho jednoduchšie . 
 V prípade ďalších doplňujúcich otázok je vám k dispozícii: Mgr. Eva Fačková, PR Divadelného 
ústavu, Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava, tel. +421 2 2048 7106, mobil: +421 918 
838 761, e-mail: eva.fackova@theatre.sk. 

Mgr. art. Vladislava Fekete, ArtD. 
Divadelný ústav, Bratislava 

vladislava.fekete@theatre.sk 

 

AKO BUDOVAŤ POZITÍVNY VZŤAH K ČÍTANIU 
(E-TWINNING PROJEKT VIII. SLOVANSKÝ ZBORNÍK ČITATEĽSKÝCH DIELNÍ) 

 Problematika osvojovania komplexných čitateľských zručností patrí v súčasnosti k pomerne 
frekventovaným javom súvisiacimi s rozvojom čitateľskej gramotnosti či kritického myslenia. 
 Náš e-twinningový projekt pokračuje v tradícií vytvárania slovanských zborníkov, ktoré sú 
založené na spolupráci slovenských a českých škôl, konkrétne Českú republiku reprezentuje Základná 
škola Václava Havla v Poděbradoch a Slovenskú republiku Súkromná základná škola DIDACTITUS z 
Košíc. V poradí 8. slovanský zborník je koncipovaný na základe českej a slovenskej spolupráce a istým 
spôsobom vychádza z jazykovej, kultúrnej a historickej blízkosti oboch štátov. Na jednotlivých textoch je 
možné pozorovať spoločné a odlišné znaky slovenskej a českej poviedky. Nad projektom zároveň 
prevzal záštitu Slovanský ústav Akademie věd České republiky. 
 Projekt je určený pre II. stupeň základných škôl, boli doňho čiastkovo zapojené vyššie ročníky, 
je vhodný aj pre osemročné gymnáziá.   
 Nosnou časťou projektu je vytváranie čitateľských dielní, ktoré pozostávajú z viacerých 
čiastkových aktivít. Na základe skupinovej komunikácie si žiaci osvoja odborné texty, ktoré sú zamerané 
na teóriu čitateľských dielní. Následne sa oboznámia s národnými autormi oboch štátov – Dušan Dušek, 
Martin Kukučín, Jozef Gregor Tajovský, Božena Němcová, Karel Čapek, Karel Havlíček Borovský a 

mailto:vladislava.fekete@theatre.sk


 

- 50 - 

 

Karel Hynek Mácha. Krátky žáner poviedky pokladáme za pomerne efektívny vzhľadom na prípravu 
praktických výstupov.  
 Súčasťou projektu je tiež náhľad do literárnej histórie – popis najstarších pamiatok v 
staroslovienčine a historickej udalosti príchodu Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy, ako aj 
informácie z Kosmasovej kroniky.  
 Následne žiaci v skupinách pripravujú jednotlivé praktické výstupy:  
a) projekt „Pisár“, kde sa prenesú v čase do stredoveku, kde vlastnoručne prepíšu časť textu a pokúsia 
sa vytvoriť vlastnú ilumináciu,  
b) tvorivé písanie – príprava pracovných listov pre partnerské školy, aktivity na rozvoj tvorivého čítania. 
 Okrem posilnenia čitateľských stratégií zmyslom projektu je rozvinutie komunikačných a 
organizačných zručnosti. Žiaci sa naučia pracovať v medzinárodnom tíme a porozumejú susednému 
jazyku.  
 Teoretická časť je zameraná na vyhľadávanie a triedenie informácií z literárnej teórie, ich 
pochopenie a systematizáciu a následné efektívne využitie v procese vlastného učenia. Teoretický 
základ slúži tiež ako podklad pri príprave tvorivých činností – príprava čitateľských dielní a ich 
vyhodnotenie. Ďalšia realizačná časť súvisí s prípravou zvukových stôp (čítanie ukážok), prezentácií o 
autoroch, ako aj predstavenie školy a mesta. 
 V projekte sa uplatňujú aj praktické činnosti – aktívne sa využívajú digitálne technológie – online 
kvízy (kahoot, quizziz), tvorba videí, online puzzle či dotazník.  
 Napokon, príprava čitateľských dielní posilňuje emocionálny rozvoj žiakov vytváraním 
estetického zážitku a prehlbuje prosociálne správanie, empatiu a kooperáciu – a to aj na základe práce 
v medzinárodnom tíme.  
 Termín ukončenia projektu je 30. jún 2021.  

 Očakávané výsledky:  
1. vydanie 8. slovanského zborníka čitateľských dielní, 
2. posilnenie, zapojenie digitálnych technológií do práce žiakov, 
3. zlepšenie komunikačných zručností,  
4. príprava čitateľskej dielne, 
5. získanie nových vedomostí a poznatkov o novej krajine, regióne - literárnych osobnostiach, 
6. zvýšenie záujmu o literatúru. 

 V nasledujúcich pracovných listoch ide o projekt čitateľských dielní medzi českou a slovenskou 
základnou školou. Žiaci pripravili pre partnerskú školu pracovné úlohy a následne sme si ich vymenili. 
Pracovali v 5-členných tímoch, pričom vždy prečítali uvedený text (poviedku) a vyplnili tvorivé úlohy. 
Tímy sa aj pomenovali, majú svoje logá, preto tam nájdete označenie ako tím Historici, Dinoteam a 
podobne. Potom sme ich navzájom vkladali do priestoru e-twinningu, ktorý funguje na báze spolupráce 
medzi partnerskými školami, t. j. české pracovné listy vypĺňala naša slovenská škola a naopak. Projekt 
na začiatku júla ohodnotí ambasádor zo Žiliny a v prípade úspešnosti školy získajú ocenenie (Quality 
label).  
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Mgr. Vlastimil Špinka  
Základná škola Václava Havla, Poděbrady 

reditel@zsvaclavahavla.cz 

Mgr. Patrícia Gabrišová 
SZŠ Didacticus, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 
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Z vyučovania slovenčiny 

INFORMÁCIE Z PRÍPRAV NOVÉHO KURIKULA 

 Aj na základe mojej dlhodobej práce v prospech predmetu slovenský jazyk a literatúra a pre  
spoluprácu a komunikáciu s mnohými slovenčinármi či študentmi slovenčiny som sa prihlásil za člena 
ústrednej predmetovej komisie, ktorú zriadil Štátny pedagogický ústav. Moja žiadosť bola vyhodnotená 
kladne. Cieľom komisie je vytvoriť nový štátny vzdelávací program pre ISCED 1 a 2. V tomto čísle 
časopisu by som vás chcel informovať o tom, čo sa doposiaľ spravilo. Nemôžem spomenúť všetky 
detaily tvorivého procesu, lebo práca na ŠVP je neverejná. Výsledná podoba však bude ešte pred 
schválením prezentovaná verejnosti.  

Správa zo stretnutia s riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu 

 Dňa 17. 6. 2021 som mal ako zakladateľ neformálneho FB Spoločenstva slovenčinárov, 
priateľov školy a vyučovania slovenčiny aj ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry (SJL) stretnutie s 
pani riaditeľkou Štátneho pedagogického ústavu (ŠPÚ) Mgr. Miroslavou Hapalovou a s jej 
spolupracovníkmi. Stretnutiu predchádzal e-mail, v ktorom som žiadal o to, aby sa pristúpilo k výraznej 
obsahovej zmene SJL, keďže od začiatku reformy z roku 2008 štátne vzdelávacie programy (ŠVP) z 
nášho predmetu patria k problémovým a dlhodobo diskutovaným, obsahujú rôzne didakticko-metodické 
nedostatky a z formálneho hľadiska sú neprehľadné a neraz nezrozumiteľné. Navyše, pri zostavovaní 
celoslovenských testov a prípravy žiakov na ne sa nedajú jednoznačne interpretovať, čím sa nedá 
presne určiť, aká téma sa má testovať, resp. vyučovať. Oceňujem, že sa čiastočné úpravy zrealizovali v 
tzv. inovovanom ŠVP, avšak ani v ňom sa nedospelo k dôkladnej obsahovej a metodickej revízii, k 
aktualizácii, ktorá by zodpovedala komunikačným i vzdelávacím požiadavkám 21. storočia v oblasti 
vyučovania materinského (cieľového) jazyka a literatúry. 
 Pani riaditeľka so svojimi spolupracovníkmi ma informovala o plánoch v súvislosti s obsahovou 
premenou vyučovania v súčinnosti s premenou členenia vzdelávania na ISCED 1 a 2 na tri cykly, teda k 
výraznej obsahovej reforme sa schyľuje. Oboznámila ma s tým, že sa konštituujú kurikulárne rady, ktoré 
vytvoria nový obsah vzdelávania, začínajúc práve základnou školou a ak budú personálne a časové 
kapacity, pristúpi sa aj k reforme ISCED 3. 
 Keď som sa dozvedel o možnosti stať sa členom skupiny na kurikulárnu zmenu, prihlásil som 
sa a moja prihláška bola akceptovaná. Začiatkom spoločnej práce mala byť spojená konferencia 
Metodicko-pedagogického centra a Štátneho pedagogického ústavu, kde sa vytvorili kontúry budúcej 
obsahovej reformy. V budúcnosti sa plánuje spojenie ŠPÚ s MPC a vytvorenie regionálnych pobočiek, 
ktoré budú poskytovať školám a učiteľom podporu. Pani riaditeľka ma vyzvala na účasť na tejto 
konferencii a na prípravu podkladov, ktoré som získal po mnohoročnej spolupráci so slovenčinármi z 
rôznych častí Slovenska. Zavádzanie novej pedagogickej dokumentácie sa má realizovať v roku 2023. 
Nemalo by sa stať, že po politickej zmene sa opäť začne odznova, keďže na obsahovú reformu sa 
viaže čerpanie eurofondov. 
 Pani riaditeľke som prisľúbil konštruktívnu spoluprácu, ak to bude viesť konečne k modernému 
výchovno-vzdelávaciemu obsahu vyučovania (aj v rámci iných predmetov). Garantujem, že v procese 
konštituovania nových ŠVP budem vychádzať zo širokého spektra názorov a skúseností členov nášho 
Spoločenstva. Prihovoril som sa aj za možnosť verejného pripomienkovania konceptu ŠVP, čo sa vzalo 
na vedomie. 



 

- 62 - 

 

 Aj keď je obsahová reforma SJL veľmi potrebná, uznal som argumenty pani riaditeľky, že je 
potrebné venovať kreovaniu nového obsahu čas a hľadať širší konsenzus. Verím, že naše 
Spoločenstvo bude v tomto procese prínosom. 

Správa z konferencie o zmene kurikula  

 1. - 3. 7. 2021 sa v Banskej Bystrici konala konferencia v rámci národného projektu pod záštitou 
ŠPÚ a MPC. Tam sa stretli jednotliví členovia kurikulárnych rád s cieľom načrtnúť kontúry obsahových 
zmien. Tak sa aj stalo. Okrem prezentácií o zámere zmeniť vyučovací obsah sme v rámci sekcie SJL 
vypracovali minimálne podklady (východiská) pre zmeny. Viac sa vo vymedzenom čase a bez prípravy 
spraviť nedalo. Predpokladám, že stretnutia členov kurikulárnych rád budú pokračovať. Prezenčne či 
dištančne. Na oba spôsoby som pripravený a budem rád, keď sa budete naďalej v našej FB skupine 
alebo prostredníctvom e-mailov vyjadrovať, ja to budem absorbovať a hľadať cestu, ako to aplikovať v 
budúcom obsahovom dokumente. Na druhej strane, ak uvidím, že to nebude viesť k lepšiemu ŠVP, 
budem dôrazný. Nateraz však verím, že sa týmto podujatím otvorí cesta k vyučovaniu praktických, 
moderných a aktuálnych poznatkov. Napriek tomu mám pár postrehov, ktoré predložím aj 
kompetentným, ale najskôr ich predložím vám, keďže vy formujete môj názor a náhľad na pedagogiku 
nášho predmetu.  
 Trochu ma zmiatla na konferencii (resp. na workshopoch) disproporcia v sekcii SJL: príliš veľa 
ľudí zo ŠPÚ (a i.), z VŠ a pomenej učiteľov z regionálneho školstva. Asi by stálo za zváženie stanoviť 
pomer (pokojne aj vyvážený) medzi jednotlivými členmi podľa pracovísk, aby sa nestalo pri reálnejších 
kontúrach nových pedagogických dokumentov, že najmenšie slovo budú mať práve učitelia ZŠ a SŠ. Je 
bežné konštituovať rôzne komisie pomerným systémom, aby sa lepšie rozhodovalo. Nie je to kritika, ale 
návrh na efektívnejšie fungovanie komisie. Teda ak som pochopil správne, že o kreovaní ŠVP budeme 
rozhodovať my v komisii (prípadne odborná verejnosť pripomienkami), nie niekto zhora. 
 Riešili sme aj spor, či a ako majú vstupovať do stanovovania obsahu SJL vedci a VŠ učitelia. Ja 
za všetko, čo viem o slovenčine, vďačím práve vysokej škole - Filozofickej fakulte a jej dvom SJL 
katedrám, ktoré mi rozšírili obzory tak, že mám úplne iný pohľad na SJL ako je ten tradičný, navyše 
obohatený o roky doktorandského štúdia. Zároveň som praktik, preto si uvedomujem, že vkladať vysokú 
vedu do dokumentácie, čo má slúžiť učiteľom, riaditeľom, žiakom i rodičom, by bol nesprávny krok 
a opätovne by sa vyučovanie stalo terčom kritiky. Hoci by aj vedecké poznatky v novej dokumentácii 
mohli byť významným prínosom. Mal som však pocit, že kurikulum bolo prevažne v rukách VŠ učiteľov. 
A z minulosti už vieme, ako to dopadlo, keď sa im nechalo hlavné slovo. Vedu v tvorbe koncepcií 
tolerujem i vyžadujem, no musí sa sprístupniť práve tým, ktorí budú pedagogickú dokumentáciu 
využívať. Aj keď som bol VŠ učiteľ, budem určite dohliadať na to, aby sa z kurikula nestal nečitateľný 
zhluk pojmov, v ktorom si vedec alebo VŠ učiteľ presadí to svoje. V diskusii odznelo, že sa stavajú 
bariéry medzi regionálnymi a vysokoškolskými učiteľmi. Tak to však nie je, teda ja to tak nevidím. Ale je 
nespochybniteľné, že práve vysokoškolskí pedagógovia, ktorí nepoznajú každodennú realitu v triedach 
základných a stredných škôl, nemôžu, nevedia, nedokážu plne profilovať vzdelávanie na týchto školách. 
To je tak, akoby sme my chceli hovoriť, čo sa má na vysokoškolských pracoviskách učiť. Hoci dlhodobo 
vyhlasujeme, že katedry vyučujú nepodstatné veci a nepripravujú dôkladne budúcich učiteľov, k 
profilácii vysokoškolských študijných odborov nás nepozývajú. Ony však chcú určovať vyučovací obsah 
regionálnemu školstvu. Ak už je to tak, nech je to aspoň vyvážené. Aj na to budem dávať v rámci 
možností pozor, rešpektujúc názory vysokoškolských kolegov.  
 Do tretice mám pocit, že opäť chcú ŠVP zoštruktúrovať, tabuľkovať a zaplniť obsiahlymi 
abstraktnými vetami. Isto, nejaké tie formulácie v pedagogickom dokumente sú dôležité, ale musia byť k 
veci a sémanticky bohaté, aby sa nestalo, že si musíme domýšľať, čo sa má/nemá učiť. Ale rozdeľovať 
zas všetko na vzdelávacie oblasti, na ciele, kompetencie a podobné výmysly vytvorí opäť neprehľadný 
dokument, ktorý bude radšej ignorovaný ako dešifrovaný. Čo kreovať ŠVP tak, že bude iba obsahový a 
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výkonový štandard? Povie sa, čo má žiak daného stupňa zvládnuť, bez ročníkového delenia a bez 
kadejakého rozdeľovania učiva na tri cykly. Ako je to napr. v inovovanom ŠVP v občianskej náuke. 
Samozrejme, nech sa v novom dokumente nepredpisuje ako učiť a nech sa v ňom vymedzí priestor na 
to, aby si škola mohla pridať učivá, ktoré považuje za dobré na vyučovanie (hoci nebudú povinné), nech 
sa umožní formálne si odčleniť sloh, jazyk a literatúru (systémovo nie) a nech si učiteľ vyberie, či učiť 
literatúru periodicky alebo žánrovo, či učiť jazykovedu systémom jazykových rovín alebo integrovane. A 
určite by sa už teraz malo pristúpiť aj k zmene ŠVP pre stredné školy, o čom sa na konferencii 
nehovorilo. To by sme však museli mať pri tvorbe dokumentov iba reálnych a skúsených učiteľov z 
praxe. Myslím si, že by sme takéto kurikulum hravo vytvorili a presvedčili kolegov, že je dobré. 
Jednoduchá štruktúra dokumentu sa ľahko číta, flexibilne sa dá dopĺňať a pri akejkoľvek  zmene netreba 
meniť všetky niekoľkoraké členenia. Obávam sa, že k jednoduchosti ŠVP pedagogické dokumenty viesť 
nebudú. Ale budem sa snažiť na to poukazovať.  
 Uvedomme si, že zmena je potrebná. Síce nie akákoľvek, ale je. Kritizovať, že sa zase niečo 
mení, nie je dobré. Keď je niečo zlé, musí sa to zmeniť. Hoci aj každý rok. Chybou je, že učitelia pri 
zmenách nemajú podporu a musia kreovať rôzne pseudodokumenty, preto sa vzpierajú. Na konferencii 
sa tiež hovorilo, že toto sa už pri novej koncepcii nestane, vraj sa vybuduje  systém pomoci učiteľom. Ak 
sa vytvorí ťažkopádny dokument a ponechá sa v rukách učiteľov bez metodickej pomoci, vtedy spusťme 
kritiku.  
 A ak sa už zverejní nejaký ten obsah nového ŠVP, prosím, nehovorte, že toto ja chcem učiť, to 
tam musí byť, toto nerád učím, toto tam treba pridať... Kurikulum predmetu nie je o osobných 
preferenciách, treba sa naň pozrieť z celoslovenského hľadiska a z pohľadu kolegov, žiakov a potrieb 
spoločnosti. SJL nie je lingvistika a literárna veda, ale pragmatická jazyková a literárna výchova detí a 
dospievajúcich ľudí.  

Prvé rokovanie ústrednej predmetovej komisie  

 18. 10. sa konalo online rokovanie ústrednej predmetovej komisie o kurikulárnej reforme ŠVP.  
Nemôžem bližšie konkretizovať jej obsah, kým sa vytvárajú kontúry tohto dokumentu. Diskutovalo sa o 
filozofických východiskách vyučovania Jazyka a komunikácie. Ide o tie úvodné časti, ktoré máte aj v 
súčasnosti na samom začiatku ŠVP. Ešte pred obsahovým a výkonovým štandardom. Text pripravenej 
kapitoly, ktorú sme mohli ústne i písomne pripomienkovať, nebol zlý. Obsahuje ambiciózne zámery a 
vskutku dôležité východiská moderného vyučovania SJL. Uvidíme, ako sa bude napĺňať obsah týchto 
východísk vyučovania. Zdôraznil som, že text musí byť zrozumiteľnejší, aby ho každý pochopil, aby si 
hneď na začiatku uvedomil, čo sa bude rozvíjať na našich predmetoch, ako a s akým cieľom. Diskusia 
členov komisie bola na úrovni, vyjadriť sa mohol každý. Za predsedníčku komisie SJL bola zvolená 
vysokoškolská učiteľka, prof. Liptáková. Ja som hlasoval proti aj z tých dôvodov, ktoré som uviedol 
vyššie, ale zvolili ju výraznou väčšinou, čo plne akceptujem. 
 V nasledujúcich týždňoch bude nasledovať spracovávanie pripomienok a príprava ďalších častí 
ŠVP.  

PhDr. Ján Papuga, PhD. 
Bratislava-Rača 

 janpapuga@gmail.com, www.janpapuga.sk 
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GORAL KAROL A ZÁZRAČNÁ BYLINA 

 Tušíte, ako vyzerá pravý Goral? Súčasní Gorali sú zaujímavou kombináciou ľudí valašského 
(balkánskeho) pôvodu s tradičnými piesňami a zvyklosťami slovensko-česko-poľského pohraničia. Ich 
život, hoci utváraný v neraz ťažkých podmienkach severného Slovenska, hýri všemožnými farbami, 
chuťami a vôňami pravého vysokohorského života.  
 Goral Karol v literárnom podaní Medarda Slovíka je však trochu netypickým horalom tzv. 
popolvárovského typu – s mierne okrúhlym bruškom za pecou rojčí o princeznách a slastne 
bezstarostnom živote. 
 Ako to už v rozprávkach býva, náš hrdina nezostane na jednom mieste, ale vyberie sa do sveta 
hľadať driečnu nevestu. V košatom príbehu Slovík modeluje rozprávkový svet, v ktorom sa voľne 
preskupujú mytologické a fantastické prvky. Pri písaní autor čerpá z bohatej ľudovej obraznosti – 
nachádzame tam čerta Petra, tajomné víly, poklad, zbojníkov či černokňažníka, postavy, na ktoré je 
často nazerané zhovievavo a s humorom. Bolo by však chybou označiť text za konvenčné spracovanie 
rozprávky s tradičným napínavým dejom a šťastným koncom.  
 Okrem rozprávkového podložia je totiž text zároveň podkladom pre výskum kultúrne a historicky 
špecifického regiónu Oravy. Povesťový charakter prózy dokresľujú goralské piesne z obce Rabčice, 
ktoré sú zároveň autentickým dokladom regionálnej histórie. Svojou nenútenosťou a bohatou 
obraznosťou dokáže pritiahnuť (nielen) detského príjemcu, ale zároveň predstavuje návrat k 
slovenským tradíciám a histórii.  

Online literárna beseda so spisovateľom Jozefom Medardom Slovíkom  

 Súčasná epidemiologická situácia nie je naklonená osobným stretnutiam, a práve preto sa 
usilujeme čo v najväčšej miere využívať online priestor. Dňa 11. februára 2021 sme do virtuálnej 
učebne pozvali pána spisovateľa Jozefa Medarda Slovíka, ktorý nám ochotne predstavil svoje 
rozprávkové knihy Psie modré nebo, Stretnutia naslepo a Goral Karol a zázračná bylina. Goral Karol sa 
ukázal ako výnimočný sprievodca – previedol nás  čarovnými zákutiami Oravy, pohorím Babia hora, 
Oravským hradom či hájovňou, ktorá inšpirovala aj samotného P. O. Hviezdoslava. Zároveň sme sa  
mali možnosť oboznámiť sa s bohatým repertoárom archaizmov či špecifickým oravským dialektom. 
Toto výnimočné interaktívne stretnutie je tiež odhalením osobitého rozprávkového sveta a už teraz sa 
tešíme na podobné zaujímavé aktivity.  
 

Mgr. Patrícia Gabrišová 
SZŠ Didacticus, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 
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POVESTI Z PRADÁVNEHO ZEMPLÍNA 
(OPAKOVANIE V VI. ROČNÍKU) 

 

Povesť o Horovciach 

Na okraji lesa býval horár starý. 
Zažil už všeličo, videl rôzne čary. 
Kadečo sa udialo v blízkom okolí. 
Biedy bolo dosť v celom chotári. 
Keď bolo ťažko, našiel poklad v zemi – 
bo spriatelil sa s čarodejnicami. 
Chceli nerušené miesto v lese, 
aby sa mohli stretať o polnočnom čase. 
Nebudú ľutovať ľudia v osade. 
Ich pomoci, že sa ľuďom vždy ujde. 
Nemohol horár odoprieť ich prosbe. 
Treba priateľa, čo v núdzi pomôže! 
Čarodejnice sa stretali odvtedy 
a ľudia žili v hojnosti, bez biedy. 
Raz mal horár starosť, i čakal za stromom. 
Čarodejnica prišla k nemu chodníkom. 

Čo tu robíš kamarát, čo to znamená, 

či nie je ti dosť dobrá naša dohoda 

Ale ba koktal horár  Je dobrá, dobrá 

Iba či pomôžete, keby som zas žobral 

Mám starosti Náš pán poľovačku chystá 

Bieleho jeleňa chce streliť doista 

Vraj príde kráľovič spoza tamtej hory 

Náš pán, chce si pochutnať na jeleňovi 

Vieš, priateľka, chcem jeleňa zachrániť, 

Je krásny, biely Takého nemá nik 

A mäso Môže mať z nej zveri, nie tak 

Tak. Dobre vravíš Nuž urobíme zázrak 
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Ráno prišli poľovníci So psami aj kráľ 

Psiská štekali, všetkých viedol náš pán 

Aha, tam biely jeleň na čistinke V tom bác 

Všetci boli na__ mieru spokojn__, ba čo viac –  
ochutnajú jeleňa a pán bude paroh__ mať. 
Nu__ bola host__na, aj muz__ka prišla hrať. 
Muzikant__ hrali smutne aj veselo, 
poľovnej družine m__so nechutilo. 
__ oknom čarodejnice smiali sa. 
Akob__ nie. Veď to mäso bolo __ psa. 
Horár bol múdr__ človek, mal dobré srdce. 
Na pamiatku dal__ meno dedine __orovce. 

1. Pozorne prečítajte text. 

2. Vo zvýraznenej časti sa nachádza dialóg horára s čarodejnicami. Doplň do priamej reči interpunkčné 
znamienka. 

„Pr,“ uv. --- Uv: „Pr.!?“ --- „Pr,?!“,uv, „pr.!?“ 

3. Vyznač miesto, kde dochádza k spodobovaniu. 

a) zažil už všeličo   

b) v blízkom okolí 

c) v celom chotári 

d) keď bolo ťažko 

e) s čarodejnicami 

f) miesto v lese 

g) nebudú ľudia ľutovať 

h) ich prosbe 

ch) stretali sa odvtedy 

i) žili v hojnosti 

j) bez biedy 

k) k nemu 

4. Do poslednej časti doplň chýbajúce hlásky. 
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Jastrabie pri Michalovciach 

Starí ľudia ešte dnes hovoria 
o udalosti, ktorá sa tam udiala. 

V osade chystali zaľúbencom svadbu, 
len aby nevynechali rodinu žiadnu. 

Dávno žilo málo ľudí v osade. 
Dúfali, že všetko ako má byť, bude. 

V živote je často, ktovie prečo tak – 
čo človek plánuje, zmení sa a je inak. 

Ženích i nevesta sa dávno radi mali, 
už ako deti spolu v lese behávali. 

Zbierali černice, aj jabĺčka plánky. 
V jeseni neskoré trpké trnky. 

Nikto nevedel, či žije niekto v lese, 
Nestretli nikoho, idúc s drevom po ............................. . 

Ľudia žili v skromnosti nie ako teraz. 
Náhodní tuláci sa objavili ............................. . 

Stalo sa, že na svadbu prišli aj neznáme 
dve tuláčky, intrigánky............................. . 

Mali ony zlé úmysly. Poznal ich pustovník. 
Boli to čarodejnice. No nevedel to ............................. . 

A tak, keď vyslovili: „Nech sú jastrabice...“ 
Pustovník dodal: „Tie dve čarodejnice!“ 

Odleteli navždy preč zlé čarodejky 
a v okolí vláde pokoj už po celé roky. 

Na spomienku o dávnej príhode 
dali meno dedine Jastrabie. 

Kam šli čarodejnice, vyriecť sa bojím. 
Nuž určite k zlým silám – k svojim. 
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1. Doplň: 

a) literárny druh: ..................................... 

b) literárny žáner: ..................................... 

c) literárna forma: ..................................... 

d) počet veršov: ..................................... 

e) počet strof: ..................................... 

f) rým: ..................................... 

2. Vyhľadaj a vypíš znaky povesti. 

3. Vyhľadaj a vypíš spoločné znaky s rozprávkou. 

4. Vypíš postavy a rozdeľ ich na: 

a) kladné: ................................................................................... 

b) záporné: ................................................................................. 

5. Vysvetli význam slov: 

a) intrigánky .............................................................. 

b) pustovník .............................................................. 

c) plánky  .............................................................. 

6. Čo predstavujú „zlé sily“? 

7. Pomenuj podčiarknuté slovné spojenia. 

8. Do jednotlivých veršov doplň správne slová, ktoré vytvárajú rým. 
 

Kuzmice 

Dávnu históriu Kuzmíc chcem opísať. 
Tá sa v doline Roňvy mala stať. 

1. Vypíš 2 neplnovýznamové slovesá: ..................................................................................  

2. K slovám história a dolina uveď synonymá: ...................................................................... 

Dedina nebola, len sídlisko, 
okolo stromy, no aj rúbanisko. 
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3. Slová sídlisko – rúbanisko: 

a) vznikli pomocou prípony –isko áno – nie 

b) patria k expresívnym slovám  áno – nie 

Ľudia chodili pracovať do hory. 
Majetky v okolí patrili Kozmovi. 
Ľud si spieval pri práci na stráni, 
darilo sa zvieratám i v chove koní. 

4. Urč rým a napíš jeho schému. 

Na lúkach sa pásli ovce i stádo kráv. 
Všetko vlastnil bohatý zemepán. 

5. Vysvetli slovo zemepán: .......................................................................................  

6. Podčiarknuté slovo je zložené a vzniklo skladaním:  áno – nie 

Okolo sa niesol spev zo všetkých strán. 
Tancovalo ihličie. Strom bol bez rán. 

7. Vyhľadaj a podčiarkni vetu zloženú iba z jednoslabičných slov. 

8. Podčiarknuté slovné spojenie je metafora - personifikácia - prirovnanie. 

Pod tým stromom v jaskyni starec žil, 
ochránil mnohých, keď kuruci plienili. 

9. Vysvetli význam slova „kuruci“: ................................................................................. 

Z niektorých chlapcov stali sa zbojníci. 
V neskoršej dobe zas vraždili Turci. 

10. Vypíš slová, ktoré vznikli pomocou predpony: ............................................................................... 

Ťažká doba bola v tej doline – Roňve, 
od smútku opadlo zo stromov ihličie. 

11. Pomenuj podčiarknuté slovné spojenie: ...................................................................................  

Konáre ovisli, holé zostali. 
Vtáci na vrcholkoch smutne pišťali. 

12. Podčiarknuté slovné spojenie je metafora alebo personifikácia? 

Tak ako nocou ide nový deň, 
stromy ožili, dostali novú zeleň. 

a) Vypíš prirovnanie: .................................................................................. 

b) Vypíš antonymá: .................................................................................... 
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Aby sa táto udalosť zapamätala – 
Povesť o strome sa do erbu dostala. 

13. Ako sa nazýva povesť, ktorá hovorí o vzniku erbu? 

a) miestna 

b) heraldická 

c) historická 

Povesť z Brehova 

Za tuhou zimou začalo sa otepľovať. 
Slniečko ohrievalo zem. Tráva začala rásť. 
Okolo kaštieľa sa rozzelenali stromy. 
Bolo cítiť jemnú vôňu kvetov jabloní. 

Po konároch poletovali veselo vtáci. 
Bola jar.Mesiac velil prírode rásť v noci. 
V jari všetko ožije, ľudia aj zvieratká. 
Túžba pookriať v prírode, to sú lákadlá. 

Aj kravičky v pánskych stajniach ťahalo von, 
nuž pripevnil pastier Rysuli na krk zvon. 
Zvieratá cítili vôňu čerstvej trávy. 
S prosbou otáčali k pastierovi hlavy. 

Z okna kaštieľa sledovala stádo deva, 
jak poslušne kráčali na slovo pastiera. 
Bol milý a driečny. Hladil ich aj spieval, 
jeho hlas k nej vietor stále viac privieval. 

Deň čo deň hľadela deva na pastiera, 
akoby jej srdce vzal. Stála jak omámená. 
Mládenec bol chudobný, no krásny ako kvet. 
Deva ho ľúbila. Povedala mu to hneď. 

Keď to zvedel otec – bohatý pán kaštieľa, 
dcéru zavrel, pastiera vyhnal z chotára. 
Nakoniec v kaštieli tragédia stala sa, 
rozhodla sa deva zomrieť. Z okna vyskočila. 
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Od veľkého žiaľu zomrel mládenec, 
po ňom jej rodičia, matka i otec. 
Pochovaní sú všetci v Brehove. 
Ľudia už zabudli, málokto to vie. 

14. Odpovedzte áno/nie.  

a) po krutej zime sa otepľuje  áno – nie 

b) tráva však ešte nenarástla  áno – nie 

c) stromy sa zafarbili   áno – nie 

d) bolo cítiť vôňu všetkých kríkov áno – nie 

e) poletovali vtáci   áno – nie 

f) jar velila prírode rásť   áno – nie 

g) pastier dal kravičkám zvon na krk áno – nie 

h) ovce pastiera počúvali na slovo áno – nie 

ch) pozorovala ho deva z kaštieľa áno – nie 

i) pastier bol milý, driečny, krásny áno – nie 

j) otec zavrel dcéru v kaštieli  áno – nie 

k) pastiera vyhnal z kaštieľa                     áno – nie 

l) deva z okna vypadla   áno – nie 

m) mládenec zomrel od žiaľu  áno – nie 

n) pochovaný nie je sám v Brehove áno – nie 

15. V 1. strofe sa nachádzajú  

a) 2 zdrobneniny   áno - nie 

b) slovesá iba v minulom čase  áno - nie  

16. V 2.strofe sa nachádza/jú 

a) 3 predložky    áno - nie  

b) 1 spojka    áno - nie 

c) 1 vokalizovaná predložka  áno - nie  

17. V 3.strofe sa nachádza/jú 

a) 1 vlastné podstatné meno  áno - nie. 

b) žiadne citoslovce   áno - nie  

18. V 4.strofe sa nachádza/jú 

a) združený rým    áno - nie 

b) má schému ababa   áno - nie 
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c) 3 podst.m.stredného rodu  áno - nie  

d) skloňujú sa podľa vzoru mesto áno - nie  

19. V 5.strofe sa nachádza/jú 

a) aspoň 1 prirovnanie   áno - nie 

b) chudobný – krásny = antonymá áno - nie 

20. V 6. strofe 

a) slová chotár – kaštieľ sú synonymá áno - nie  

b) dcéra a deva je tá istá osoba  áno - nie  

c) sú 4 podst.m. ženského rodu  áno - nie 

21. V 7. strofe 

a) je 1 osobné privlastň. zámeno áno - nie  

b) 2 prídavné mená   áno - nie 

c) ide o akostné príd. m.   áno - nie  

 

Povesť o Byšte 

Chodil bača Bystai s ovečkami. 
Neraz prešiel horami, dolinami. 
Ovečky – to bola jeho rodina. 
Ráno vstával, keď sa deň začínal. 
 

22. Vypíš a vyhľadaj 2 príslovky. 

23. Urč ich druh. 

24. Pokiaľ sa dá, doplň k nim ich synonymá a antonymá. 

Spoločníkom mu bol mesiac, hviezdy. 
Nohy mu oťaželi pri chôdzi niekedy. 
Aby zahnal smútok, vyrobil píšťalku. 
Hra zaujala jednu bielu ovečku. 

25. Ako chodí človek, ktorému „oťaželi nohy“? 
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Sadol si do trávy starý 
a ovečke sa láskavo prihovoril: 
„Si vždy pri mne ako moja milá, 
ako Mariška, no ty si bez mena.“ 

26. Podčiarknuté slovo je zámeno alebo príslovka času? 

27. Príslovka „láskavo“  je: 

a) príslovka .................................... 

b) môžeme ju  .................................... 

„Vieš, milá ovečka, som stále sám. 
Opustila ma, keď som sa ženiť mal.“ 
Odišla dávno kamsi do sveta. 
Nevedel, že ona je zakliata. 

28. Vypíš príslovky, urč ich druh. ................................................................................................... 

Pri tých slovách zabľačala ovečka. 
Horká slza jej vypadla z očka. 
Položila hlávku na jeho kolená 
a Bystai pochopil, čo to znamená. 

„Nesmúť ovečka, zahrám ti niečo 
o Mariške. O čakaní večnom.“ 
Pískal bača smutne na píšťalku. 
Bosorák ju zaklial na ovečku. 

29. Vystupňuj podčiarknutú príslovku: ........................................................................................... 

Vtom/ v tom pastier počuje: „Ja som tvoja Mariška, 
nemyslí, že iba bezmenná ovečka. 
Nesmela som ti pravdu vyjaviť. 
Teraz ťa už musím navždy opustiť.“ 

30. V 1.verši prečiarkni nesprávny tvar. 

31. K podčiarknutej príslovke doplň antonymum: .................................................... 

Zomrela ovečka a vedľa bača. 
Len meno zostalo osade Byšta. 
Od žiaľu zatiahla sa obloha. 
Mesiac a hviezdy žialili zhora. 

32. Podčiarknuté slovo je predložka alebo príslovka? 

33. Vymysli vetu, v ktorej bude slovo „vedľa“ príslovkou: .....................................................................  

34. Urč druh príslovky „zhora. ................................... 

35. Nachádzajú sa v povesti všetky druhy prísloviek? ........................ 
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Povesť z Cejkova 

Zbojníci mali v hore poklad – zlaté dukáty. 
Našiel ich pustovník, až mal z toho závraty. 
Sledoval ho boháč na koni, mladý syn pánov. 
Vystrelil naň šíp i zabil starca jednou ranou. 

36. Podčiarkni predložky, vypíš ich a urč ich pád. 

............................... ............................... 

............................... ............................... 

37. Doplň chýbajúce predložky. 

Pustovník bol svätec, nezištne pomáhal chudákom, neraz vyliečil .............. smrť chorých, akoby 

zázrakom.............  pohľade ..........  poklad mal hneď predstavu: Postaviť dom ...........  chorých. Nájsť 

vodu liečivú. No chamtivec zmaril dobrý úmysel pustovníka, a tak .......... pokladu bol kameň. Trest 

......... človeka............ tej zmeny ranilo neľútostného toho pána............  zlý skutok trest hneď zrána. 

Chamtivosť je správne odmenená zlom. 
Smrť sa nedá vykúpiť ničím, ani zlatom. 
Ležia v zemi dobrí, aj zlí spolu, 
potrebujú len hŕstku zeme malú. 

38. Zmeň združený rým na striedavý a obkročný. 

Striedavý: ................................. 
  ................................. 
  ................................. 
  ................................. 
Obkročný: ................................. 
  ................................. 
  ................................. 
  ................................. 

Smutný príbeh. No potrestaná zlá vec, 
na  pamiatku tam kvitne poniklec. 
A kde bol zlatý poklad uložený, 
zdobí horu kameň žlto-hnedý. 
 
V Cejkove si o príhode rozprávali babičky, 
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keď dávno chodili s kúdeľamina priadky. 
Dobre je, že ľudia kadečo zapamätajú si, 
takto zostanú spomienky na staré časy. 

39. Nesprávne určené pády oprav. 

a) v Cejkove – L sg ...................... 

b) o príhode – G sg ...................... 

c) s kúdeľami – I pl ...................... 

d) na priadky – A pl ...................... 

e) na staré časy – A ...................... 

40. Vypíš z povesti všetky predložky. Tie, ktoré sa opakujú, stačí len raz. 

............................................................................................................................. .............................. 

41. Sú medzi nimi aj vokalizované predložky?. 

42. Vysvetli, čo je vokalizácia, prečo k nej dochádza.  

............................................................................................................................. ..............................  
 

Povesť z Egreša 

Vnorili sa dnes moje myšlienky zrazu 
do dávnej – pradávnej hlbiny času. 
Keď ráno v osade zobúdzal kohút zavčasu 
a večer sa spomínalo na dobu zašlú. 

Prešli dlhé roky, Egreš dedinou bola. 
Povesť hovorí, že bieda na ľud sa valila. 
Zasiahlo dedinu protihabsburské povstanie. 
Nič sa nezlepšilo, rozmohlo sa trápenie. 

Keď v nádeji (prejsť) ............... ďalších sto rokov, 
(urobiť) ............... si šľachta z ľudí otrokov. 
Ľud sa (búriť) ..............., (byť) ...............roľnícke povstanie, 
mocní (zvíťaziť) ..............., bedač (mať) ............... utrpenie. 

(striedať)............... sa zimy, aj horúce letá, 
starý rok s novým sa (stretať) ................  
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Na oblohe sa (prevaľovať) ............... mračná 
a bedač (byť) ............... väčšinou lačná. 

Ľudia zutekali zo svojich domov, 
nebolo lepšie ďalších sto rokov. 
Vypukla prvá svetová vojna zúrivá, 
smrť skoro v každom dome kosila. 

Nespamätali sa z trápenia a žiaľu  
a už tu ľudia mali druhú svetovú vojnu. 
Končil sa rok 1944, keď prvé mrazy udreli 
a v novembri Nemci dedinu vypálili. 

43. Z prvých 2 strof vypíš prisudzovací sklad. 

............................................................................................................................. ........................................

.....................................................................................................................................................................  

44. V 3. a 4. strofe daj slová v zátvorke do správneho tvar (vytvoríš tak zhodu medzi podmetom 
a prísudkom). 

45. Koľko je prisudzovacích skladov v 5. a 6. strofe?  

46. V povesti vyhľadaj: 

a) metaforu ................................................................. 

b) personifikáciu.......................................................... 

c) epiteton................................................................... 

Povesť o jazere Izra 

Keď vysadol Turek na svoju kobylu, 
zastavil sa a ničil našu krajinu. 
Ničil všetko. Búral hrady, pálil zámky, 
olúpil každého. Chytal pekné dievky. (1) 

47. Podčiarkni slovesá, ktoré vznikli pomocou PREDPONY. 

Posielal ich pašovi do jeho háremu. 
Myslel, v prepychu s radosťou zostanú. 
No tie plakali, hľadeli na dvere, 
až ich prišlo ľúto pašovej dcére. (2) 

48. Urč gramatické kategórie podčiarknutých slovies: 
..................................................................................................................................................................... 

Vyzvedala, kde je ich kraj, odkiaľ sú. 
Smutne odvetili: „Neznáš tú krajinu.“(3) 

49. Koľko slovies sa v texte nachádza? 
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„Ale rada bych, rada, poznala iný kraj.“ 
Spýtali sa s dôverou: „Naozaj?“ 
Nuž opísali Slanské vrchy a jazero. 
Sadla Turkyňa na koňa, šla na Slansko. (4) 

Naša krajina jej hneď učarovala 
a o pár dní sa zamilovala. 
Zaľúbila sa do grófa mladého, 
napájal pri jazere koňa vraného. (5) 

50. Vyhľadaj ZVRATNÉ slovesá a vypíš ich: .............................................................................. 

51. Vysvetli „vždy zvratné“ slovesá. 

Uklonil sa a spýtal: „Kto si milá pani?“ 
A ona, že sa jej páči jeho kôň vraný. 
Od stretnutia im búšili srdcia v hrudi, 
že sú z inej krajiny, kto ich odsúdi? (6) 

52. Podčiarknuté  slovesá daj do základného tvaru: ............................................................................... 

Netušiť ..........................., že ich sledovať ...........................turecké oči,že ich v loďke na jazero niekto 

zočiť .......................... .Raz, keď byť ...........................  v prostriedku jazera, 

prísť ............................. nebadane z luka strela. (7) 

53. Slovesá v neurčitku daj do správneho tvaru. 

Zasiahla grófa rovno do srdiečka. 
„Škoda,“ pošepol a navždy zavrel očká. 
Ukončil sa jeho život, spadol do jazera, 
po ňom skočila aj ona, voda ich zavrela. 
Izra bolo meno tureckej dievčiny. 
Kto vie, či to bol trest za otcove činy? (9) 

54. Z 1. strofy vypíš 2 privlastňovacie zámená: .............................................................. 

55. Aký je rozdiel medzi zámenom v 1. a v 2. slovnom spojení? 

 a) posielal ich pašovi ................................................. 

 b) až ich prišlo ľúto ................................................. 

56. Nahraď podčiarknuté slová z 5. strofy zámenami. (Pozor na krátky a dlhý tvar zámen!) 

 a) krajina jej hneď učarovala  ..................... 

 b) do grófa   ..................... 

 c) pri jazere   ..................... 

 d) napájal koň   ..................... 
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57. Zámená zo 6. strofy daj do základného tvaru. 

 a) páči sa jej   ..................... 

 b) jeho kôň vraný  ..................... 

 c) búšili im srdcia  ..................... 

 d) odsúdi ich   ..................... 

 

Povesť z Novosadu 

V Novosade stojí vŕba prastará. 
O príbehu pradávnom tíško rozpráva: 
že tu bol mlyn a v ňom sa diali čudá, 
aké obyčajný človek nikdy nepredvída. 

Mlyn mlel zrno, ako aj hocktorý iný. 
Vlastnil ho chudák mlynár otrhaný. 
No bol šťastný, vždy sa smiali jeho oči, 
bol starý, avšak často si povyskočil. 

Pri osade darilo sa obiliu, bolo dosť zrna, 
a tak mlynár zrno na bielu múku premieňal. 
No nebol pri práci sám, bol tam aj pomocník, 
za kolesami ukrytý pracoval vodník. 

Bol on pracovitý, mlynárov kamarát. 
Vraj keby mal dcéru, bol by jeho zať. 
Mali čo robiť, obaja boli osamelí. 
Po robote si radi spolu posedeli. 

Ľudia boli chudobní, nemali čím platiť, 
dali litrík vína, by tí mali čo vypiť. 
Vieme, že víno povzbudí, je vzácny liek, 
prináša radosť, starému narovná driek. 

A tak sa v Novosade vždy darilo. 
Kto prišiel do mlyna, šťastie sa usmievalo. 
V Novosade sú ľudia veselí stále. 
Vodník zostal v ich pamäti k jeho chvále. 
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58.  

1. STROFA: Ktoré 2 prídavné mená vznikli odvodzovaním pomocou predpôn? ........................................  

2. STROFA: Sú prídavné mená – otrhaný – šťastný – starý akostné? Vysvetlí význam slovného 
spojenia „otrhaný mlynár“. K tomuto prídavnému menu napíš synonymum, antonymum. Patrí toto príd. 
meno k expresívnym alebo neutrálnym slovám? Má záporný alebo kladný citový význam? 

3. STROFA: Vyhľadaj prídavné meno, v ktorom sa uplatňuje zákon o rytmickom krátení. Urč jeho 
gramatické kategórie a vzor. Môžeme ho stupňovať? 

4. STROFA: Ktoré prídavné meno je súčasťou slovesno-menného prísudku? Vypíš 3 prídavné mená, 
urč ich druh a vzor. 

5. STROFA: Urč gramatické kategórie podčiarknutých prídavných mien.  

6. STROFA: Napíš všetko, čo vieš povedať o prídavnom mene VESELÍ. 

59. Vypíš všetky prídavné mená. Zoraď ich podľa abecedy. Ktorý druh prídavných mien chýba? 

Povesť z Oreského 

Nič nepovie z minulosti Turský potok, 
že dávno tu skončil svoj život jeden otrok. 
Keď lúpili Turci, odvliekli mládenca preč. 
Neskôr utiekol, na posiedke bola o tom reč. 

60. Podčiarknuté podstatné mená sa skloňujú podľa vzorov: 

 a) kosť -- dub -- dub -- hrdina -- chlap -- žena – kosť 

 b) kosť -- dub -- dub -- chlap -- chlap -- žena – dlaň 

 c) kosť -- dub -- dub – chlap -- chlap -- žena – kosť 

Starí ľudia tvrdia, že bol rúči mládenec, 
Pekný, urastený, no keď sa vrátil, bol starec. 
V háreme strážil. Bolo tam veľa dievčeniec. 
Keď sa dal na útek, ukradol pašovi vzácny meč. 

61. Odpovedzte áno/nie. V ukážke sa nachádza/jú: 

 a) 2 podstatné mená v pl.   áno - nie 

 b) 2 neživotné podstatné mená   áno - nie 

 c) 1 podstatné meno ženského rodu  áno - nie  

 d) 1 pods.m. skloňujúce sa podľa vzoru stroj áno - nie 
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62. Vysvetli slovo „paša“: ............................................................................................................................ 

63. Ktorý vzor podstatných mien sa v ukážke nachádza? Čo je charakteristické pre tento vzor? 

Naháňali ho. Chcel skočiť zo skaly. 
Meč ukryl. Pomstil sa. Pašovi  ubudli sily. 
Zabili otroka, tí zlí pohania zúriví. 
Nemal nikoho. Len zvony smutne zvonili. 

64. Urč gramatické kategórie podstatných mien. 

................................................................................................................................................................... 

65. Od prídavného mená „zúriví“ vytvor nehmotné podstatné meno pomenujúce ľudskú vlastnosť. 

O storočie či dva vravelo sa trochu, 
že patrilo by sa postaviť mu sochu. 
Lebo on odvahu preveľkú mal. 
Vidieť jak veľmi rodnú zem miloval. 

66. V ukážke sa nachádza 5 – 6 – 7 podstatných mien. 

67. K podstatnému menu „storočie“ vymysli 2 rýmy.  

Tento príbeh je ako veľa iných, 
keď od nás Turci odvliekli mladých. 
Boli to ťažké a smutné časy, 
Bolestné výkriky, prosiace hlasy. 

68. Koľko abstraktných podstatných mien sa v tejto časti nachádzam? ........................ 

Priateľu, domov je to najdrahšie čo máme, 
keď sme chvíľu v cudzine – to poznáme. 
Skús. Precestuj pol sveta, no až doma 
vychutnáš sladkosť svojho domova. 

69. Zakrúžkuj vokatív. 

70. Vyhľadaj a vypíš dvojicu antoným: ...................................... 

Povesť o Zemplíne 

Na Zemplíne bolo kedysi dávno 
Kráľovstvo Vihorlat. 
Malo ono veľké bohatstvo. 
Neďaleko žil s rodinou černokňažník. 
Pravda, to si už teraz nepamätá nik. 

Ako vždy, černokňažník bol chamtivý. 
Denne robil pokusy, išli o ňom zlé chýry. 
Nestačil mu jeho pekný, obrovský zámok, 
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chcel mať kráľovstvo, ktoré bolo na skok. 

Premýšľajúc túlal sa v noci po okolí, 
pritom si všímal všetkého, kde sa čo robí. 
Raz svoj zrak zbystril obďaleč na nížiny. 
Upútali ho svetielka. „Bisťu! Sú tam víly?“ 

Ďalšiu noc po okolí zahalený blúdi. 
Len aby ho nik nezbadal z ľudí. 
Rodina postrehla. Či ho tam niečo vodí? 
Neďaleko Morské oko. Ešte spadne do vody! 

Po prebdených zopár nocí prišiel nato, 
že v nížine je poklad – čierne zlato. 
Zobral zem. Skúmal. Snáď sa podarí, 
konečne mal milý úsmev na tvári. 

Černokňažník mal svoj plán – bude bohatý pán,  
kráľa že zahubí. On bude Vihorlatu kráľ. 
Takto si hútal, pritom volal čierne sily, 
netušil, že tie jeho osud už spečatili. 

Hovorí sa, že ho duch vystríhal dva razy, 
keď nezmení svoj úmysel, do vody ho zrazí. 
Černokňažník nebral vážne jeho slová, 
Nuž strestal ho duch a sotil do jazera. 

Kráľovstvo Vihorlat malo úrodnú zeminu, 
Netušili, že je tam nález zemného plynu. 
Starí ľudia tvrdia: „Kráľ tam dlho žil,“ 
oblasť na východe pomenoval Zemplín. 

71. Po prečítaní povesti vymysli: 

a) 10 otázok súvisiacich s textom 

b) 10 úloh, ktoré súvisia s témami SJ v 6. ročníku. 

Pramene:   

Povesti a báje z pradávneho Zemplína 
Helena M. Sigullová 
 

PaedDr. Monika Petrikova 
Základná škola s materskou školou, Malčice 

monika.petrikova@gmail.com 

 



 

- 82 - 

 

KEĎ JE PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE ZÁŽITKOM  
(NÁVRH PRÍPRAVY VYUČOVACEJ HODINY: ĽUDOVÁ SLOVESNOSŤ) 

 Aby vyučovanie viedlo žiaka k samostatnosti, dalo mu priestor k prejavu jeho vlastných 
skúseností a zručností, potom musí mať žiak priestor a podmienky k realizácií. V našej škole 
sme takýto priestor a podmienky mali, taktiež chuť, motiváciu a samozrejme šikovných žiakov. 
Spoločne sme zrealizovali projektové vyučovanie na tému Ľudová slovesnosť. Výsledkom 
práce bola naša prvá ilustrovaná kniha ľudovej slovesnosti. Ako si osvojiť tieto pojmy bez  
zbytočného memorovania, ponúkam nižšie vo vzorovej príprave na projektové vyučovanie. 
Nasledujúci príklad projektového vyučovania je možné realizovať na II. stupni základnej školy  
v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry. Príslušnou vzdelávacou oblasťou je Jazyk a  
komunikácia; spôsobilosti, ktoré sa ním rozvíjajú, sú: osobné, sociálne a občianske 
spôsobilosti; spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry a  
spôsobilosti sociálne a personálne, ale i rozvoj sociálnych komunikačných schopností žiakov. 
Cieľom týchto aktivít je zlepšiť techniku čítania, rozvíjať čítanie s porozumením, 
formovať prosociálne správanie a empatiu u žiakov. Prostredníctvom zážitkového spôsobu sme 
sa snažili u žiakov rozvíjať ich vzťah ku knihám, k materinskému jazyku a k tradíciám, ktoré 
nám boli zanechané. 
 Celý organizačný priebeh vyučovacej hodiny je zaznamenaný v nasledujúcich tabuľkách: 

Vyučovacia hodina č. 1 

Predmet  Slovenský jazyk a literatúra 

Tematický celok  Ľudová slovesnosť 

Téma  Krátke formy ľudovej slovesnosti 

Trieda  6. ročník 

Štandard  Obsahový  Výkonový 

 
Plagát – ľudová slovesnosť 

Podporovať pozitívny vzťah 
k materinskému jazyku a ku knihe. 
Motivácia k čítaniu 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Výtvarná výchova 

Prierezové témy  
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Multikultúrna výchova 

Rozvíjané kľúčové 
kompetencie 

Sociálne komunikačné 
kompetencie, spôsobilosti 
občianske, spôsobilosti sociálne 
a personálne 

Organizačné formy  Rozhovor, skupinová práca 

Metódy  
Motivačný príbeh, práca v 
skupinách, práca s textom, 
riadený rozhovor 

Zásady  
Veku primeranosti, názornosti, 
uvedomelosti 

Cieľ  Poznávací  

- žiak vie vymenovať 
krátke formy ľudovej 
slovesnosti 
- vie na základe príkladov 
porovnať rozdiel medzi 

- žiak sa učí spolupracovať v skupine a pracovať 
samostatne 
- rozvíjať zručnosť kooperácie 
- nadobudnuté vedomosti dokáže 
aplikovať pri rozlišovaní krátkych foriem ľudovej 
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príslovím a porekadlom 

Afektívny 
- žiak si uvedomuje 
využiteľnosť krátkych 
foriem ľudovej slovesnosti 
v bežnej reči 

slovesnosti 

 

Pomôcky  
Motivačný príbeh – Takí istí budú aj tu 
- pomôcky k skupinovej práci: texty prísloví, porekadiel, pranostík 
a hádaniek a ich významy 

Úvod  Motivačný príbeh: Takí istí budú aj tu 

Jadro  Plagát ľudová slovesnosť 

Záver  Zhodnotenie 

Metodický postup 
 

Úvod 
5 minút 

Učiteľ prečíta príbeh Takí istí budú aj tu. Žiaci pozorne počúvajú, 
aby vedeli po prečítaní vyvodiť poučenie. Poučenie z príbehu je - 
ako súdim seba, súdim aj druhých. Žiaci majú po zistení poučenia 
skúsiť povedať jedno príslovie, ktoré vystihuje daný príbeh a to je: 
Podľa seba súdim teba. 
Príbeh 
     Pred bránami mesta sedel raz starý muž. Každý, kto chcel ísť do 
mesta, musel prejsť okolo neho. Jeden cudzinec sa zastavil a opýtal 
sa starca: 
     „Povedz mi, akí sú ľudia v tomto meste?“ 
     „Akí boli tam, kde ste boli naposledy?“ opýtal sa ho starec. 
     „Úžasní. Cítil som sa tam veľmi dobre. Boli priateľskí, veľkorysí a 
veľmi ochotní, keď bolo treba pomôcť.“ 
     „Tak asi takí budú aj tu.“ 
     Potom sa zastavil pri starcovi iný cudzinec. Aj on sa ho opýtal:   
„Povedz mi starec, akíže sú ľudia tu v meste?“ 
     „Akí boli tam, kde ste boli naposledy?“ 
     „Strašní. Boli hašteriví, nepriateľskí, nikto nikomu nepomohol.“ 
     „Obávam sa, že takí istí budú aj tu“, odpovedal mu starec. 
Príslovie: Podľa seba súdim teba 

 

Jadro 
30 minút 

Žiaci sa rozdelia do troch skupín po troch žiakov. Spolu pracujú v 
skupinách. Jedna skupina bude mať len príslovia, druhá porekadlá, 
tretia pranostiky a štvrtá hádanky. Žiaci majú za úlohu pospájať 
jednotlivé príslovia, porekadlá, pranostiky a hádanky so správnym 
významom. Následne majú vytvoriť krátku charakteristiku k 
jednotlivým krátkym formám ľudovej slovesnosti podľa toho, ktorú si 
vybrali. Formy ľudovej slovesnosti si lepia na vopred pripravený 
papier a vyznačia v rovnakej farbe. Vyberie sa jeden žiaka, ktorý 
nám povie, akú formu ľudovej slovesnosti majú a prečíta nám 
charakteristiku. Postupne povie ako spojili jednotlivé významy s 
formami ľudovej slovesnosti. 

Záver 
5 minút 

Po dokončení skupinovej práce si spoločne vyrobené plagáty z 
krátkych foriem ľudovej slovesnosti vystavíme v triede. 
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Vyučovacia hodina č. 2 

Predmet  Slovenský jazyk a literatúra 

Tematický celok  Ľudová slovesnosť 

Téma  Krátke formy ľudovej slovesnosti 

 

Trieda  6. ročník 

Štandard  Obsahový  

Ilustrovaná kniha– ľudová 
slovesnosť 

Podporovať pozitívny vzťah 
k materinskému jazyku a ku 
knihe. Motivácia k čítaniu. 

Medzipredmetové 
vzťahy 

Výtvarná výchova 

Prierezové témy  
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Multikultúrna výchova 

Rozvíjané kľúčové 
kompetencie 

Sociálne komunikačné 
kompetencie. Spôsobilosti 
občianske. Spôsobilosti 
sociálne a personálne 

Organizačné formy  Rozhovor, skupinová práca 

Metódy  
Motivačný príbeh, práca v 
skupinách, práca s textom, 
riadený rozhovor 

Zásady  
Veku primeranosti, názornosti, 
uvedomelosti 

Pomôcky  

Pomôcky k skupinovej práci – 
plagát krátkych foriem ľudovej 
slovesnosti, texty prísloví, 
porekadiel, pranostík a 
hádaniek, kartóny, drôt, fixky, 
farbičky 

Úvod  
Triedenie krátkych foriem 
ľudovej slovesnosti 

Jadro  
Ilustrovaná kniha ľudová 
slovesnosť 

Záver  Zhodnotenie práce 

 

Metodický postup 

Úvod 
5 minút 

Žiaci roztriedia znaky ľudovej slovesnosti podľa toho, či 
zodpovedajú porekadlu, prísloviu, pranostike, hádanke: 
Ponaučenie, bez ponaučenia, otázka, počasie, môže trestať, 
karhať, rým a rytmus, býva veršované, slovná hra... 
Porekadlo 
Hádanka 
Pranostika 
Príslovie 

Jadro 
30 minút 

Žiaci počas tejto aktivity pracujú v skupine za jedným stolom. 
Každý žiak zoberie zo stola jednu kartónovú podložku. Žiakov 
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následne rozdelíme na skupinky: 
1 žiak maľuje titulnú stranu knihy 
2 žiaci píšu príslovia na kartónovú podložku 
2 žiaci píšu porekadlá na kartónovú podložku 
2 žiaci píšu pranostiky na kartónovú podložku 
2 žiaci píšu hádanky na kartónovú podložku 
1 žiak píše záverečnú stranu knihy – Čo je ľudová slovesnosť? 
Predlohou na formy ľudovej slovesnosti sú plagátiky, ktoré sme si 
vyrobili na predchádzajúcej vyučovacej hodine. Zároveň žiaci 
maľujú motívy ľudovej slovesnosti do knihy. Po dokončení si 
jednotlivé kartónové podložky spojíme drôtom, aby nám vznikla 
naša prvá ilustrovaná kniha – Krátke formy ľudovej slovesnosti. 

Záver 
5 minút 

Po dokončení skupinovej práce si vyrobenú knihu ľudovej 
slovesnosti vystavíme v interiéri školy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jana Zajacová 
CZŠ sv. Juraja, Svidník 

janastropkov@gmail.com 
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Pramene 

AFORIZMY A SENTENCIE 

Autor: Ján Papuga  
Názov knihy: Ja, život a škola alebo Škola života s prídavkom Školoveda v sentenciách 

Útvar: zbierka aforizmov a sentencií s ilustráciami 
Rok vydania: 2020 
Počet strán: 136  

Definícia aforizmu (gr. vymedzenie)  ako filozofickej formy spočíva v stručnosti, výstižnosti a v 
údernosti myšlienky, ktorá je neraz vtipná a obohacujúca. Podobne ako žáner sentencie zobrazuje 
univerzálne platnú pravdu či životnú skúsenosť. Popisovať javy, ktorými sme obklopení či voči ktorým 
sa máme potrebu vymedzovať, je možné neutrálnym, bezpríznakovým spôsobom, ale aforistická forma 
môže pôsobiť osviežujúco a účinne.  

Pedagóg, spisovateľ, redaktor, školský aktivista a lingvista Ján Papuga zúročil svoje dlhoročné 
pedagogické pôsobenie touto cestou, prepájajúc tak učiteľskú múdrosť a skúsenosť s nádychom 
humoru a nadhľadu. Myšlienkové postrehy sú zaznamenávané počas dlhšieho časového úseku,  a to v 
rozpätí od roku 1993 do 2020. 

Autor sa okrem výučby slovenského jazyka a estetiky na rôznych typoch škôl venuje 
publikovaniu odborných prác - príručky Kompendium slovenčiny a Cvičebnice či beletrie (fantasy 
romány Strážca kameňa I., II.). Zároveň píše odborné články z oblasti školstva a politiky a zaoberá sa 
tiež písaním dramatických diel, pričom jeho divadelná hra Nezávislí získala ocenenie v súťaži Dráma 
2006. 

V centre pozornosti sú všeobecné morálne otázky, napr. otázka ľudskej dôstojnosti či slobody : 
„Sloboda jedného končí tam, kde začína sloboda druhého. Absolútna sloboda je cesta k anarchii.“ Autor 
sa nevyhýba tiež politickým postrehom či názorom na spoločenské či politické dianie s istou mierou 
kritiky a irónie: „V politike nejde o to, kto klame, ale ku komu sa pridajú.“; „Dobrý politik sa správa dobre 
aj v zlej strane.“ Výroky majú svoj didaktizujúci rozmer, ale ukrýva sa v nich úprimné úsilie o zmenu 
negatívnych spoločenských javov, aj keď len možno v abstraktnej rovine. Za obzvlášť výstižné sa dajú 
pokladať aforizmy týkajúce sa ľudskej hlúposti: „Nepriznať chybu je horšie ako spraviť ďalšiu.“  
 Hlavnú zložku v druhej časti zbierky pod názvom Školoveda v sentenciách tvorí uvažovanie o 
vzdelávaní a výchove detí a mládeže. Samotná formulácia škola života odkazuje na učenie Jána Amosa 
Komenského, ktorý vo svojej pedagogickej a filozofickej koncepcii odporúčal prepojenie školského a 
praktického života. Pedagogika je zároveň vedou - systémom so zložitým mechanizmom a 
metodologickým aparátom, pričom autor jednotlivé metódy objasňuje a poskytuje riešenia. Aj napriek 
pedagogickému zameraniu práce tak nejde o akademické chápanie učiteľstva, ale o efektívne spojenie 
školskej teórie a praxe. Bližšie autor uvažuje o postavení učiteľa v dnešnej spoločnosti a zobrazuje ho 
ako multifunkčného výkonného pracovníka a tiež upozorňuje na učiteľskú prácu, ktorá je predovšetkým 
„povolaním, ktoré sa nemá robiť preto, že niet inej práce.“ Výroky odkazujú na komunikáciu a 
spoluprácu s rodičmi, učiteľský prístup, hodnotenie, spoluprácu s kolegami, priebeh vyučovania, autoritu 
učiteľa či klímu školy.  

Školovedu možno chápať ako príručku cenných rád, ktorá sa usiluje obsiahnuť celé učiteľské 
pôsobenie tak, aby sa dosiahol hlavný zámer školy: „stať sa druhým domovom žiaka“.  
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 Texty vkusne dopĺňajú ilustrácie Tatiany Valachovičovej, ktoré podobne ako výroky definuje 
predovšetkým minimalizmus, dôraz na detail a významovú skratku.  

Autor sa neusiluje o moralizovanie či prílišný didaktický tón, ale trefne ilustruje jednotlivé 
spoločenské javy zo školského prostredia. Zároveň forma aforizmu či sentencie umožňuje uplatniť 
názorové spektrum širšiemu okruhu čitateľov, a to vďaka prístupnému, odľahčenému štýlu a ľahko 
komunikovateľnej forme. Svoje myšlienky autor adresuje predovšetkým kolegom - pedagógom, s 
ktorými zdieľa pohľad na usporiadanie spoločnosti, hodnotové spektrum či hlbšie spoločenské 
problémy, a preto sa domnievam, že táto práca môže mať celoplošný rozmer a osobitý zmysel. V 
neposlednom rade je kniha príjemným, oddychovým a poučným čítaním, ako aj priestorom na 
zamyslenie sa pre všetkých, ktorým nie je vývoj školstva či smerovania súčasnej spoločnosti ľahostajný. 
V tomto smere sa dá poľahky stotožniť s autorovým označením aforizmu ako zrnka pravdy - takého 
vzácneho a univerzálne potrebného.  

Mgr. Patrícia Gabrišová  
Súkromná základná škola DIDACTICUS, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 
 

 

O JEDINEJ ŽIVOTNEJ ISTOTE 

Autor: Gabriel Garciá Márquez  
Názov knihy: Kronika vopred ohlásenej smrti 
Útvar: román 
Rok vydania: 1981 
Počet strán: 104  

Meno významného spisovateľa, publicistu, nositeľa Nobelovej ceny za literatúru Gabriela 
Garcíu Márqueza sa neoddeliteľne spája s literárnym smerom modernej prózy, magickým realizmom. 
Tento literárny smer vznikol v 40. - 50. rokoch minulého storočia a primárne sa sústreďuje v literárnom 
priestore Latinskej Ameriky. Na jeho pozadí sa voľne prelínajú prvky kresťanskej ideológie, 
mytologického základu a folklóru, vedome sa prekračujú hranice smerom k iracionálnemu, mýtickému a 
archetypálnemu svetu. Svojou intuitívnosťou a neuchopiteľnosťou (hoci sú príbehy častokrát postavené 
na racionálnom základe) tvorí určitú opozíciu k západnej kultúre determinovanej stáročiami pôsobiacej 
racionálnej filozofie. Novela Kronika vopred ohlásenej smrti (1981) tematizuje životnú cestu človeka, v 
ktorej sú láska a smrť ako hlavné hodnoty v príznakovej,  a zároveň prirodzenej podobe.  
 Dej je sprostredkovaný z pozície nezúčastneného narátora, ktorý do mestečka prichádza po 27 
rokoch a skúma okolnosti vraždy Santiaga Nasara. Nejde o žiadne emotívne memoáre na počesť 
zomrelého, ale o vecné zaznamenávanie výpovedí očitých svedkov. Objektívny žáner kroniky popisujúci 
udalosti chronologicky, v časovom slede, slúži aj ako pôdorys na budovanie subjektívneho (fantazijné 
prvky, mýtus o večnom predurčení). Dej je sprostredkovaný fragmentárne, funkčne sa zameriavajúc na 
opisy prostredia či reálií, prelínajú sa viaceré časové roviny.  
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Hlavným motívom k vražde Santiaga Nasara je otázka cti, realizuje sa krvná pomsta bratov 
Vicariovcov za zneuctenie sestry Angely, ktorá v čase svadby s vysokopostaveným Bayardom san 
Román už nebola panna. V texte funguje kontrast medzi svadbou ako mimoriadne šťastnou udalosťou a 
drásavým opisom násilnej smrti - oba hraničné póly sú však neoddeliteľnou súčasťou života.  

Santiagovo previnenie nikdy nebolo dokázané, ale vzhľadom na zachovanie rodinnej cti bola 
jeho smrť nevyhnutnosťou. Smrť celkovo funguje v texte ako najsilnejší fenomén o to viac, že funguje 
ako ritualizovaný akt a zároveň je samozrejmosť - (takmer) všetci obyvatelia mestečka sú s ňou vopred 
oboznámení. Symbolicky túto atmosféru navodzujú scény brutálneho zabíjania králikov, smrti sa venuje 
dostatočná príprava, brúsia sa mäsiarske nože, vedú rozhovory o smrti a podobne. Finálna scéna 
Santiagovej smrti je drásavým, naturalistickým obrazom umierania, ktoré v sebe skrýva istú poetiku.  

Posvätnosť rodiny a nevyhnutnosť brániť pokrvné puto je zosobnená na bratoch Vicariovcov. 
Ich mäsiarske povolanie má v sebe metaforickú hodnotu, napriek tomu sú bratia medzi dedinčanmi 
pokladaní za mierumilovných a slušných ľudí. Hlavným konfliktom novely je kontrast medzi 
spoločenským zákonom a prirodzeným zákonom krvi. Protagonistov spája istá miera fatality prejavujúca 
sa aj na vzťahu Angely Vicariovej a Bayarda de San Romána. Manželstvo ľudí z dvoch odlišných 
spoločenských vrstiev spočiatku nevyzeralo ideálne a po odhalení Angelinho previnenia Bayardo 
odchádza. Ide o zaujímavú, archetypálnu postavu cudzinca, na ktorom sa premieta motív večného 
návratu.  

Narúša tradičný životný kolobeh mestečka a stáva sa súčasťou živého mýtu vzhľadom na to, že 
aj samotní vidiečania si o ňom vytvárajú vlastné príbehy. Osudovosť spojenia sa ukazuje po 10 rokoch, 
keď sa Bayardo vracia do mestečka a obnovia svoju lásku. Márquezovo rozprávanie je plné 
spomalenia, prikláňa sa k starodávnym mýtom, ktoré majú v sebe obsiahnutú zvláštnu kauzalitu, no 
neuveriteľné čaro. Podieľa sa tak na budovaní špecifického sveta, v ktorom panujú vlastné zákony. 

A aj to je človeku prirodzené - každý z nás má v sebe hlboko zakorenené príbehy mimo 
časopriestorových hraníc so silou, ktorej sa dá tak ľahko podľahnúť.  

Mgr. Patrícia Gabrišová  
Súkromná základná škola DIDACTICUS, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 

 

VYKRIVENIE 

Autor: Maja Jackobs Jakúbeková  

Názov knihy: ＃Vykrivenie 

Útvar: zbierka básní 
Rok vydania: 2021 
Počet strán: 64  

 Debut absolventky filozofie Maje Jackobs Jakúbekovej ＃Vykrivenie 2020, Signis reflektuje 

problémy týkajúce sa súčasného človeka a jeho prežívania v spoločnosti. Cyklus 86 básní písaných 
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voľným veršom nesie dominantný pocit znepokojenia, disharmónie a disproporčného, ktorý je jasne 
formulovateľný už v titule zbierky.  
 Autorka často odkazuje na filozofické či literárne fenomény, zvlášť na nietzscheovský motív 
večného návratu, problematiku ontologického bytia jedinca či tému slobody. Tiež je pre jej poetiku 
dôležité hľadanie vlastnej identity a vymedzenie sa voči svetu či sebe samej. 
 V zbierke je prítomná intímna lyrika, ale nachádzame spoločensky angažované básne 
tematizujúce ekonomickú krízu, enviromentálne problémy či kritiku politických systémov.  
 Okrem apelatívnosti a angažovanosti je najviac prítomný autorkin sarkazmus slúžiaci ako 
metóda spoločenskej kritiky. Jej uchopenie reality je výrazne analytické a reflexívne. Zobrazované 
medziľudské vzťahy sú úplne zbavené sentimentu, často sú nefunkčné, deštruktívne, no prenikajú pod 
povrch, kde sa skrýva krehké, skutočné vnútro.  
 Rozhnevaný tón lyrickej subjektky je zároveň funkčne vyvážený s presným štruktúrovaním 
básní, ktoré takto pôsobia ako kompaktný celok.  
 Apoziopéza ako častý motív básní všetky cesty smerujú do apoziopézy navodzuje významovú 
otvorenosť textov, ale zároveň poukazuje na cyklickosť súčasného univerza.  
 Jedným z charakteristických prvkov zbierky je jej vnútorná organizovanosť, ktorá je v kontraste 
s rozbitím tradičnej veršovej štruktúry. Svet, ktorý zobrazuje, je plný vybočení, ale v mnohom 
odzrkadľuje súčasnú neutešenú realitu, a predsa len nádej na proklamovanú spoločenskú či vnútornú 
zmenu.  
 Filozofickým zameraním a neošúchanou obraznosťou vzhľadom na minimalistický charakter 
zbierky má potenciál osloviť aj náročnejšieho, kritického čitateľa. Zbierka je v súčasnosti nominovaná na 
prestížne literárne ocenenia - Cena Ivana Kraska a Cena Milana Rúfusa.  

Mgr. Patrícia Gabrišová  
Súkromná základná škola DIDACTICUS, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 

 

PRAKTICKÁ ŠTYLISTIKA PRE UČITEĽOV, ŠTUDENTOV I LAICKÚ VEREJNOSŤ 

Autor: R. Hlavatá, Ľ. Kralčák, J. Glovňa, M. Rendárová, K. Dudová  
Názov knihy: Jazyk ako text 
Útvar: vysokoškolský učebný materiál z praktickej štylistiky 
Rok vydania: 2019 
Počet strán: 174  

 Štylistika nie je z pohľadu študentov i učiteľov základných i stredných škôl príliš obľúbenou 
časťou výučby v rámci predmetu slovenského jazyka a literatúry. Učiteľom, ktorí si pripravujú materiály 
na vyučovanie, pracujú väčšinou s učebnicou slovenského jazyka a doplnkové materiály či knihy 
nevyhľadávajú. Nová publikácia Jazyk ako text, ktorá vyšla ako dielo autorského kolektívu - Ľ. Kralčáka, 
J. Glovňu, M. Rendárovej a K. Dudovej pod vedením Renáty Hlavatej z Katedry slovenského jazyka 
a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, však môžu učiteľom a ich 



 

- 90 - 

 

študentom priniesť moderne spracované poznatky zo štylistiky, ktoré vo veľkej miere využijú vo 
vzdelávacom procese.  
 Hlavným cieľom autorského kolektívu bola systematizácia doterajších poznatkov zo štylistiky, 
textovej lingvistiky, frazeológie a didaktiky slohu. Táto publikácia bola primárne určená vysokoškolským 
študentom filologických odborov, študentom štylistiky, praktickej štylistiky, tvorby a  analýzy textu, ktoré 
sú dôležitými predmetmi pre budúcich učiteľov predprimárneho a primárneho vzdelávania a budúcich 
učiteľov slovenského jazyka, no stane sa cennou pomôckou pri vyučovaní aj pre učiteľov základných 
a stredných škôl a ich žiakov, ktorí si potrebujú zosystemizovať a doplniť poznatky zo štylistiky. 
Súčasťou publikácie je aj množstvo praktických cvičení, ktoré sa môžu využiť vo vzdelávacom procese, 
pri precvičovaní či diagnostike.  
 Metódy, ktoré autori pri spracovávaní informácií v textoch použili, vychádzali nielen z odbornej 
pramennej literatúry, ale i z vlastnej pedagogickej činnosti výučby samotných autorov. Vysokoškolská 
učebnica je tvorená deviatimi kapitolami, úvodom a zoznamom použitej literatúry. Každá z deviatich 
kapitol je ďalej členená na podkapitoly, ktoré podčiarkujú prehľadné členenie textu. 
 Úvod prvej kapitoly s názvom Text a štylistika sa zameriava na objasnenie základných 
teoretických pojmov (aktuálny text, potenciálny text, dynamický text, procesuálny text), ktoré autorka – 
R. Hlavatá - aj prehľadne znázorňuje do schém, čo môže byť pre mnohých študentov a čitateľov 
vysokoškolskej učebnice veľmi nápomocné.  
 V podkapitole 1.1 s názvom Vymedzenie pojmu štylistika R. Hlavatá definuje štylistiku 
a predmet jej skúmania a zároveň ju aj rozčleňuje. V podkapitole 1.2 s názvom Súčasná moderná 
štylistika a jazykový štýl sa zameriava na funkčnú štylistiku, konkrétne na štýl, ďalej sa venuje 
individuálnej štylistike, kolektívnej štylistike a vzťahu štylistiky a textovej lingvistiky prostredníctvom 
klasifikácie štýlov. R. Hlavatá sa na problematiku pozerá zo všetkých uhlov pohľadu, spomína doteraz 
známe teórie, no zároveň ich konfrontuje so svojimi postrehmi a potrebami dnešnej, modernej štylistiky. 
Je naozaj dobré, že R. Hlavatá venuje svoju pozornosť súčasnej štylistike a hodnotí ju ako disciplínu, 
„ktorá mechanicky nesúrodo spája rozličné a protichodné teórie, názory, smery, metódy a techniky“ 
(s.16). 
 V úvodnej časti druhej kapitoly s názvom teoretické východiská práce s textom autorka 
predstavuje rôzne pohľady na vnímanie textu. Sústreďuje sa na významných slovenských lingvistov ako 
napr. J. Mistrík, J. Pavlovič, D. Slančová, F. Miko. Pojmy ako koherencia textu, kohézia textu, kritériá 
textovosti, intencionálnosť textu, prijateľnosť textu, situačnosť textu, intertextovosť textu, informatívnosť 
textu, pragmatika textu, znakovosť textu, ktoré sú objasňované, sú vysvetľované zrozumiteľne a jasne.  
Nezamotáva sa do danej problematiky, vyberá to, čo je podľa nej, ako skúsenej pedagogičky, potrebné 
a vhodne to spracováva tak, aby bol text, obsahujúci mnohé teórie pre študentov a  čitateľov, ľahko 
čitateľný a pochopiteľný. V podkapitole 2.1 s názvom Text a štylistické pojmy definuje pojmy súvisiace 
s textom a textovými modelmi ako napr. potenciálny text, aktuálny text, jazykový prejav, prehovor, 
komunikát, diskurz. V podkapitole 2.2 s názvom Text a textová produkcia sa R. Hlavatá zaoberá 
textovou produkciou ako aktivitou jedinca, pričom vychádza  z koncepcií F. Mika a rozborov J. Mistríka.  
 V tretej kapitole sa autorka R. Hlavatá zaoberá formami prejavu, objasňuje dorozumievací 
proces a spôsob komunikácie.  
 Štvrtá kapitola s názvom Variantnosť textu a komunikačné sféry je priehľadne členená na 
viacero podkapitol ako Dominantná komunikačná sféra, Dynamika mediálnej komunikačnej sféry, 
Funkčnoštýlová variantnosť, Sociálnokomunikačná variantnosť národného jazyka a Teritoriálna 
variantnosť národného jazyka. Zaujímavý bol názor Ľ. Kralčáka, týkajúci sa mediálnej sféry 
komunikácie. Podľa Ľ. Kralčáka si mediálna sféra upevňuje svoje postavenie v  rámci komunikačného 
procesu a bude mať veľký vplyv na dynamiku súčasného jazyka. S tým súvisí aj problematika 
variantnosti národného jazyka, ktorá je podľa R. Hlavatej, spätá s funkčnými štýlmi.  
 Najrozsiahlejšou kapitolou je kapitola piata s názvom Štyléma ako základná jednotka 
štylistického subsystému jazyka. Na tejto kapitole pracoval celý autorský kolektív, čiže okrem R. 
Hlavatej a Ľ. Kralčáka aj J. Glovňa, M. Rendárová a K. Dudová. Každý z autorov spracoval svoju časť 
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odborne a prehľadne, vystihujúc podstatu zvolenej témy. Je výborne, že v rámci spracovaných 
odborných poznatkov sú uvedené aj praktické cvičenia. Všetci autori sú zároveň aj dlhoroční 
pedagógovia, o čom svedčí aj vhodný výber cvičení, na ktorých si študenti, ale i čitatelia, môžu získané 
teoretické vedomosti overiť.  
 V šiestej kapitole s názvom Kompozícia textu s ohľadom na jeho obsahovo-formálnu stránku 
rieši R. Hlavatá problematiku kompozície textu a primerane objasňuje aj členenie súvislého textu na 
horizontálne a vertikálne, pričom sú využívané doterajšie poznatky textovej lingvistiky a známe teórie 
slovenských jazykovedcov.  
 V siedmej kapitole vysokoškolskej učebnice s názvom Obsahovo-kompozičné modely. R. 
Hlavatá hovorí o novej koncepcii štylistiky a opisuje aj modelové štruktúry hĺbkovej organizácie textu.  
 Ôsma kapitola s názvom Dynamika textu je opäť členená na viacero podkapitol - Dynamika 
tematicko-kompozičnej výstavby textu, Aktuálna komunikačná dynamika textu, Historická (vývinová) 
dynamika textu, Dynamika štylém. Problematika každej podkapitoly bola spracovaná na veľmi vysokej 
úrovni, no mňa osobne zaujala tretia podkapitola s názvom Historická (vývinová) dynamika textu, 
v ktorej sa venuje problematike textov, ktoré boli vytvorené použitím kódu prirodzeného jazyka a  plnia 
osobitné kultúrnotvorné funkcie. Demonštrácia vlastných teoretických poznámok je spracovaná na 
konkrétnom príklade  textov Prostonárodných slovenských povestí od P. Dobšinského.  
 Deviata kapitola s názvom Praktické úlohy zo štylistiky obsahuje jedenásť konkrétnych ukážok 
dialogických a monologických textov rôznych žánrov funkčných jazykových štýlov. Pred každou 
ukážkou sú uvedené aj úlohy, vďaka ktorým budú študenti s ukážkami naozaj dobre pracovať. Texty aj 
úlohy sú prispôsobené tým, ktorí budú s knihou najčastejšie pracovať, a to teda študentom 
vysokoškolských odborov, ktorí už síce nejaké vedomosti z tohto odboru majú, no v niektorých 
oblastiach sa ešte musia zdokonaliť.  
 Ak by som mala celkovo zhodnotiť vysokoškolskú učebnicu kolektívu autorov pod vedením R. 
Hlavatej, musím vysloviť slová pochvaly. Štylistika nie je pre študentov vždy zaujímavým oborom 
v rámci štúdia slovenského jazyka a za to môžu možno aj staršie vydania učebníc, ktoré nie vždy 
odrážajú terajší stav jazyka. Teraz sa však študentom dostáva do rúk zaujímavo spracovaná učebnica, 
ktorá jednoducho, no napriek tomu odborne a presne objasňuje problematiky praktickej štylistiky 
a dynamiky jazyka. Veľmi pozitívne hodnotím štýl, akým je spracovaná, grafické tabuľky, ktoré 
sprehľadňujú informácie a veľké množstvo praktických cvičení, vďaka ktorým si študenti získané 
vedomosti precvičia.  
 Spolupráca autorského kolektívu R. Hlavatej, Ľ. Kralčáka, J. Glovňu, M. Rendárovej a K. 
Dudovej je podľa môjho názoru naozaj vydarená a vysokoškolská učebnica Jazyk ako text bude 
prínosná nielen pre vysokoškolských študentov, ale aj pre učiteľov základných a  stredných škôl, ktorí 
radi získavajú nové informácie a udržujú kontakt s vedeckým prostredím. Práve táto prepojenosť 
s vysokoškolským prostredím môže priniesť veľké výsledky v príprave budúcich vysokoškolákov, 
študentov slovenského jazyka a literatúry, možno budúcich učiteľov či jazykovedcov.  

PhDr. Jana Nemčeková  
Katedra slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra 

jana.nemcekova@ukf.sk 
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AKO SI V ŽIVOTE (NE)ZÚFAŤ 

Autor: Paula Fox  
Názov knihy: Zúfalé postavy 

Útvar: novela  
Rok vydania: 2019 
Počet strán: 140 

 Dokonalé životy sú častokrát dokonalé len navonok. Americká spisovateľka Paula Fox priniesla 
realistický pohľad na život newyorskej vyššej society, vysoko aktuálny aj dnes.  
 Novela Zúfalé postavy vyšla prvýkrát v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a priamo 
odkazuje na povojnovú atmosféru USA či hnutie hippies. Aj napriek sociálnym prienikom sa Fox 
primárne zameriava na individuálne prežívanie privilegovanej vrstvy obyvateľstva, ich prešľapy a 
životné rozhodnutia.   

Tematizuje osamotenosť a disharmonickosť medziľudských vzťahov, ktoré napriek vyššiemu 
spoločenskému štandardu prestávajú byť funkčné. 

Život manželského páru Bentwoodovcov, predstaviteľov high society, je uzavretý pred 
nelichotivo vykresleným vonkajším svetom chudobnejšej časti Brooklynu. Otto pracuje ako úspešný 
právnik, jeho manželka Sofia ako prekladateľka na voľnej nohe a obaja plnia akýsi stereotyp elity, ktorá 
funguje v rámci svojej komfortnej zóny. Ich na prvý pohľad idylické a bezproblémové spolužitie bizarným 
spôsobom naruší túlavý kocúr, ktorý pohryzie hlavnú postavu Sofiu a medzi manželmi sa začne ako 
besnota šíriť nevraživosť a nesúlad. Postupne sa začínajú vynárať hlbšie problémy - Ottovi sa rozpadá 
kariéra a Sofia žije v obkolesení vlastného strachu a nechuti zmeniť svoje nazeranie na svet. Narušenie 
komunikácie prispieva k deštrukcii vzťahov, ktoré už neplnia svoju funkciu. Autorka nám však 
nenaznačuje, že ide o individuálny prípad, do uvedeného modelu sa premieta celospoločenská kritika - 
to, ako sú postavy ľahostajné k blízkym, sa ukazuje aj na absolútnom nezáujme o celoplošné dianie.  

Majstrovstvo Fox, ktorej prózy sú často prirovnávané k Fitzgeraldovmu Veľkému Gatsbymu, 
spočíva v presvedčivom minimalizme a v orientácii na detailné pozorovanie prežívania postáv. 
Povzbudivý dojem z diela vytvárajú farbisté opisy prostredia a autentické dialógy. 

Dej sa odohráva iba v priebehu niekoľkých dní, avšak čitateľ si o udalostiach dokáže utvoriť 
pomerne presný obraz. S našimi postavami sa nedá tak ľahko stotožniť, pôsobia egoisticky a plytko, ale 
pod povrchom ich spokojnej pózy sa vynára beznádej a zúfalstvo z nenaplneného života. 
Všadeprítomná nuda a stereotypnosť ukazujú na pokrivenosť spoločenských vzťahov, bohatstvo 
prináša rozpačitý pocit a protagonisti pôsobia ako zaseknutí v strnulej póze, hoci kdesi vo vnútri 
ukrývajú krehké a zraniteľné jadro.   

Kultivovaný text má zároveň potenciál zaujať stredoškolského či vysokoškolského študenta, a 
to práve možnosťou uvedomenia si, aký zmysel má naše prežívanie. Postavy sú rovnako ako my 
uzavreté v (ne-)dobrovoľnej spoločenskej izolácii a v skutočnosti túžia po skutočnom porozumení a 
láske v oblasti medziľudských vzťahov.  

Novela s výpovednou hodnotou, napísaná úsporne a úderne, je synonymom pre bezútešnosť, 
ktorej sa túži vyhnúť každý z nás. Aj  v závere prózy sa totiž potvrdzuje staronový koncept: zúfalé 
postavy robia zúfalé činy. Vynára sa však legitímna otázka, či vôbec existuje spoľahlivý návod na 
harmonický život bez zakolísania.  

Mgr. Patrícia Gabrišová  
Súkromná základná škola DIDACTICUS, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 
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ZLOČIN A TREST NOVOVEKÝCH KOŠÍC 

Autor: Richard Papáč  
Názov knihy: Maleficz (Ako sa súdilo v Košiciach v 16. storočí)  
Útvar: historická monografia  
Rok vydania: 2019 
Počet strán: 160 

 Fenomén trestu mal (a má) svoje spoločenské opodstatnenie vďaka výchovnému a 
výstražnému charakteru a priamo sa podieľa na udržiavaní spoločenského poriadku. Trest je zároveň 
istým univerzálnym meradlom celospoločenského významu. Každý člen spoločnosti je viazaný určitým 
súborom pravidiel, na základe ktorých si zároveň uvedomuje svoju príslušnosť k vymedzenej societe. 
Práve problematika trestného práva v histórii je bezpochyby zaujímavou, avšak málo známou a 
preskúmanou témou historického výskumu. O nový analytický prístup sa usiluje monografia Maleficz (s 
podtitulom Ako sa súdilo a trestalo v Košiciach v 16. storočí, 2019) od historika a archivára Richarda 
Papáča. V centre pozornosti sú Košice ako významné strategické mesto s bohatou obchodnou 
činnosťou a statusom kráľovského mesta Uhorska. Autor približuje súdnu prax mesta na základe 
konkrétnych archívnych záznamov, pričom sa opiera o základy vtedajšieho právneho systému. Zvolené 
obdobie raného novoveku bolo zásadné predovšetkým s ohľadom na vtedajšie prelomové spoločenské 
podmienky - šírenie humanistických a reformačných ideí či posilnenie mestského obranného systému v 
protitureckom období, ktoré umožnili utvárať novoveký charakter mesta. Autor skúma funkcie 
prokuratúry a obhajoby, zaoberá sa tiež súdnymi právomocami mesta, čím vytvára hlbší vhľad do 
problematiky.  
 Ďalšie kapitoly sledujú priebeh súdnych procesov, výpovede svedkov a výkon trestu. Azda 
najzaujímavejšie môžu byť pre čitateľa kapitoly venujúce sa charakteru a spôsob realizácie jednotlivých 
trestov. Pri výkone trestov sa prihliadalo na ich spoločenský a mravný dopad, ako aj na situačný 
kontext. 
 Aj pri závažnejších činoch vidíme uplatnenie istej spoločenskej hierarchie: zámožnejší občania 
(v závislosti od previnenia) boli trestaní vznešenejším a privilegovanejším spůsobom ako ľudia z nižších 
spoločenských vrstiev. V záverečnej kapitole Papáč sumarizuje rodový, etnický a sociálny pôvod 
delikventov. Hodnota cti, dôležitá pre novovekého človeka, bola v prípade uskutočnenia trestných činov 
rozhodujúca. Ukazuje sa, že kým u mužov česť závisela od postavenia v mestskej samospráve, u žien 
bola podmienená aj spôsobom správania. Na páchaní trestov sa najviac podieľali marginalizované 
skupiny obyvateľstva, mestská chudoba, ojedinele cudzinci.  
 Podľa môjho názoru je publikácia zaujímavou analýzou vybranej historickej etapy, a to aj vďaka 
prehľadnej a systematickej práci s dostupným historickým materiálom. Autor dáva do súvislosti špecifiká 
konkrétneho mesta v uhorskom historickom kontexte, a preto může publikácia slúžiť aj na účely 
výskumu regionálnej histórie. Zámer monografie je edukačný a popularizačný, a to vďaka uplatneniu 
prístupného jazyku, množstvu faktografických údajov a podrobnej analýze dobových prameňov.  
 Uvedené poznatky sú relevantnými zdrojmi pri rekonštruovaní obrazu Košíc naprieč dejinami a 
domnievam sa, že ju ako inšpiratívne a pútavé čítanie ocení nejeden študent histórie.  

Mgr. Patrícia Gabrišová  
Súkromná základná škola DIDACTICUS, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 
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DEJINY A SÚČASNOSŤ VYUČOVANIA SLOVENČINY 

Autor: Milan Ligoš  
Názov knihy: Vyučovanie slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. 
Kapitoly z dejín vyučovania slovenčiny s výzvami do budúcnosti  
Útvar: monografia  
Rok vydania: 2019 
Počet strán: 239 

 Zámerom príspevku je zhodnotenie najnovšej publikácie odborného charakteru Vyučovanie 
slovenčiny ako materinského jazyka v minulosti, prítomnosti a budúcnosti od Milana Ligoša, vydanej v 
roku 2019. Autor sa vo svojom profesionálnom živote zaoberá prevažne didaktikou slovenského jazyka, 
nevyhýba sa tiež témam problematiky riadenia a vývinu školstva, celoživotného vzdelávania, profilácie 
učiteľskej profesie či oblasti základných pedagogických dokumentov a celkovo príprave výchovno-
vzdelávacieho procesu. V zisteniach vychádza teda nielen z rozsiahleho zoznamu použitej bibliografie, 
ale opiera sa aj o vlastné empirické zistenia nadobudnuté počas dlhoročnej pedagogickej praxe. 

Za zásadný podnet k napísaniu publikácie Ligoš pokladá absenciu podobného typu monografie 
v súčasnej odbornej slovenskej literatúre. Prierezovo objasňuje historicko-spoločenské determinanty 
používania materinského jazyka, jeho typologické vymedzenie a využitie v školskom prostredí. 
Publikácia v sebe zároveň spája teoretický a metodologický aparát s vhodne zvolenou interpretačno-
analytickou časťou a praktickými návrhmi na riešenie. 

Prvá časť monografie je koncipovaná ako teoretický prehľad vyučovania slovenského jazyka v 
diachrónnom aspekte, t. j. od existencie Veľkej Moravy na našom území, ponímajúc staršie obdobie 
slovenského jazyka až po novšie, kodifikačné obdobie. Otázka vyučovania materinského jazyka v 
staršom období doposiaľ nebola dostatočne prebádaná, objavili sa len parciálne články a štúdie 
zamerané na vybrané aspekty problematiky. Je to spôsobené aj tým, že sa v konkrétnych historických 
podmienkach nie vždy slovenčine prisudzoval status oficiálneho jazyka, často sa prihliadalo na 
charakteristiky príbuzného českého jazyka.  

Za zásadný dokument ohľadom školskej legislatívy v staršom období je pokladaný vládny 
dokument Ratio educationis vydaný počas vlády Márie Terézie (1777, v modifikovanej verzii v roku 
1806), ktorý upravuje zásady školskej dochádzky.  

V súvislosti s historickými zmenami sa ako vyučovací jazyk na školách v Habsburskej monarchii 
zaviedol nemecký jazyk, a to počas vlády cisára Jozefa II. a v období silnejúcich maďarizačných 
tendencií v období dualizmu aj maďarský jazyk. Slovenčina ako úradný jazyk bola povolená na 
stredných školách len výnimočne, a to na katolíckom Učiteľskom ústave v Spišskej Kapituly, na 
Štátnom katolíckom gymnáziu v Banskej Bystrici a katolíckom gymnáziu v Kláštore pod Znievom. 
Historický zlom v tomto smere nepochybne predstavoval vznik 1. ČSR, keď sa v rámci 
československého jazyka spisovná slovenčina stala oficiálnym a úradným jazykom na území 
Slovenska. Autor ilustruje konkrétne spoločenské podmienky vedúce k etablovaniu demokracie a 
následných modernizačných tendencií vo vyučovaní. Obdobie vojnovej Slovenskej republiky (1939 - 
1945) však pokladá za značne regresívne obdobie vyznačujúce sa formálnou gramatikou či 
reprodukčnému spôsobu vyučovaniu, memorovaniu a konštituovania materinského jazyka ako 
cudzieho. V neskoršom totalitnom období ide o problematizáciu vyučovania v dôsledku prenikanika 
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ideologických tendencií, tu však autor spomína niekoľko veľmi zásadných diel z oblasti teórie 
vyučovania a didaktiky jazyka.  

V druhej časti monografie sa Ligoš zaoberá konkrétnymi historickými materiálmi ako ukážkami 
pedagogickej a didaktickej činnosti z novšieho obdobia vyučovania slovenčiny v období od roku 1777 po 
1989. V centre autorovej pozornosti je náhľad na vyučovanie materinského jazyka v Učiteľskom ústave 
v Spišskej kapitule a na Gymnáziu A. Sládkoviča v Banskej Bystrici, a to z dôvodu skorého zavedenia 
slovenčiny ako vyučovacieho jazyka. Príklad Učiteľského ústavu je o to dôležitejší, že sa na ňom 
zachovalo vyučovanie slovenčiny po celý čas existencie ústavu, či už vo funkcii povinného jazyka, alebo 
nepovinného predmetu a zároveň možno hovoriť o autonómnosti inštitúcie nezávisle od vtedajšej vlády. 
Metodický dokument Listár z 2. pol. 19. storočia objasňuje praktické záležitosti správneho písania 
súkromných a oficiálnych listín. Stanovuje pomerne univerzálne platné zásady písania, akými sú 
komunikatívnosť (sdělnosť), výstižnosť, slohovú vhodnosť a jazykovú správnosť. (Ligoš, 2019, s. 92) 

Učebné osnovy z čias 1. ČSR pochádzajú z tridsiatych rokov 20. storočia, a teda z obdobia, 
keď bola slovenčina oficiálne vyhlásená za štátny, oficiálny a vyučovací jazyk na všetkých stupňoch a 
typoch škôl. Autor pomenúva konkrétne dobové fenomény, či už išlo o tému jazykového purizmu v úsilí 
o očistenie slovenského jazyka od českých vplyvov, ako aj vznik Pražského lingvistického krúžku. Jeho 
prínos spočíval najmä v novom, štruktúrnom a funkčnom náhľade na jazyk. Čitateľovi predkladá učebné 
osnovy pre slovenské ľudové školy, stredné školy a učiteľské ústavy. V tomto období je v istom zmysle 
prelomovou implementácia modernizačných vzdelávacích hnutí a koncepcií do vyučovania, či už ide o 
oblasť psychologizácie výchovno-vzdelávacieho pôsobenia školy, pragmatizmus, pedocentrický model, 
či rôzne formy zážitkového vzdelávania. 

Autor napokon ilustruje obdobie do roku 1989 na príklade didakticko-metodologických prác. Za 
zásadné pokladá práce z oblasti jazyka a slohu na príklade V. Betákovej, ktorá sa zaslúžila o vznik 
didaktiky slovenčiny ako vednej disciplíny, predovšetkým jej Metodiku vyučovania slovenského jazyka 
(1963, 1970) či Teóriu vyučovania slovenského jazyka (1972). Spomína tiež prácu viacerých 
popredných jazykovedcov: F. Mika, J. Oravca, J. Mistríka, J. Findru či J. Ballaya. Jednou z popredných 
jazykovedných prác je Slovenčina pre každého (1967) v podaní J. Mistríka, vhodnú aj pre dnešných 
študentov slovenského jazyka, a to aj vďaka primeranej názornosti či popularizačného rázu publikácie.  
V oblasti slohovej výchovy vyzdvihuje teoretické úsilie Františka Mika v publikáciách Teória vyučovania 
slovenského jazyka (1972) či konkrétne skriptá venujúce sa slohu vo vyučovaní slovenského jazyka. 

Ligoš tiež oceňuje teoretické pôsobenie Nitrianskej školy literárnej komunikácie reprezentovanej 
v 60. rokoch minulého storočia predovšetkým F. Mikom a A. Popovičom. Hlavným i témami ich 
vedeckého výskumu bola predovšetkým interpretácia umeleckých textov, pričom sa zaslúžili o 
vytvorenie modernej literárnej komunikácie a interpretácie vo vyučovaní literatúry. Ako príklad možného 
tvorivého vyučovania Ligoš spomína tvorivé aktivity na hodinách slovenského jazyka a slohu od 
pedagogičky E. Cesnakovej. Kladie pritom dôraz na motiváciu žiakov a ich samostatnú činnosť. 

Autor završuje hodnotenie spoločensky problematického obdobia normalizácie pozitívne aj 
vzhľadom na to, že išlo o možné perspektívy vývinu moderného vyučovania, ako dokladá slovami: Táto 
nádej kvalitatívnej transformácie života sa začala výraznejšie črtať po prelomovom roku 1989 v 
podmienkach nástupu demokratizačných zmien spoločnosti. (Ligoš, 2019, s. 159). 

Záverečná časť publikácie upriamuje pozornosť na súčasné trendy vo vyučovaní. 
Naprieč historickými obdobiami vyučovania jazyka autor predkladá zásadu elementárneho 

zvládnutia materinského jazyka, a teda základných zručností či kompetencií - hovoriť, čítať a písať, v 
súčasnosti sa prihliada tiež na možnosť interpretácie či čítania s porozumením. Táto zásada je platná aj 
dnes.  

Z hľadiska legislatívy boli prijaté dokumenty ako školský zákon a štátne vzdelávacie programy z 
roku 2008 a z nich vyplývajúce ďalšie písomnosti. Autor poznamenáva, že v tejto oblasti je nevyhnutné 
zjednotenie a prehľadnosť dokumentov a následná aplikácia v konkrétnych podmienkach pedagogickej 
praxe. Do popredia sa má dostať človek, t. j. žiak, žiaci, učitelia, rodičia a celkové jazykové 
spoločenstvo.  
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 V súčasnosti možno hovoriť o vzostupe demokracie a civilizačnom posilňovaní jazykového 
života, zároveň však Ligoš upozorňuje na napätie medzi inštitucionálnym osvojovaním a používaním 
jazyka a prirodzenou jazykovou kultúrou. Je nevyhnutné rešpektovať prirodzený ráz slovenského jazyka 
a odlíšiť koncept vyučovania materinského jazyka a cudzieho jazyka. Slovenský jazyk ako materinský je 
v súčasnosti v ŠVP obsiahnutý v kategórii Jazyk a komunikácia, vymedzený a odlíšený od výučby 
cudzích jazykov.  

Súčasná koncepcia vyučovania slovenského jazyka je definovaná ako integrálna, 
komunikačno-kognitívna a zážitková. Autor zdôrazňuje potrebu celostného rozvoja jazykovo-
komunikačnej kompetencie žiaka vo všetkých kategóriách, a to v oblasti cieľov, obsahu a metódach , a 
zároveň v jednote obsahového a výkonového štandardu vo vzdelávacom programe vyučovania SJL. 

V súčasnej koncepcii vyučovania je nevyhnutné prihliadať na potreby aktuálnej situácie v 
školstve. Jazyk by mal prirodzene odzrkadľovať prirodzený spôsob života a prirodzene reagovať na 
súčasné zmeny. Za kľúčovú kategóriu dnešného vzdelávania autor pokladá aspekt zrozumiteľnosti 
resp. nezrozumiteľnosti, a to aj v súlade so zavedením výrazovo-komunikačnej sústavy Františka Mika, 
predstaviteľa Nitrianskej školy.  

V neposlednom rade s kognitívnymi charakteristikami vzdelávania autor vyzdvihuje tvorivo-
humanistický prístup k vzdelávaniu, završujúc tak komplexný osobnostný rozvoj žiaka.  
 Skúmaná monografia môže poslúžiť ako vysokoškolské skriptá predmetovej didaktiky či teórie 
vyučovania a zároveň je cenným a inšpiratívnym zdrojom informácií pre pedagógov na všetkých typoch 
škôl. 

Pri uvádzaní skúmaných dokumentov autor prihliada na rámcový spoločensko-historický 
kontext, ktorý primerane objasňuje čitateľovi. Je úplnou samozrejmosťou, že aj metodika vyučovania v 
rozličných historických obdobiach zrkadlila spoločenské zmeny, a s tým spojené možné výzvy a 
prekážky výučby slovenčiny ako materinského jazyka. Za pozoruhodné pokladám prítomnosť takých 
konceptov a zásad vo vyučovaní, ktoré boli funkčné v minulosti a sú aktuálne či univerzálne platné aj 
dnes. 

Prínos publikácie nesporne spočíva v poskytnutí komplexného materiálu v oblasti vyučovania 
slovenského jazyka a literatúry, a to nielen v diachrónnom a synchrónnom jazykovom aspekte, ale i v 
praktickom a funkčnom využívaní teoretických poznatkov. Autor spracúva aj doteraz neprebádané 
otázky ohľadom vyučovania jazyka, monografia má charakter prehľadovosti a syntézy. Záverečné 
odporúčania sa usilujú o komplexné zlepšenie vyučovania slovenského jazyka v súlade s aktuálnou 
spoločenskou situáciou. 

Výzvy, ktorým vo vyučovacom procese neraz ako pedagógovia čelíme, je možné prekonať 
vďaka uvedomelému a rozhľadenému sprievodcovi - a tým táto kniha bezpochyby je. 

Mgr. Patrícia Gabrišová  
Súkromná základná škola DIDACTICUS, Košice 

168pgabrisova@gmail.com 
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Škola v kontexte 

SLOBODA, DEMOKRACIA A HUMANITA ALEBO POHĽAD DOSPIEVAJÚCEJ 
GENERÁCIE NA BOJ ZA SLOBODU 

 Voľnosť, plnoletosť, nezávislosť. Čo je vlastne sloboda? Existuje vôbec presná definícia  
slobody? Z môjho mladistvého, možno aj nezrelého pohľadu, má sloboda mnohoznačný význam. Kým 
moji rovesníci považujú plnoletosť za prejav slobody a nezávislosti, staršie a skúsenosťami opradené 
generácie, ktoré okúsili minulé storočie, poznačené dvoma svetovými vojnami a totalitnými režimami, 
vidia slobodu v značne inom spektre. Práve im sa po absencii slobody dostalo príležitosti konať bez 
cudzieho nátlaku, rozhodovať sa svojbytne, voľne. Benevolentnejší prístup režimu a proces oslobodenia 
nášho štátu od chápadiel totality znamenalo pre vtedajšie pokolenie hrejivý východ slnka v  ich 
ujarmených životoch. Z inej perspektívy môže sloboda predstavovať mohutnosť, ktorá je zakorenená v 
rozume a vo vôli konať alebo nekonať, urobiť to či ono, a tak sám od seba konať vedomé skutky. 
 Slovami dánskeho existenciálneho filozofa a náboženského mysliteľa Sørena Kierkegaarda, 
jednoducho buď – alebo. Možnosť rozhodnúť sa stala jedným z najpodstatnejších existenčných pojmov 
spoločnosti, ak nie aj najdôležitejším. De facto, sloboda je základným kameňom, od ktorého sa 
generácie, súčasné i budúce, môžu odraziť a nezávisle ŽIŤ. Málokto si ale uvedomuje, akým klenotom 
sme boli obdarovaní. Málokto vidí, čo sa za vybojovanou slobodou skrýva a ešte zriedkavejšie si ju my, 
ľudia, vážime. Čo však netreba opomenúť, minulosť a súčasnosť sú odvekými oponentmi, ktoré 
spoločnosť neustále porovnáva. Priblížme si teda príbehy a odžité útrapy ľudí, mužov a žien 20. 
storočia, oslávme titanov, ktorí bojovali za nás všetkých, za princípy demokracie, za slobodu, za 
totalitou nespútaný život. 
 Ak by sme sa opýtali ľudí, koho považujú za najvýraznejšiu osobnosť bojujúcu za slobodu a 
demokraciu, ktorá sa hrdo hlásila k nám, Slovákom, tak väčšina by vyslovila meno astronóma, 
vášnivého fotografa, vojenského letca, generála, diplomata a politika Milana Rastislava Štefánika. Jeho 
pamiatka je v roku 2019 o čosi živšia a intenzívnejšia, keďže si pripomíname sté výročie od jeho 
tragickej smrti. Práve Štefánik vďaka svojmu názoru, ktorý spočíval v tom, že na vojnu treba veľa 
odvahy, ale ešte viac odvahy je nevyhnutnej na budovanie mieru, sa stal patriotickým hrdinom známym 
aj ďaleko za hranicami našej vlasti. Veľkosť generála dodnes spočíva v jeho ruvaní sa za slobodou a v 
práci, ktorej bol celou dušou i telom oddaný, čomu svedčí aj jeho známy citát: „Veriť – Milovať – 
Pracovať.“ Z týchto troch slov sála pokora, nádej, viera, láska, oddanosť a chuť bojovať za svoje 
myšlienky aj na úkor seba samého. Smrťou Štefánika v roku 1919 sme prišli o osobnosť svetových 
rozmerov. Jeho myšlienky a postoje sa však stali inšpiráciou pre mnohých ďalších, čím duch generála 
prežíva aj v súčasnosti. Nech je spomienka na generálov život mementom ťažkých chvíľ našich 
predkov, ktoré sa nesmú viackrát opakovať. A preto všetci volajme mu na slávu! Česť jeho pamiatke!  
 Presuňme sa však spoločne do obdobia nie tak dávneho. Kapitola ľudstva pred Nežnou 
revolúciou vo vtedajšom Československu zasiahla aj mnohých našich blízkych. O slobodných úsudkoch 
sa v tomto období naozaj hovoriť nedá. Prirodzene, len ak ste neboli aktívnym sympatizantom alebo 
dokonca členom jedinej povolenej politickej strany v krajine. Existenčné otázky, ktoré si obyvatelia 
Československa kládli v období neslobody, sú pre nás v dnešnej modernej dobe plnej nekonečných 
možností a slobodných rozhodnutí, nepredstaviteľné.  
 Ako to bolo teda s tovarom, súkromným vlastníctvom či cestovaním v období príkazovej 
ekonomiky? Nezabúdajme na tieto výdobytky novembra 1989, ktoré  boli ešte donedávna snom 
svetodejinných bojovníkov za slobodu. Podpultový predaj exotických mandarínok a nekonečné rady na 
banány. Aj toto je jedna zo spomienok na obdobie socializmu. Ďalšia vec, ktorá môže prísť na um našim 
otcom, mamám či starým rodičom, je problém voľného pohybu po svete. A kto predsa len mal túžbu 
vymaniť sa z priestoru východného bloku, musel podstúpiť riziko straty osobnej slobody či dokonca aj 
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toho najcennejšieho, života. Avšak dnes, kedy sa vďaka členstvu v schengenskom priestore človek 
pohybuje naprieč celou Európskou úniou bez obmedzení, si mladý človek ani neuvedomuje, že v 
období neslobody bolo cestovanie skôr utópiou ako realitou. 
 Nesmieme zabudnúť ani na prenasledovanie katolíckeho duchovenstva, slobodne zmýšľajúcich 
učiteľov, žiakov či študentov. Kňazi či Bohom povolaní svoj dar popierali zo strachu o budúcnosť, či už 
svoju, alebo členov rodiny, blízkych, známych i priateľov. Mnohí neoblomní vo viere skončili vo väzení, 
v pracovných táboroch či v pomocných technických práporoch. Spomeňme si len na gréckokatolíckeho 
biskupa Pavla Petra Gojdiča, ktorého väznenie v 50. rokoch poznačilo natoľko, že v roku 1960 zomrel. 
Ukrutnosť režimu priamo v pracovnom tábore zažil i v roku 2016 zosnulý rímskokatolícky kňaz a 
salezián Anton Srholec. A zoznam odsúdených a zomrelých je, žiaľ, oveľa dlhší. 
 Režim sa zameral nielen na duchovenstvo, ale aj na šíriteľov vedomostí. Hlboké šrámy, ktoré 
poznačili učiteľov, sa nedajú len tak zmazať. Aj oni boli ukrátení o právo na slobodu prejavu či slobodu 
vierovyznania. Študenti, vrátane malých školákov, sa nesmeli ukázať v škole s krížikom na hrudi či iným 
kresťanským symbolom. Tí odvážnejší kresťanské symboly schovávali za lem trička. Ale beda im, ak sa 
na to prišlo.  
 Ako relatívne neostrieľaný mladý človek, mám dočinenia so spútaným rozhodovaním len 
v zanedbateľných oblastiach môjho života. Odopieranie slobodných rozhodnutí mi nie je natoľko blízke, 
aby som obdobie, ktoré sa nedá nazvať slobodným, súdila len negatívne. Počiatočná politická a 
ekonomická teória, ktorá tkvela v podriadení štátnych orgánov totalite, spoločnom vlastníctve, kontrole 
výroby, riadenej distribúcie a výmeny ako spravodlivý spôsob účasti na národnom bohatstve, sa javila 
ako idylka pre vrcholných predstaviteľov komunistickej strany. Rovnosť mala zabezpečiť sociálno-
ekonomické istoty pre každého občana. Nezamestnanosť blížiaca sa k minimu, bola jednou zo svetlých 
stránok temného režimu. Ďalším, kvázi pozitívom, sa stala potravinová sebestačnosť. Rozmanitosť 
sortimentu nebola na úrovni toho dnešného, no predsa nič nechýbalo. Aspoň sa to tak zdalo. Systém 
päťročníc, stanovujúci presné kvóty produkcie, zabezpečoval sociálno-ekonomické istoty na najbližšie 
obdobie. Pozície jednotných roľníckych družstiev zastávali početné skupiny dojičiek, kŕmičiek či 
robotníkov. Namáhavá práca vyhnala tisíce ťažko pracujúcich ľudí každé ráno z postele. Dôvodom bola 
samostatnosť hospodárskej výroby, čím získal každý výrobok prívlastok československý. Aj týmto 
spôsobom ľudia prispievali k národnému bohatstvu. Ale bolo to skutočné bohatstvo? Nebolo to 
bohatstvo na úkor slobody? 

Obdobie trvajúce od roku 1948 do roku 1989 poznačilo nemalú časť československej populácie. 
Ako jeden z postsocialistických štátov môžeme dodnes vnímať následky nedemokratického režimu, 
ktorý utláčal bezpodmienečne slobodu jednotlivca, aj keď časť populácie obdobie vlády jednej strany 
velebí. 

Rok 1989, konkrétne piatok 17. novembra, sa stal významným míľnikom v  dejinách našej 
krajiny. Demokracia, za ktorú bojovali mnohí, sa konečne stala skutočnosťou. Východný blok sa v roku 
1989 zrútil do záhuby. Nadišlo dlho očakávané obdobie, ktorého význam vystihuje citát 16. amerického 
prezidenta USA Abrahama Lincolna. „Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu a pre ľud.“ Áno, 
ľud získal majestátne výdobytky, vďaka demokracii. Konečne sa začali rešpektovať ľudské a občianske 
práva. Všetci plnoletí a plnoprávni občania sa od nekrvavého prevratu v roku 1989 mohli podieľať na 
riadení a spravovaní štátu. Ľud sa stal zdrojom moci a vďaka demokracii každý, už teraz slobodný, 
človek, získal občianske práva. Právo voľby, právo na spravodlivosť, právo vierovyznania, právo 
vlastniť. A čo viac? Skoncovalo sa so zasahovaním do práce médií. Novinári mohli začať po viac než 
štyridsiatich rokoch cenzúry slobodne písať. Náležitá ochrana chorých, starých, ale aj nezamestnaných 
sa stala záležitosťou štátu. Nielenže sa v ústave a zákonoch zakotvili osobné práva a slobody občanov, 
ale nadobudli sme právo podieľať sa na správe vecí verejných prostredníctvom aktívneho a pasívneho 
volebného práva. Priaznivé vyhliadky do budúcna nám zaobstarali obyčajne neobyčajní ľudia, 
spomínaní titani, ktorí aktívne vystúpili a burcovali proti totalitnému režimu na námestiach. Z kvanta 
oddaných rozumom osvietených „bojovníkov“ za slobodu a demokraciu je nemožné priblížiť životy 
všetkých oddaných reformným myšlienkam. 
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 V súvislosti s nedávno pripomínaným 60. výročím vpádu Varšavských vojsk do Československa 
si určite každý z nás spomenie na meno Alexandra Dubčeka. V čase vlády komunistickej strany v našej 
krajine zastával vysokú funkciu politika a štátnika. Dokonca bol vymenovaný aj za prvého tajomníka 
Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Angažoval sa v povstaní v roku 1944, neskôr 
naštartoval svoju stranícku kariéru vo fáze brutálneho teroru proti všetkým odporcom režimu. Ako  
politik mal jasne vytýčené ciele. Presvedčenie o nesprávnosti doterajšieho systému a následná snaha o 
reformu nedostatkov socializmu ho vyniesla na popredné miesta v rebríčku obľúbenosti u Čechov aj 
Slovákov. Stal sa najznámejším a najpopulárnejším mužom v krajine. Ale Dubčekova hviezda zhasla 
prirýchlo. Režim bol silnejší ako úsilie jednotlivca. Aj napriek tomu je dodnes považovaný za jednu 
z najváženejších osobností slovenských národných dejín 20. storočia. Jeho humánnym správaním, 
typickým úsmevom a priateľským vystupovaním na verejnosti si získal priazeň mnohých, starých i 
mladých. Ani s narastajúcou slávou sa však nenechal strhnúť vlnou popularity. Vysoká miera 
obľúbenosti a snaha o demokratizáciu pomerov priniesli Dubčekovi rýchly pád a na niekoľko rokov i 
vynútené zabudnutie. Zabudnutie na Alexandra Dubčeka, ktorý zažil odvrátenú stranu socializmu s 
ľudskou tvárou. Opätovne sa Alexander Dubček pripomenul verejnosti v novembri 1989. To už sa 
ľuďom z tribún prihovárali členovia Verejnosti proti násiliu či Občianskeho fóra. Medzi nimi bol vtedajší 
herec a neskorší minister kultúry Slovenskej republiky, poradca prezidenta Václava Havla a politik Milan 
Kňažko. Áno, ten Milan Kňažko, ktorý dodnes upozorňuje ľudí na nebezpečenstvá a prešľapy 
socializmu, sa taktiež zaslúžil o súčasnú podobu nášho štátu. Práve Milan Kňažko neustále zdôrazňuje, 
že obdobie socializmu bolo plné každodenných obáv, pretvárky a neslobody. Tým chce najmä mladých 
ľudí vyburcovať k presadzovaniu aktívneho občianstva v duchu demokracie, a to najmä teraz, keď sa 
slovenská politická scéna otriasa v základoch. Milan Kňažko však nebol jediným strojcom úspechu 
novembra 1989. Nezabudnime na také osobnosti ako František Mikloško, Ján Čarnogurský, Miroslav 
Kusý či Ján Budaj. Nezabúdajme na katolícku cirkev a jej svedkov viery v čase totality. Nezabúdajme! 
 Proti komunistickému režimu vystúpili však aj menej známe a v mnohých prípadoch už aj 
zabudnuté osobnosti regionálneho významu. Rada by som vyzdvihla rodáka z mesta Humenné a 
bývalého novinára Jozefa Hrubovčáka. Svojou tvorbou prispieval do viacerých regionálnych novín. Žiaľ, 
aj jeho zasiahla totalita. Cenzori ,,obohatili“ každý jeho článok a v niektorých prípadoch sa neunúvali 
jeho príspevok neuverejniť, keďže bol v nezhode s ideológiou, v ktorej žil. Pána Hrubovčáka nakoniec 
pozbavili funkcie šéfredaktora. A čo bude robiť novinár bez novín? A tak žurnalistiku zavesil na klinec. 
Našťastie, po páde totality sa Jozef Hrubovčák rozhodol obnoviť svoju činnosť a dnes sa môže pýšiť 
troma vlastnými knižnými titulmi, v ktorých pripomína najmä mladej generácii obdobie neslobody. 
 To je len zlomok osobností, ktoré sa podieľali na pomyselnom boji za demokraciu a slobodu. 
Všetky osobnosti, i tie, ktoré sme nespomenuli, prejavili svoju veľkodušnosť, a tá si zaslúži byť 
glorifikovaná. Nenechajme sa teda kŕmiť nezmyslami a nesympatizujme s extrémistami, ktorí by 
drahocennú dedovizeň a snahu našich predkov vybudovať silný demokratický štát v srdci Európy 
pošliapali. Buďme teda hodní slobody, ktorú nám vybojovali. Buďme teda živými svedkami demokracie!  

Pramene: 
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KOVÁČ, Dušan. Dejiny Slovenska. Praha: Lidové noviny, 1998, s. 262-323.  ISBN 80-7106-268-5. 
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MOTIVÁCIA UČIŤ A VYCHOVÁVAŤ 

 Minulý školský rok, resp. minulý semester som mal možnosť externe vyučovať didaktiku 
slovenského jazyka v rámci rozširujúceho štúdia. Mojimi študentmi boli pedagógovia, ktorí sa chceli 
kvalifikovať na učiteľstvo I. stupňa. Takúto možnosť ponúka bratislavská Pedagogická fakulta Univerzity 
Komenského, Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky. 
 Študenti, poväčšine študentky, pochádzali nielen z Bratislavy, ale aj zo Žiliny, Spišskej Novej 
Vsi, Košíc a z okolia týchto miest. Ich učenie bolo pre mňa výzvou, keďže som zameraný predovšetkým 
na didaktiku starších žiakov. Dovzdelal som sa a aj vďaka konzultáciám s kolegyňami z prvého stupňa 
som si pripravil prednášky, ktoré študentom, verím, niečo dali. Aj keď sa všetko realizovalo cez to 
nešťastné dištančné štúdium. 
 Napriek obmedzenej komunikácii so študentmi a študentkami v súvislosti s opatreniami som 
mal česť poznať zaujímavú skupinu ľudí, ktorá stále verí pedagogike, chce ju realizovať, má vnútornú 
motiváciu a uvedomuje si dôležitosť výchovy a vzdelávania v ranom školskom veku. Veľmi ma potešilo, 
že mnohí z nich uznali aj môj liberálno-klasický prístup k pedagogike a zároveň som rád, že aj oni sami 
mi dali mnoho podnetov na rozmýšľanie o škole a školstve. Teším sa, že vedeli vysloviť aj konštruktívnu 
kritiku, ktorá je takisto veľmi dôležitá v pedagogickom povolaní. Keby sme stáli zoči-voči, som 
presvedčený, že zážitok z týchto hodín a ciele, ktoré som si dal, by boli silnejšie a sugestívnejšie. 
Možno nabudúce.   
 Aj na základe môjho pôsobenia na vysokej škole som sa rozhodol spísať vám odpovede 
študentov na otázku, ktorú som im popri plnení záverečných prác dal: Prečo ste sa rozhodli študovať 
pedagogiku I. stupňa? Myslím si, že pozitívny závan ich myšlienok a silná vnútorná motivácia ozvláštni 
túto smutnú dobu, ktorá sa zúžila na slová epidémia, rúško, vakcína a dištančné štúdium. Citoval som 
viacero študentov, podľa nadpisu si môžete vybrať text, ktorý vás zaujme. Mňa potešila väčšina ich 
odpovedí, preto som ich nechcel zásadne krátiť a prevažnú časť z nich publikujem. Nech si aj spolu 
pripomenieme, aké to bolo, keď sme boli na začiatku svojej cesty. A s myšlienkou, že máme medzi 
sebou kolegov, ktorí stále veria výchove, vzdelávaniu, teda povolaniu pedagóg.1  

       „Mojím životným presvedčením je, že ľudia by sa mali neustále vzdelávať a napredovať.“ 

Keď som sa rozhodovala, kam pôjdem na VŠ, bola som v štádiu, že som nechcela odísť 
z domu na internát. Tak som nemala veľa možností, kam na VŠ nastúpiť. Keďže pochádzam z PB, 
mojou jedinou možnosťou bolo nastúpiť na Žilinskú uiniverzitu. Vedela som, že chcem pracovať s  deťmi 
a tiež ma veľmi zaujímala psychológia, tak som si za svoj odbor vybrala sociálnu pedagogiku. Po 
ukončení bakalárskeho stupňa som však necítila, že sa raz v tomto odbore uplatním, tak som sa 
rozhodla pokračovať ďalej na Trnavskej univerzite, kde bol tento odbor spojený aj s  vychovávateľstvom. 
Keď som školu ukončila, tak som následne nastúpila do ŠKD a pracovala ako vychovávateľka. Táto 
práca ma veľmi bavila, keďže už ma odmalička bavili tvorivé aktivity, a tak  sa naplnila aj moja túžba 
pracovať s deťmi. Počas tejto práce som veľmi často a rada chodila zastupovať v predpoludňajšom 
čase počas výučby - okamžite som si to zamilovala, pretože táto práca je úplne rozdielna. Onedlho som 
však nastúpila na materskú dovolenku a tu som sa rozhodla, že si doplním vzdelanie, pretože svojím 
spôsobom mi bolo doma aj dlho. Cesta sem bola náročná, keď som musela predtým ešte absolvovať 
DPŠ, ale mojím životným presvedčením je, že ľudia by sa mali neustále vzdelávať a  napredovať. 
Samozrejme, je pre mňa impulzom aj pracovná doba, pretože som už mama a nechcem, aby práca 
prevažovala nad časom, ktorý môžem stráviť so synom. Hlavne vtedy, kým je ešte malý. Takže 

                                                             
1 Autori jednotlivých vyjadrení sú v redakcii. Sú utajené z dôvodu citlivosti niektorých častí textov.   



 

- 101 - 

 

odpoveď na otázku, prečo chcem vyučovať na I. stupni je jednoduchá: pretože ma tá práca zaujala, 
baví ma, rada ľudom veci vysvetľujem (pokiaľ, samozrejme, viem), je to práca tvorivá, ide o prácu 
s deťmi, učiteľ je svojím spôsobom aj psychológ a taktiež mi vyhovuje pracovný čas.  

„Sme im ako druhé mamy...“ 

 Vyštudovala som strednú pedagogickú školu a následne som v odbore pokračovala a študovala 
som výtvarnú výchovu a pedagogiku. Magisterské štúdium som napokon dokončila v odbore sociálna 
pedagogika. Po štúdiu som nemala ašpirácie ďalej pokračovať a venovať sa profesii učiteľky. Avšak 
osud rozhodol inak. Priviedol ma do materskej školy. Zo začiatku som túto prácu brala ako dočasnú. Ale 
stačil jeden školský rok a ja som si zamilovala deti, prácu s nimi, samotnú pedagogickú činnosť, keď sa 
deti stávajú našimi obrazmi. Hlavne maličké deti predškolského veku napodobňujú všetky naše prejavy 
a naša osobnosť je im vzorom. Sme im ako druhé mamy. Je to poslanie a už teraz po desiatich rokoch 
praxe si neviem predstaviť iné povolanie, ktoré by ma tak napĺňalo, ako učiť deti.  
 Rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky som si zvolila hlavne ako kvalifikačný prostriedok, 
keďže s vyštudovanou sociálnou pedagogikou nemám magisterskú kvalifikáciu na vyučovanie v 
materskej škole. Momentálne sa chystám na materskú dovolenku a následne sa opäť teším na nástup 
do našej materskej školy. Aj práca na prvom stupni ma láka, a keďže ma pedagogická činnosť s deťmi 
nesmierne baví a napĺňa, túto možnosť zamestnania v budúcnosti vôbec nevylučujem. 

„Bolo to moje najlepšie rozhodnutie.“ 

 Po skončení vysokej školy som si hľadala prácu v školstve. Chcela som sa venovať tomu, čo 
som študovala. Pracovné ponuky pre moje predmety boli veľmi malé, ale nevzdávala som sa. V jednom 
e-maile som si našla odpoveď, že síce nemajú voľné pracovné miesto pre učiteľa biológie, ale ponúkajú 
mi krajšiu prácu. Vyučovať menších žiakov, žiakov na I. stupni. Bolo to moje najlepšie rozhodnutie. Teší 
ma práca s deťmi, zvlášť s tými mladšími. Pozorujem, ako rastú, rozvíjajú sa, stávajú sa schopnejšími, 
spôsobilejšími. Ten pocit, že veci, ktoré som deti naučila, im ostali v hlave a dokážu na nich budovať 
ďalšie úrovne svojho vzdelania. Že základy, ktoré sme im položili tam sú, a ak sa dva mesiace drilujeme 
s gramatikou, slovnými druhmi, násobilkou a o mesiac sú schopní viesť síce jednoduchú gramaticky 
správnu konverzáciu, určovať slovné druhy, je to pocit na nezaplatenie. Tá spätná väzba, úprimnosť 
a vďačnosť je úžasná. So svojimi žiakmi som už tretí rok, ale  keď si porovnám, akí boli, keď prišli v 1. 
ročníku a kde sú teraz ako tretiaci, je to až neuveriteľné. Práca s mladšími žiakmi ma napĺňa. Keďže je 
nedostatok učiteľov na 1. stupni, rozhodla som si spraviť aj túto kvalifikáciu. Nikdy neviem, či to 
v budúcnosti nebudem potrebovať.  

„Potrebujem vidieť, že deň, ktorý žiaci v škole prežili, mal pre nich zmysel.“  

 Učiteľstvo nevnímam ako prácu - vnímam ho ako poslanie. Poslanie človek dokáže vykonávať s 
plným nasadením vtedy, keď ho napĺňa. Ako učiteľku, ktorá pôsobí na prvom aj na druhom stupni, ma 
viac napĺňa práca so žiakmi na prvom stupni. V porovnaní so žiakmi druhého stupňa sa žiaci prvého 
stupňa dajú viac nadchnúť pre rôzne aktivity, vidno na nich, že ich zaujíma veľa nových vecí, ktoré sa 
dozvedia - do školy sa tešia. A práve toto ako učiteľka potrebujem - vidieť, že deň, ktorý žiaci v škole 
prežili, mal pre nich zmysel. Preto som sa rozhodla rozšíriť si aprobáciu o učiteľstvo na prvom stupni. 

„Učiť deti na prvom stupni bola pre mňa výzva.“ 

 Vyštudovala som FTVŠ UK v Bratislave, odbor telesná výchova a výchova k občianstvu. Po 
skončení štúdia som učila na strednej škole odbor, ktorý som si v mladosti vybrala. Potom prišli deti 
a materská dovolenka. Po rokoch som sa chcela vrátiť k učiteľskému povolaniu. Dostala som ponuku na 
ZŠ, blízko môjho bydliska. Samozrejme, moje obavy boli veľké. Učiť deti na prvom stupni bola pre mňa 
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výzva hlavne preto, že som nemala daný odbor vyštudovaný a bála som sa, či ho zvládnem. Nakoniec 
som sa rozhodla ostať učiť ako učiteľka na prvom stupni. Zamilovala som si prácu s deťmi. Keďže 
chcem byť plnohodnotný učiteľ prvého stupňa, rozhodla som sa tento odbor vyštudovať na 
pedagogickej fakulte. K štúdiu na fakulte ma teda viedli tieto dôvody: vnútorná motivácia, úsilie o 
sebazdokonaľovanie a taktiež možnosť naďalej učiť na ZŠ prvý stupeň, čo by bez potrebnej kvalifikácie 
nebolo možné.  

„Sama zatiaľ netuším, čo mi nové zamestnanie do života prinesie.“  

Na túto otázku sa dá odpovedať z môjho pohľadu veľmi jednoducho. Práca s deťmi ma baví, 
napĺňa. Je to zaujímavá, kreatívna a predovšetkým zmysluplná práca, pri ktorej sú vidieť výsledky. Vždy 
som toto povolanie vnímala ako to najdôležitejšie možno práve preto, že ako dieťa som mala úžasnú 
pani učiteľku. Podľa môjho názoru je to práca, pri ktorej môžem pomáhať deťom. Vnímam ju ako 
záväzok predstavujúci pozitívne ovplyvňovať život detí a prispievať k celkovému rozvoju osobnosti 
žiaka. Najväčšou motiváciou je láska k deťom, túžba pomáhať im a učiť ich, podnecovať ich k práci 
a učeniu, byť prítomná pri ich úspechoch, pozerať na ne ako rastú, vyvíjajú sa.  

Pred dvomi rokmi som pracovala ako vychovávateľka v detskom domove. Táto práca je veľmi 
zmysluplná. Avšak ak ju vychovávateľ vykonáva na sto percent, vyčerpáva ho natoľko, že viac ako pri 
iných zamestnaniach hrozí syndróm vyhorenia. Berie si človeka úplne celého a z tohto dôvodu nie je 
možné ju vykonávať dlhodobo. Ako učiteľka na prvom stupni pracujem druhý rok. Sama zatiaľ netuším, 
čo mi nové zamestnanie do života prinesie. Som si vedomá faktov, že učiť iných nie je ľahké. Je to 
v podstate maratón na plný úväzok, vyžaduje si to veľa obetavosti. Učiteľ podľa môjho názoru plní vo 
svojej profesii viacero profesií ako učiteľ, vychovávateľ, psychológ, manažér. No napriek tomu ma stále 
toto povolanie priťahuje. 

„Byť učiteľom nie je  len o tom naučiť deti vedomosti, ale aj im vštepiť hodnoty pre budúci 
život.“ 

 Mojím dôvodom bol fakt, že učiť som chcela asi už detstva, ale životná situácia mi nedovolila sa 
na tento môj sen zamerať. Už v mladom veku som bola donútená sa starať sama o seba a práve preto 
som sa zameriavala na prácu, ktorá ma dokáže finančne zabezpečiť. Vďaka tomu som prešla rôznymi 
zamestnaniami a čím ďalej, tým viac som si uvedomovala, že vždy som sa dostala do bodu, že ma to 
nenapĺňa, že za sebou nič nevidím. Už pri štúdiu vysokej školy som bola viac orientovaná na prácu 
s deťmi. Konečné rozhodnutie nastalo, až keď syn nastúpil do škôlky a ja som nevedela, čo chcem 
v živote ďalej robiť. Vtedy som sa konečne rozhodla, že je najvyšší čas plniť si sen. Aj keď som 
nevedela, čo ma čaká a či to vôbec zvládnem, naskytla sa mi príležitosť učiť v druhom ročníku. Za túto 
príležitosť som veľmi vďačná a zároveň si uvedomujem tú obrovskú zodpovednosť. Lebo byť učiteľom 
nie len o tom naučiť deti vedomosti, ale aj im vštepiť hodnoty pre budúci život. 

„V praxi som pochopila, čo všetko sa od učiteľov očakáva i to, že za ich námahu sa im neraz 
dostáva mnoho kritiky.“ 

 Vždy som mala túžbu venovať sa deťom. Po štúdiu sa mi však naskytla výborne platená 
práca, ale vôbec ma nenapĺňala. Pracovala som i desať hodín denne, soboty a aj nedele. Nemala som 
vôbec čas na súkromný život. Moja dobrá priateľka ma priviedla na myšlienku zmeniť celkom pracovné 
zameranie, v ktorom sa budem môcť venovať deťom. Začala som pracovať ako vychovávateľka 
v detskom domove. Netušila som však, aká náročná práca to je. Po narodení dcéry bolo 
potrebné zvážiť, akým smerom sa budem uberať. Pracovať v detskom domove znamená pracovať cez 
víkendy, sviatky, nočné. Naskytla sa mi možnosť nastúpiť na základnú školu a učiť tretiakov, za čo som 
veľmi vďačná. V práci mám dobrý kolektív, ktorý si neskutočne cením. Kolegyne mi pomáhajú, dávajú 
dobré rady, ako zvládnuť deti, ale i rodičov. Až priamo v praxi som pochopila, čo všetko sa od učiteľov 
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očakáva i to, že za ich námahu sa im neraz dostáva mnoho kritiky. Napriek tomu som presvedčená, že 
práca učiteľa je poslaním a túto prácu napriek všetkému chcem vykonávať čo najdlhšie, ako to len 
pôjde. 
 Ako dieťa z učiteľskej rodiny som akosi podvedome inklinovala k práci pedagóga. Už na vysokej 
škole so zameraním na ekonomické vedy a marketing som si doplnila vzdelanie o DPŠ, pretože som 
zistila, že ma predsa len viac napĺňa informácie odovzdávať ďalej. Fascinovalo ma prepojenie 
marketingu a pedagogiky jednak z pohľadu cieľovej skupiny, ktorej informácie smerujú, jednak z 
pohľadu marketingu vzdelávacích inštitúcií. Vedela som, že ak chcem byť raz aktivizujúci učiteľ, musím 
vedieť informáciu správne prezentovať, tzn. dobre poznať cieľovú skupinu, vzbudiť v nej záujem, 
poznatky vhodne zabaliť. 

„Len chvíľu mi trvalo, kým som si zvykla na malých druhákov.“ 

 Na prvom stupni učím len druhý rok. Vyštudovala som predškolskú pedagogiku na 
Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, no nikdy som v materskej škole neučila. Pred nástupom na 
materskú dovolenku som učila 16 rokov na základnej škole v Bratislave anglický a nemecký jazyk na 
druhom stupni. Po materskej dovolenke sme sa presťahovali v rámci Bratislavy a mala som nastúpiť do 
miestnej materskej školy. V prvý septembrový týždeň však nenastúpila nová pani učiteľka k druhákom, 
takže ma pani riaditeľka požiadala, na základe mojich skúseností zo školy, či by som nezobrala 
triednictvo (ide o základnú školu s materskou). Len chvíľu mi trvalo, kým som si zvykla na malých 
druhákov, na škole sa mi zapáčilo, a tak som sa rozhodla doplniť si vzdelanie.  

„Je to úžasný pocit, ak deti naučíte čítať, písať a počítať.“ 

 V roku 2013 som ukončila vysokoškolské štúdium v odbore učiteľstvo akademických predmetov 
geografia – rusínsky jazyk a literatúra. S týmto odborom môžem pracovať na druhom stupni základnej 
školy a na strednej škole, no mojím snom bolo pracovať na prvom stupni. Po ukončení štúdia sa mi 
naskytla príležitosť pracovať na súkromnej cirkevnej základnej škole. Prijatím tejto ponuky sa mi 
čiastočne splnil sen. Moja pedagogická prax sú štyri roky, no momentálne som na materskej dovolenke 
a práve táto „dovolenka“ mi vnukla myšlienku dorobiť si rozširujúce štúdium primárneho vzdelávania, 
aby som mohla byť kvalifikovanou učiteľkou na prvom stupni. Táto práca ma napĺňa. Je to úžasný pocit, 
ak deti naučíte čítať, písať a počítať, vtedy vidíte za sebou kus tvrdej a mravenčej práce. Vyučovanie na 
prvom stupni je náročné, no zároveň pekné. Čo môže byť krajšie, ako keď sa vám žiaci tešia do školy 
a s radosťou tam chodia.  

„Vychovávateľky sú stále vnímané ako tie, ktoré nič nerobia.“ 

 Od malička som chcela byť učiteľkou. Moje kroky však smerovali iným smerom a ja som sa 
k tejto vízii o mojom budúcom zamestnaní vrátila opäť pred pár rokmi. Vždy som veľmi rada 
vysvetľovala, pripravovala rôzne pomôcky, prezentácie, pracovné listy, vymýšľala pesničky, 
vytlieskavačky, dokonca kresby na lepšie pochopenie a zapamätanie učiva pre dcéru.  
 Momentálne pracujem ako vychovávateľka na základnej škole. Je to náročná práca a  čo ma 
veľmi mrzí, málo docenená. Nemyslím finančné ohodnotenie, ale najmä markantný rozdiel vedenia 
školy v prístupe k učiteľom a vychovávateľom. Vychovávateľky sú stále vnímané ako tie, ktoré nič 
nerobia. Počas tejto krízy nám vypadla jedna vychovávateľka, ktorá bola dlhodobo PN. Našu prácu si 
mali možnosť vyskúšať aj učitelia druhého stupňa a aj pani zástupkyne. Všetci sa zhodli, že by túto 
prácu nemohli robiť. Ako vychovávateľka si pripravujem do ŠKD rôzne prezentácie, ktorými sa snažím 
u žiakov upevniť preberané učivo. Keď zastupujem za učiteľky, ich práca ma veľmi baví. Milujem ten 
pocit, keď zrazu deti niečo pochopia, niečo nové sa naučia. Baví ma prezentovať im učivo rôznymi 
spôsobmi. Milujem prácu vychovávateľky, práve pre ten menej formálny vzťah. Deti nás často vnímajú 
ako druhé mamy. Vieme o nich takmer všetko. Veria nám a často sa nám zdôverujú so svojím trápením. 
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My na druhej strane všetko prežívame s nimi. Keď sa trápia, aj my sa trápime. Ten čas s deťmi mi bude 
veľmi chýbať, keď budem učiť. Určite sa budem snažiť vytvoriť si s nimi rovnako úžasný vzťah, i keď je 
mi jasné, že učitelia nemajú toľko času ako my na spoznávanie detí. Ale ako sa vraví: „Keď sa chce, tak 
sa dá“.  

„Dostala som ponuku učiť v prvej triede ZŠ.“ 

 Odjakživa som chcela pracovať s deťmi. Raz som bola ako vedúca v detskom tábore pre 
zneužívané deti. Tieto chvíle ma nasmerovali na štúdium špeciálneho vychovávateľstva pre deti 
sociálne a emocionálne narušené. Po škole som pracovala 11 rokov ako špeciálny pedagóg 
v integrovanej triede pre mentálne postihnuté deti. Po 11 rokoch sa deti začlenili do bežných tr ied a ja 
som zostala bez práce. Dostala som ponuku učiť v prvej triede ZŠ. Po prvom roku som zistila, že sedím 
na správnej stoličke. Dostávala som pozitívnu väzbu od detí i rodičov. Deti ihneď reagovali a pamätali si 
učivo z predchádzajúceho dňa, čo u detí s mentálnym postihom, samozrejme, nebolo každý deň. 
Momentálne učím druháčikov a aby som mala moju kvalifikáciu v poriadku, rozhodla som sa doplniť si 
vzdelanie.  

„Vzťah s menšími deťmi vnímam ako dôvernejší a aj práca s nimi je odlišná.“ 

 K učeniu na 1. stupni som sa dostala náhodou ako zastupovanie za učiteľov, ktorí neočakávane 
zo školy odišli. Dovtedy som nikdy neuvažovala, že by som pracovala s  deťmi v tomto veku. Prvé 
týždne práce s deťmi boli náročné a vôbec ma nepresvedčili, že by som chcela v tejto práci pokračovať. 
Po čase som si uvedomila, že je to kreatívna práca, ktorá ma napĺňa a to som si vždy priala. Najviac ma 
však presvedčili žiaci a najmä tí, ktorých zatiaľ vediem od prvého dňa môjho nástupu na 1. stupeň. 
Vzťah s menšími deťmi vnímam ako dôvernejší a aj práca s nimi je odlišná. Veľmi ma baví prístup, 
v ktorom dieťaťu nielen sprostredkovávam informácie, ale kde je to aj o vzťahoch, spoznávaní a inom 
spektre rôznych aktivít. Priama spätná väzba na moju prácu, ktorú vidím v ich entuziazme, radosti 
z učenia a získavania nových zručností, je pre mňa najväčšou motiváciou nielen do ďalšej práce, ale aj 
do rozširujúceho štúdia. 

„Keď sa stretnem s takýmito žiakmi po dvoch, troch rokoch,  pripomenú mi, čo im utkvelo 
v pamäti.“ 

 Deti sú našou prioritou, našou vstupenkou k lepšej budúcnosti. Všetko, čo im ponúkneme, ako 
budeme s nimi realizovať výučbu, akým spôsobom ich privedieme k novým poznatkom, sa nám vráti 
v ich výsledkoch.  
 Mňa samu ako študentku upútala výučba, kde kreativita učiteľa bola prostriedkom podania 
nových informácií, poznatkov, ktoré mi utkveli dodnes v pamäti. V mojej pedagogickej činnosti sa taktiež 
snažím využívať inovatívne metódy, spôsoby, ako žiakov naučiť niečo nové, ako u  nich nadobudnuté 
poznatky trvalejšie upevniť. Snažím sa im ponúknuť aktivity, kde môžu samostatne použiť tieto 
poznatky v reálnych situáciách. Najviac ma teší výrazný posun mojich žiakov, ktorý badám pri 
opakovaní poznatkov, v ich záujme niečo nové tvoriť, vymýšľať, samostatne tvorivo vyhľadávať nové 
informácie. Taktiež je to pri samostatnom riešení úloh, zapájaní a využívaní svojho potenciálu, 
logického myslenia. Je dôležité, že žiaci nečakajú na predloženie informácií bez priloženia vlastnej 
aktivity k dielu. Keď sa stretnem s takýmito žiakmi po dvoch, troch rokoch, pripomenú mi, čo im utkvelo 
v pamäti. Pamätajú si konkrétne aktivity či hodiny, ktoré im napomohli v samostatnosti pre ďalšie 
predmety vo vyššom ročníku. Vtedy si poviem, že moja práca má zmysel. A práve pre tieto zážitky sa 
oplatí vynakladať toľko úsilia na pestrú a pútavú výučbu žiakov na prvom stupni základnej školy. 
Realizácie dramatických scénok a vystúpení napomohli žiakom k priebojnosti pri vystupovaní pred 
neznámymi ľuďmi, k lepšiemu vyjadrovaniu sa a k výraznejšiemu samostatnému prejavu. Žiaci vo veku 
6 - 10 rokov už majú svoj názor, vedia argumentovať, prečo sa im niečo páči a prečo nie. Táto 
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argumentácia posúva nás oboch (žiakov i mňa) k neustálemu progresu, prekonávaniu prekážok, a tým 
aj k posúvaniu sa vpred. Vzájomné obohacovanie sa, dosahovanie pozitívnych výsledkov a radosť 
z učenia sú atribúty, pre ktoré sa oplatí vyučovať na prvom stupni základnej školy. Prostredníctvom nich 
zabudneme aj na nezdary či chyby, ktorých sa taktiež dopúšťame. 
 Na záver chcem len dodať myšlienku mojej mamy: „Učiteľstvo je krásne, obohacujúce 
povolanie, ale zároveň aj ťažké“. A dnes v našej rodine máme učiteľstvo v krvi – ja aj moja sestra.   

„Začíname s deťmi, ktoré ešte majú v sebe chuť objavovať a to nabíja pedagóga energiou.“ 

 Pre štúdium učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy som sa rozhodla hlavne preto, že žiaci 
prídu z materskej školy plní elánu a očakávaní. Už v prvom ročníku budem mať možnosť formovať 
myslenie týchto detí a hlavne pomôcť im v procese objavovania niečoho nového. Začíname s deťmi, 
ktoré ešte majú v sebe chuť objavovať a to nabíja pedagóga energiou. Celý prvý stupeň sa nám menia  
pred očami, vedia sa úprimne tešiť z každého úspechu a učiteľ má preto voľnú cestu k rozvíjaniu 
vedomostí a naučiť ich už v skorých začiatkoch,  aby učenie milovali, nie aby ho brali ako povinnosť. 
 Naša spoločnosť si prestáva uvedomovať, že práca učiteľa je jedna z najdôležitejších a aj 
najťažších profesií. Na prvom stupni sa budujú základy, na ktorých záleží budúcnosť dieťaťa. To je 
veľká zodpovednosť pre samotného učiteľa. Budem pracovať na prvom stupni, kde ako učiteľka budem 
pre deti vzorom a to budem musieť využiť. Verím, že dokážem nájsť cestu ako byť deťom kamarátom, 
no zároveň ich autoritou a hlavne stať sa neutrálnou. Uvedomujem si, že doplnením štúdia primárneho 
vzdelávania predstavuje záväzok ovplyvňovať život budúcich prváčikov. Pevne verím, že zdolám 
maratón prekážok, ktorý ma v budúcnosti čaká. No napriek všetkému, čo sa deje v  spoločnosti, prácu 
so žiakmi na prvom stupni beriem ako tvorivé a obohacujúce povolanie.  

„Postupne ma už nebavilo bojovať a neustále dokazovať, že títo žiaci nie sú hlúpi.“  

 Na prvom stupni ZŠ učím s malou prestávkou už vyše 20 rokov. Stále ma to baví, pretože ma to 
permanentne učí niečo nové. Keď som začala učiť, veľa som získala od staršej kolegyne, ktorá mala 
síce len strednú školu pedagogickú, ale bola to tá najlepšia pani učiteľka na svete. Množstvo 
odpozorovaných metód používam dodnes a fungujú. Rovnako aj moja mamina bola pani učiteľka na 1. 
stupni ZŠ, celé detstvo som vyrastala na školských problémoch, takže to mám asi v krvi… Pretože som 
vždy inklinovala k deťom, ktoré som ja nazývala osobnosťami a mnohí iní problémovými, tak som si na 
chvíľu po rozširujúcom štúdiu (na 12 rokov) odbehla k špeciá lnej pedagogike – poradenstvu. Tu som 
však zistila, že darmo ja ako špeciálny pedagóg, či už ten poradenský alebo školský, s dieťaťom 
(žiakom) pracujem na zmene a v danom duchu radím aj pedagógom, ak však na druhej strane nie je 
pedagóg, ktorý chce počúvať a má veľké srdce, tak u dieťaťa (žiaka) zmena v pozitívnom zmysle 
nenastane. Jednoducho povedané, keď som robila špeciálneho pedagóga, tak som chcela poradiť 
pedagógom ako s týmito deťmi pracovať, vychádzať, poukázať na ich pozitívne stránky. Postupne ma 
už nebavilo bojovať a neustále dokazovať, že títo žiaci nie sú hlúpi, nie sú nezvládnuteľní a my učitelia 
sme tí odborníci, ktorí ich majú vedieť zvládať, tak som sa opäť vrátila k učeniu, kde to viem dokázať 
aspoň sama sebe, mojim žiakom a ich rodičom. 

„Žiaľ, v súčasnosti narastá počet rodín, ktoré základné bezpečné prostredie nie sú schopné 
poskytovať svojim členom.“ 

Pretože je úžasné podieľať sa na tvorbe diamantov. 
Dvadsať rokov som pôsobila ako vysokoškolský pedagóg, ktorý viedol odborné predmety pre 

študentov bakalárskeho aj magisterského štúdia. Okrem iného som sa podieľala na príprave budúcich 
učiteľov. Ako členka odbornej komisie som sa zúčastňovala obhajob atestačných prác učiteľov. Ako 
členka Slovenskej komisie geografickej olympiády som mala možnosť komunikovať a spolupracovať 
s učiteľmi z praxe aj s úspešnými riešiteľmi olympiády na základnýchi stredných školách. 
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Počas mojej pedagogickej praxe som si všimla, že obsah i forma predmetov, ich množstvo, ako 
aj celkový spôsob prípravy budúcich učiteľov, nereflektujú požiadavky praxe. Zaujala ma štruktúra 
študentov. Všimla som si tiež, ako sa ich prístup k štúdiu postupne počas ubiehajúcich rokov menil. 
Úroveň vedomostí bola diametrálne odlišná od tej, ktorú mali na začiatku môjho pôsobenia. Zaujímalo 
ma, čo je príčinou ich nízkeho záujmu, ba až nezáujmu o školu, o objavovanie neznámeho, o diskusiu. 
Mala som možnosť spolupracovať s rôznymi odborníkmi, viedla som mnohé diskusie na tému „dobrý 
učiteľ“, „kvalitná príprava budúcich učiteľov na ich poslanie“. Zámerne som použila pojem poslanie, 
pretože si myslím, že byť učiteľom je poslaním.  

Pri hľadaní odpovedí na moje otázky som spoznala mnohé alternatívne pedagogické smery, 
z ktorých najviac ma oslovila pedagogika Márie Montessori. Jej princípy zohľadňujú biologické fázy 
vývoja človeka (každého jedinca individuálne),  sú akceptovateľné aj z hľadiska rešpektovania slobody 
každého jednotlivca. 

V súkromnom živote vstúpili do môjho života traja významní ľudia, ktorí vo veľkej miere 
ovplyvnili moje rozhodnutie pracovať s deťmi práve na prvom stupni. Manžel – veľmi inteligentný, 
empatický, zodpovedný človek, ktorý napriek ťažkostiam, s ktorými musel v živote bojovať, každý deň 
dokazuje, že každý si musí prejsť svojím vlastným vývojom. Je príkladom človeka, ktorý neodborným 
zaobchádzaním učiteľov so žiakom, nevyužil svoj potenciál v čase, kedy to bolo najvhodnejšie 
a najpotrebnejšie pre jeho ďalší osobnostný rozvoj. Istou záchranou pre neho bola rodina. Životom 
kráčal ďalej ako zlomený jedinec, ktorý časom, rôznymi životnými situáciami a stretávaním sa s rôznymi 
ľuďmi, postupne odokryl a stále odokrýva svoj potenciál. Biologická dcéra – výnimočná, teraz už mladá 
dáma, ktorá intenzívne žije svoj život, bije sa za svoje pravdy, hľadá samu seba, učí sa fungovať 
v tomto svete. Je úplne iná bytosť ako ja, preto je niekedy pre mňa ťažké porozumieť jej spôsobom 
fungovania. Je mi cťou, že ma vpúšťa do svojho sveta a dokáže so mnou viesť nekonečné diskusie na 
rôzne témy spôsobom jej vlastným. Treťou výnimočnou bytosťou je dcéra, pre ktorú sme náhradnou 
rodinou. Aj keď pôvodným zámerom bolo poskytnúť jej rodinné zázemie, lásku a všetko, čo je s tým 
spojené, ukázalo sa, že sa stále máme čo učiť my od nej. Je zdrojom mnohých situácií, ktoré by sme 
možno nikdy nezažili, nezamýšľali sa nad nimi.  

Po zmene bydliska sa moja túžba pracovať s deťmi na prvom stupni splnila. Vďaka ústretovému 
prístupu pána riaditeľa školy, som mohla naplno, v najužšom a pravom slova zmysle tohto pojmu, 
uplatniť svoje doterajšie skúsenosti. Bolo to ako „hodenie do vody“. Veľa vieš, veľa chceš, ale až prax to 
overí.  

To, ako niečo funguje alebo nefunguje, je ovplyvnené mnohými faktormi. V prostredí školy je 
faktorov veľmi veľa: riaditeľ/ka, pedagógovia, žiaci, rodičia, nepedagogickí pracovníci, prostredie, 
technické vybavenie, samospráva, ministerstvo. Na základe mojich skúseností, si dovolím tvrdiť, že 
každý z vyššie spomenutých faktorov zohráva významnú úlohu v celom fungovaní dobrej školy. Všetci 
zúčastnení sa musia vzájomne rešpektovať, fungovať na základe vopred dohodnutých pravidiel, ktoré 
by mali byť výsledkom vzájomnej dohody. Akceptovanie „inakosti“ ktoréhokoľvek prvku systému si 
vyžaduje zrelosť u všetkých členov systému okrem žiaka – ten má právo byť nezrelým, zrelosti sa učí 
pozorovaním fungovania prostredia, v ktorom žije. Žiaľ, v súčasnosti narastá počet rodín, ktoré toto 
základné bezpečné prostredie nie sú schopné poskytovať svojim členom. Práve preto je dôležité 
a potrebné, aby škola bola tým prostredím, ktoré aspoň čiastočne môže eliminovať taký  vážny 
nedostatok, akým je nefunkčná, resp. slabo fungujúca rodina. 

Podľa môjho názoru by mali v školstve pracovať ľudia osobnostne zrelí a odborne erudovaní, 
aby mohli plnohodnotne plniť funkciu školy – vychovávať a vzdelávať, ale zároveň, aby  dokázali 
akceptovať „inakosť“ či nezrelosť iných. Zvlášť to platí pre riaditeľa/ku školy, pedagógov a  odborných 
pracovníkov školy. Tieto tri zložky školy by mali byť jednotné v základných princípoch svojej práce. Aby 
mohli pristupovať k žiakom individuálne, mala by to byť heterogénna skupina ľudí, ktorí vzájomnou 
spoluprácou dokážu rozvíjať potenciál žiakov.  

To, čo mňa fascinuje na práci učiteľa prvého stupňa, je možnosť objavovať krásy života a  rásť 
spolu so žiakmi, ich rodičmi i mojimi spolupracovníkmi. Byť prítomná v situácii, keď niekto objaví svoj 
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potenciál, pochopí fungovanie niečoho, nájde odpoveď na svoju otázku, je to, čo ma napĺňa. Som 
človekom, ktorý rád pozoruje a pomáha usmerniť to, čo vidí tak, aby to bolo prospešné pre každého, kto 
je v danej chvíli prítomný. Ja sama vychádzam z danej situácie obohatená o vedomosť, poznanie,  
emóciu alebo zážitok. Je pravda, že súčasťou každého rastu je aj bolesť, a preto sa pri svojej práci 
často stretávam so zraneniami rôzneho druhu.   

„Je to krásna práca, najbližšia človeku.“ 

 Pri skúmaní mojej biografie z profesijného hľadiska som zistila, že som sa vrátila k práci s deťmi 
a že takáto skúsenosť práce stála úplne ako prvá na počiatku mojich pracovných skúseností. Vtedy to 
bol len čiastočný pracovný úväzok ako lektorka tanečnej detskej skupiny. Po rokoch rôznorodej 
administratívnej a obchodnej práce vo firmách a učení nemeckého jazyka som opustila firmy a finančnú 
istotu, aby som sa rozvíjala hlavne ako učiteľka a robila zmysluplnú a živú prácu. Pracovala som v 
škôlke, v škole ako nemčinárka a práca triednej učiteľky bola pre mňa výzvou. Preto, lebo je to 
komplexné a triedny učiteľ môže pracovať so spoločenstvom jednej triedy a rodičov do hĺbky, budovať 
vzťah a postupne formovať vyučovanie, na ktorom môže nasledujúci rok  opäť stavať. Takáto pozícia 
triedneho učiteľa zabezpečuje sústavný sebarozvoj, bez ktorého by to energeticky nešlo. Vďaka 
skúsenostiam a reakciám detí a rodičov vnímam, že som prvostupniarska učiteľka a cítim sa tam dobre. 
Stále je čo rozvíjať a myslím si, že malé deti sú malí ľudia, ktorým ešte môžeme z veľkej časti pomôcť 
svojím prístupom, pokiaľ na ňom pracujeme, aby bol čo najviac prínosný pre ich budúcnosť. Je to 
krásna práca, najbližšia človeku. 

„Všetko bolo fajn, ale mne stále niečo chýbalo.“ 

 Som učiteľkou v materskej škole už pomaly 20 rokov. Začínala  som ako učiteľka angličtiny na 
základnej škole, potom som robila asistentku v jednej anglickej firme. S veľkou nádejou niečo zažiť, 
naučiť sa a veľa speakovať. Všetko bolo fajn, ale mne stále niečo chýbalo. Mám rada deti, zhon, pohyb, 
vymýšľať nové veci, kreatívne sa angažovať a v kancelárii zavretá celý deň na telefóne, to nebolo ono. 
Tak som si spravila predškolskú pedagogiku a som v materskej škole. Ale človek, zvedavý tvor, stále 
chce niečo podnikať a mám pocit, že sa opäť musím posunúť ďalej. Angličtinu doučujem doteraz, 
vediem krúžok a začala som mať pocit, že to učenie mi dáva viac radosti. V škôlke mi to už nestačí. 
Vymenil sa aj kolektív, mení sa vedenie a ja mám pocit, že je čas na zmenu. Odísť učiť na základnú 
školu. Učiteľstvo beriem ako poslanie. Keby som chcela zarábať viac, mala som si vybrať iné povolanie. 
Ale to by som nebola šťastná. Čo sa týka odmeňovania pedagógov, tak to sa mi nepáči. Celý ten 
kreditový systém. Som za inovatívne školenia, ale nie za poplatky, ktoré sú vysoké, niektoré školenia 
bez úrovne a kvality. Páčia sa mi webináre, ktoré sú ľahko dostupné a niektoré sú zadarmo. Určite,  
zaviesť spravodlivý, motivačný hodnotiaci systém je veľmi náročné. 
 No jedno je isté, že učiť sa mi páči a budem sa snažiť robiť to najlepšie ako viem. Deti sa na 
mňa vždy tešia, rovnako ako ja na nich. A ten pocit, keď prídete do práce a oni sa vám s úsmevom 
hodia okolo krku, stojí zato.  

„Rob to, čo ťa baví, a nebudeš v práci ani jeden deň v živote.“ 

 Na prvom stupni základnej školy už učím. Prečo? Pretože som rada v spoločnosti detí, pretože 
deti v tomto veku sú ešte čisté duše, ktoré nevedia klamať a ozaj povedia úplne všetko, čo majú na 
srdci a ešte aj trošku viac. Pretože ja sa sama sa považujem za večné dieťa. Niet nad pocit, keď vám 
dieťa povie, že sa teší do školy a má rado školu. Moji predchádzajúci žiaci dokonca plakali, že musia ísť 
na prázdniny. Niet asi žiadnej inej triedy, kde by sa deti tešili na diktát ako u mňa v triede. Táto práca  
ma veľmi baví a napĺňa, našla som v ňom to pravé povolanie - poslanie pre mňa. Ako sa hovorí rob to, 
čo ťa baví  a nebudeš v práci ani jeden deň v živote. To u mňa platí na 100 %. 
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„Splnila som si svoj detský sen.“ 

 Možno to bude znieť ako klišé, ale splnila som si svoj detský sen. Pochádzam z učiteľskej 
rodiny a od útleho veku som pomáhala mamine opravovať písomky a kontrolovať zošity. Dokonca aj 
svojmu staršiemu bratovi. Nepamätám si, či sa to páčilo jeho pani učiteľke, ale ja som bola so sebou 
spokojná. Vždy som inklinovala k športu a predmet telesná výchova patril medzi moje najobľúbenejšie. 
Rozhodla som sa pokračovať týmto smerom. Vyštudovala som FTVŠ UK, učiteľský smer v  kombinácii 
s výchovou k občianstvu. Hneď po škole som začala učiť občiansku výchovu a telesnú a športovú 
výchovu na 2. stupni. Vyhovovalo mi, že žiaci sú už veľkí a samostatní. Nemala som dostatočnú 
trpezlivosť, ktorá je pri práci na 1. stupni veľmi potrebná. Získala som ju, až keď som sa sama stala 
mamou. Jedno dieťa je hyperaktívne a má problém so sústredením, druhé je neskutočne tvrdohlavé. 
Pred piatimi rokmi ma oslovila pani zástupkyňa, či by som nechcela prevziať po odchádzajúcej kolegyni 
žiakov 4. triedy. Súhlasila som a vôbec neľutujem. Práca s menšími deťmi je náročnejšia na prípravu, 
ale stojí to za námahu. Baví ma vymýšľať deťom rôzne hry a aktivity na ľahšie pochopenie, osvojenie 
a utvrdenie si učiva. To očakávanie pri vysvetľovaní nového učiva a následná radosť pri správnom 
riešení zadaných úloh ma utvrdzujú, že to má význam. Aj to viedlo k môjmu rozhodnutiu prihlásiť sa na 
rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. 

„Učiteľ prvého stupňa by mal byť dobrým manažérom.“ 

Pôvodne som si zvolila iný učiteľský smer ako učiteľstvo prvého stupňa. Počas štúdia na 
vysokej škole som si však čoraz viac uvedomovala môj vzťah k deťom na prvom stupni, pretože som v 
tomto období mala možnosť pracovať s deťmi vo veku primárneho vzdelávania. Tým silnela aj moja 
osobná motivácia zotrvať pri deťoch tohto veku aj po skončení vysokej školy a byť učiteľkou prvého 
stupňa. Po skončení magisterského štúdia som pokračovala v doktorandskom štúdiu, pričom môj 
výskum bol zameraný na spoznávanie výtvarnej kreativity detí vo veku primárneho vzdelávania. A práve 
to ma následne presvedčilo o tom, aby som si doplnila rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky a 
začala učiť na prvom stupni.  

A prečo taká silná motivácia? Samozrejme, učenie na prvom stupni nesie v sebe obrovskú 
zodpovednosť za vzdelávanie detí spojenú s veľkým množstvo povinností, komunikáciou s nie vždy 
príjemnými rodičmi, s riešením rôznych problémov v triede, ale i mimo nej. Skutočne by sa dalo toho 
napísať asi veľa. Jednoducho, učiteľ prvého stupňa by mal byť dobrým manažérom. A to je, 
samozrejme, veľakrát náročné, stresujúce, občas až frustrujúce. Toto práve neznie ako najlepšia 
motivácia, prečo učiť na prvom stupni. Avšak! Na druhej strane mi je veľmi sympatické vnímanie sveta 
detí v tomto vývojovom období. To všetko, čo nám dospelým vedia deti na prvom stupni ponúknuť, ich 
nadšenie, kreativita, radosť, kladenie otázok a neustály záujem spoznávať nové veci, celkovo ich 
pohľad na svet, mi dávajú denno-denne veľké množstvo inšpirácie a dôvodov, prečo učiť práve na 
prvom stupni. Preto verím a dúfam, že moja osobná motivácia bude i naďalej minimálne taká silná  ako 
je doteraz  a moje nadšenie učiť na prvom stupni základnej školy tak skoro nevyprchá. 

„Byť súčasťou toho, ako sa z bábätiek pomaly stávajú uvedomelí mladí ľudia.“  

 Chcela by som vyučovať na prvom stupni základnej školy, pretože má fascinuje zvedavosť 
u detí tohto veku, ktorá sa prejavuje veľkým záujmom o učenie sa, skúmaním nových veci, 
experimentovaním. Je veľmi pekné vidieť, ako sa tešia z nových poznatkov a sú zvedaví na tie, čo ich 
neskôr čakajú.  

Je inšpirujúce, ako sa radujú zo svojich úspechov, ale aj z úspechov svojich spolužiakov, ako 
sa tešia do školy, ako si pomáhajú, ako vytvárajú prvé dlhodobejšie kamarátstva, ako sa tešia z  prvého 
vypadnutého zúbka. Je potešujúce byť súčasťou pokroku týchto žiakov a to nielen vedomostného, ale aj 
sociálneho, byť súčasťou toho, ako sa z bábätiek pomaly stávajú uvedomelí mladí ľudia.  
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V neposlednom rade sa mi pozdáva, že na prvom stupni sa dajú používať rôzne hravé formy 
učenia sa a pestrý výber učebných pomôcok, ktoré deti majú veľmi rady. 

„Je pekné vidieť, ako ich nadchnú všetky nové fakty, ktoré sa postupne dozvedajú.“ 

Na prvom stupni základnej školy chcem vyučovať preto, lebo rada pracujem so žiakmi vo veku 
od  6 do 10 rokov. Z mojej skúsenosti sú žiaci v tomto veku vnútorne motivovaní učiť sa. Sú veľmi 
zvedaví a hraví. Páči sa mi, že pri vyučovaní žiakov môžem využívať rôzne kreatívne metódy. Rada 
spracovávam učivo hravou formou a využívam rôzne didaktické hry, na čo žiaci v tomto veku reagujú 
pozitívne.  
 Žiaci na prvom stupni majú iné vnímanie sveta, ktoré je tiež pre mňa zaujímavé. Je pekné 
vidieť, ako ich nadchnú všetky nové fakty, ktoré sa postupne dozvedajú. 
 Pozoruhodné je tiež vidieť, aký progres vedia žiaci dosiahnuť od prvého ročníka až  po štvrtý. 
Myslím, že v tomto období môže učiteľ asi najviac vidieť výsledky svojej práce. A verím tomu, že 
vybudovaním pozitívnych návykov a kladnému vzťahu k učeniu sa  môžeme žiakom dať ako učitelia 
dobrý základ do života. 

„Hoci som si veľmi dobre rozumela aj so staršími žiakmi, vždy ma to viac ťahalo k mladším 
žiakom na prvom stupni.“ 

 Počas mojej pedagogickej praxe som pracovala s deťmi s mentálnym postihnutím. Prvým 
pôsobiskom bolo odborné učilište internátne, kde som pracovala ako majsterka odborného výcviku 
a učiteľka odborných predmetov. Po materskej dovolenke to bola špeciálna trieda pre rómskych žiakov 
v základnej škole. A posledným mojím prístavom sa stala ZŠ, kde som uspela vo výberovom konaní na 
miesto samostatného pedagogického asistenta pre žiakov s mentálnym postihnutím vzdelávaných 
formou školskej integrácie.  
 Hoci som si veľmi dobre rozumela aj so staršími žiakmi, vždy ma to viac ťahalo k  mladším 
žiakom na prvom stupni. Kolegyňa ostala nečakane dlhodobo práceneschopná a pani riaditeľka ma 
požiadala o zastupovanie v jej triede. A tak som nastúpila k druháčikom ako ich zastupujúca triedna 
učiteľka. Bola to láska na prvý pohľad. Z mojich malých druháčikov sú dnes už štvrtáci, medzitým odišiel 
kolega do dôchodku a ja som prijala ponuku ostať ako učiteľka – prvostupniarka. Pozícia učiteľky 
prvého stupňa je presne to, čo ma napĺňa, práca – poslanie mojich snov, miesto, kde sa cítim doma,  
priestor, v ktorom sa rada realizujem. A tak som tu, na fakulte so snahou doplniť si potrebné vzdelanie.  

„Náhodou som sa dostala k pracovnej ponuke nastúpiť ako vychovávateľka v školskom klube 
detí.“ 

 Pôvodne som vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov história - estetika. Po 
skončení štúdia som sa však v školstve nezamestnala, ale  začala som pracovať v administratíve, 
keďže som si nemohla nájsť zamestnanie v mojom odbore. Tam ma to však v žiadnom smere 
nenapĺňalo. Následne som odišla na dlhšiu materskú dovolenku, počas ktorej som veľmi uvažovala, 
ktorým smerom sa vydať. Náhodou som sa dostala k pracovnej ponuke nastúpiť ako vychovávateľka v 
školskom klube detí. Tam som si uvedomila, že kreatívna práca s deťmi ma veľmi napĺňa a robím ju  
veľmi rada. Práca s deťmi na primárnom stupni je skvelá. Deti vám dôverujú, prejavujú vám svoje city, 
neklamú, majú vás rady, sú úprimné, urobia všetko, čo im poviete - budujete si s nimi vzťah, ktorému sa 
nič nevyrovná. Ako vychovávateľka som si mohla vyskúšať pracovať aj s deťmi na druhom stupni, ale 
práca s menšími deťmi  sa mi páčila viac. Najmä to bol dôvod, prečo som sa rozhodla ísť študovať 
primárne vzdelávanie. 



 

- 110 - 

 

„Ponúkli mi prácu predajcu u mobilného operátora.“ 

 Rozširujúce štúdium som sa rozhodla študovať, lebo by  som sa rada stala učiteľkou prvého 
stupňa. Predtým som študovala učiteľstvo akademických predmetov pedagogiky v  kombinácii 
s históriou. Na magisterskom štúdiu nám poskytli možnosť doplniť si štátnicu z etickej výchovy. Po 
absolvovaní vysokej školy som sa pokúšala v Bratislave nájsť si  prácu ako učiteľka dejepisu a etickej 
výchovy. Hľadala som prácu aj na pedagogických stredných školách, bohužiaľ, sa mi to nepodarilo 
(všade vyžadovali prax). Prácu som potom v pedagogických smeroch nehľadala, ponúkli mi prácu 
predajcu u mobilného operátora, kde som v tom čase brigádovala. Po narodení dcéry som sa 
presťahovala do Vlčkoviec (obec pri Trnave) a začala som opäť rozmýšľať o práci učiteľky, hlavne 
z časového hľadiska. Náhodou sa mi naskytla príležitosť vychovávateľky vo Vlčkovciach, v malotriednej 
základnej škole. Momentálne v nej pôsobím tretí rok, aj keď sa mi práca páči, viac ma baví učenie 
a práca na hodinách ako práca vychovávateľa. Na mladšom školskom veku ma upútala skutočnosť, že 
väčšina žiakov rada prijíma nové informácie a tešia sa zo vzdelania, sú vďační za poznatky.  

„Hlavnou úlohou učiteľa na 1. stupni je byť citlivým sprievodcom dieťaťa.“ 

 Desať rokov som pracovala v sociálnej oblasti. Po narodení dcéry som sa rozhodla, že si svoje 
vzdelanie doplním o doplňujúce pedagogické štúdium. V súčasnosti pôsobím ako vychovávateľka - 
klubistka v základnej škole, ktorá sa riadi princípmi waldorfskej pedagogiky. 
 Uvedená pedagogika ma oslovila, lebo sa zaoberá celostným vývinom dieťaťa – rozvíja jeho 
vôľu, srdce a myseľ.  
 Prvých 6 rokov považujem za najdôležitejšie v živote dieťaťa, pretože práve v tomto období 
nadobudne kľúčové zručnosti a znalosti pre celý život. Tieto znalosti a zručnosti je možné ešte rozvíjať 
na prvom stupni, keď má učiteľ na dieťa najväčší vplyv a dieťa ho vníma ako silnú autoritu.  
 Hlavnou úlohou učiteľa na 1. stupni je byť citlivým sprievodcom dieťaťa. Prostredníctvom 
prirodzenej autority napomáha dieťaťu v čo najlepšom uchopení bežného života a dokáže rozvinúť jeho 
schopností do takej miery, aby bolo v dospelosti schopné vlastnej orientácie a vlastného úsudku.  
 A práve z týchto dôvodov mám v budúcnosti túžbu vyučovať na I. stupni. Byť sprievodcom 
mladých duší na začiatku ich cesty, pomôcť im veriť v seba samých, naučiť ich prekonávať prekážky, 
byť zodpovednými voči sebe a voči druhým ľuďom. A v neposlednom rade rozvíjať sa a rásť spolu 
s nimi. 

„Do štátneho školstva som v tom čase nechcela nastúpiť kvôli daným podmienkam, nielen 
finančným.“ 

 Odmalička som chcela byť učiteľkou a učiť malé deti. Pri výbere VŠ som sa riadila tým, čo mi 
bolo v tom čase blízke, a to angličtina. Po vyštudovaní anglického jazyka a literatúry na Pedagogickej 
fakulte UK som 10 rokov pracovala ako lektorka angličtiny v jazykových školách a firmách, kde som 
učila najmä dospelých. Do štátneho školstva som v tom čase nechcela nastúpiť kvôli daným 
podmienkam, nielen finančným. Potom, ako sa mi narodili moje 2 deti, prestavili sa mi priority a po 
materskej som nastúpila najprv ako učiteľka v materskej škole – lesnej škôlke, ktorej filozofia mi bola 
bližšia ako filozofia štátnych materských škôl. Bola som súčasťou skupiny rodičov a  učiteľov z lesnej 
škôlky, ktorá vytvorila alternatívu k štátnemu školstvu a založila neziskovú organizáciu Živá škola. Živá 
škola vychádza z waldorfských princípov, s ktorými súzniem, a preto som z lesnej škôlky prešla do školy 
ako triedna učiteľka. Mám rada prácu s deťmi rôzneho veku, v ktorej vidím zmysel  a rada sa ďalej 
profesionálne rozvíjam. Páči sa mi sprevádzať (nielen svoje) deti ich životom a sledovať, ako sa vyvíjajú 
a rastú  a byť súčasťou toho. 
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„Ak žiak zaostáva v učení, je tu oveľa väčšia možnosť pomôcť mu v oblasti vzdelávania.“ 

 K profesií učiteľky ma viedli moji rodičia odmalička. Presne si pamätám čas od 7. rokov, keď 
som bola vedená svojimi rodičmi k tomu, že budem zastávať dôležité miesto v našom cirkevnom zbore 
a raz v škole. Pre tento zámer ma rodičia prihlásila na hudobnú školu v odbore klavír, spev a 
absolvovala som tiež výtvarný odbor. Recitačné súťaže, zúčastňovanie sa na rôznych táborových 
aktivitách pre deti, to  bolo súčasťou môjho života. Všetky tieto danosti mali slúžiť k  tomu, aby som bola 
schopná viesť spevákov, aby som vedela kreatívne pracovať s deťmi v sobotnej biblickej škôlke či 
vystupovať pred dospelými pri kázaniach z písma. Všetky moje otázky ohľadne vzdelania, prečo to 
musím robiť, boli mojimi rodičmi zodpovedané. „Evka, preto, aby si mohla..., pomohla..., vedela... 
a pod.“ . Moji rodičia sa oddávna pohrávali s myšlienkou, že by som mohla byť učiteľka. Táto myšlienka 
mi bola predostretá rôznymi spôsobmi a podložená rôznymi argumentmi. V 14 rokoch som už aktívne 
pracovala s deťmi, mládežou i staršími. Najviac ma zaujala práca s deťmi, a keďže veková kategória 
detí bola od 3 do 12 rokov, musela som hľadať rôzne spôsoby, ako zaujať veľkých aj menších. 
Pomaličky som dávala rodičom za pravdu a už vtedy som sa rozhodla, že by som rada v budúcnosti 
študovala učiteľstvo primárneho vzdelávania. Odrádzalo ma však správanie detí v školách, a  tak som 
sa, pravdupovediac, začala modliť o tom, aby mi Pán Boh ukázal, či mám ísť dráhou učiteľky. Dosť dlho 
som odolávala negatívnym správam zo školstva, ale napokon som si uvedomila, že táto práca je 
určitým spôsobom poslanie a možnosť zmeniť ľudské životy a poukázať na dôležité hodnoty, ktoré sa 
často v rodinnom kruhu strácajú alebo sú zanedbávané. Hoci som stredné školy absolvovala v  inom 
zameraní (obchodný pracovník, aranžér či sociálno-právna činnosť), vedela som, že moja cesta vedie 
do školských lavíc. Žiaľ, k vzdelaniu nestačí, že človek má rád deti, vie si nimi pracovať či zaujať ich 
pozornosť, ale v prvom rade je potrebné vzdelanie. Od päťročného štúdia primárneho vzdelávania ma 
odradzovali predmety, v ktorých som veľmi nevynikala (matematika, slovenčina, telesná). Nuž a preto 
som sa dala na dráhu učiteľky len v odbore pedagogika – výtvarná výchova.  
 Moja túžba pracovať s deťmi na I. stupni však neutíchla, a preto som sa rozhodla po 
trinásťročnej praxi v školstve opäť študovať učiteľstvo na I. stupni s vierou, že moje štúdium bude 
úspešné a budem môcť naplno vykonávať túto prácu. Vnímam, že práca s deťmi na prvom stupni je 
mimoriadne náročná. Najmä na udržanie pozornosti, organizovanie prác pre silnejších i slabších žiakov 
i pre udržanie morálky či správne usmernenie do budúcna. Preto dôsledná príprava i odborné štúdium 
je po každej stránke opodstatnená.  
 Keďže mám skúsenosti s deťmi od predškolského veku až po stredné vzdelanie, táto oblasť mi 
je predsa len najbližšie. Je to práca s deťmi, ktoré sú ešte tvarovateľné (ovplyvniteľné), učiteľ či iná 
autorita napriek všetkému, má ešte vplyv na ich usmernenie. Ako človek vnímam, že mám väčšiu 
autoritu u menších žiakov. Som stále „malé dieťa“ ktoré sa k nim vie skloniť a zároveň som učiteľka, 
ktorá vie zaujať rázny postoj voči výchovným či vzdelávacím povinnostiam. Práca s  rodičmi na 1. stupni 
je ľahšia, pretože pracujem s menším počtom rodín ako učitelia na 2. stupni. Nemám rada zmeny 
a práca s jednou triednou v priebehu 4 rokov (alebo len v priebehu jedného roka) je pre mňa ideálna. 
Vytvoriť si vzťah so študentmi, s ktorými ste len pár hodín do týždňa, je oveľa ťažšie  ako mať vplyv na 
žiakov, s ktorými ste niekoľko hodín denne. Ak žiak zaostáva v učení, je tu oveľa väčšia možnosť 
pomôcť mu v oblasti vzdelávania. Ak má výchovné problémy, mám na neho výchovne väčší vplyv. Páči 
sa mi v tejto oblasti živosť, hravosť, ráznosť, schopnosť hľadania riešení na to, aby sa stali žiaci lepšími 
a múdrejšími. Žiaci v danej triede sa pre mňa stávajú „deťmi“, do ktorých chcem vložiť len to najlepšie 
a hľadám rôzne cesty k uskutočneniu tohto cieľa.  
 

„Žiaci radšej spievajú v nižších ročníkoch.“ 

 Pre štúdium primárnej pedagogiky som sa rozhodla z dôvodu rozšírenia kvalifikácie a z dôvodu 
naplnenosti úväzku, keďže hudobná výchova, ktorú mám v aprobácii, je na druhom stupni základnej 
školy len jedna hodina týždenne. Tiež z dôvodu, že hudobná výchova je na prvom stupni viacej  
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obľúbený predmet, žiaci radšej spievajú v nižších ročníkoch, čo sa vo vyšších ročníkoch nedá 
pozorovať, učiteľ musí starších žiakov dlhšie presviedčať, aby zaspievali nejakú obľúbenú pieseň. 
Jednou z možností práce na hodinách hudobnej výchovy je aj počúvanie hudby, ale žiaci chcú väčšinou 
počúvať iba populárnu hudbu, hádajú sa, akú skupinu či speváka budú počúvať. Je to preto náročnejšie 
ich presvedčiť, aby si vypočuli aj ukážku z klasickej hudby. Napríklad v siedmom ročníku sme počúvali 
Áriu Rusalky z opery Rusalka, najskôr nemali záujem túto operu počúvať, neskôr sa im ukážka páčila. 
Štúdium primárnej pedagogiky dáva aj možnosť získať nové poznatky v práci so žiakmi z rôznych 
oblastí. 

„Dúfam, že ešte spolu ostaneme pár rokov, až pokým neodídem do dôchodku.“ 

Dlhé roky som robila na strednej škole a prednášala som dospelým. Raz ma náhoda priviedla 
na prvý stupeň. Myslela som, že to nezvládnem, ale postupne som zistila, že to je to, čo mi ozaj dáva 
dokonalé uspokojenie v práci. 

Momentálne mám prváčikov a je úžasné sledovať, ako rýchlo sa menia, zdokonaľujú sa – 
vyrastajú z predškolských nohavíc a dorastajú na školákov. A aj v tejto ťažkej dobe, keď museli 
nabehnúť na dištančné vyučovanie, ich práca je kvalitná, tešia sa na vyučovanie každý deň. Ráno je 
pravidlom, že vždy pred vyučovaním sa stretávame aj 20 min. skôr, aby sme sa porozprávali o  počasí, 
o tom, čo sa im snívalo, čo mali na raňajky, čo si nakreslili, o Titaniku, o rozmnožovaní žiab... Aj po 
vyučovaní kto chce, ešte so mnou ostane sa porozprávať o bežných veciach. 

Je to úžasné. Veľmi som spokojná. Dúfam, že ešte spolu ostaneme pár rokov, až pokým 
neodídem do dôchodku.  

„To som nebola ja, kto si ťa vybral, ale môj chlapec.“ 

Keď sa ma niekto v minulosti spýtal, čím chcem byť, nevedel som odpovedať. Vôbec som sa 
nezamýšľal nad tým, čo by ma bavilo alebo už vonkoncom nie nad tým, čo najlepšie viem. Samozrejme, 
obdivoval som ľudí, ktorí mali na všetko odpoveď. Všetko mali nalinajkované a vždy vedeli, čo chcú a čo 
budú robiť. 

Životné okolnosti ma však zaviali do Anglicka, kde som skončil v rodine s trojročným  chlapcom 
ako aupair. Keď som jeho matke položil otázku, prečo si ma vybrala, povedala: „To som nebola ja, kto si 
ťa vybral, ale môj chlapec. Bol si k nemu nežný a od prvej chvíle ste sa skamarátili.“ I napriek tomu, že 
ma práca bavila, musel som sa vrátiť. 

A tak som sa po troch rokoch vrátil na Slovensko (2001). Potreboval som s i nájsť prácu. I keď 
som nemal vzdelanie ako učiteľ, hľadal som si prácu v súkromnej bilingválnej materskej škole. Škola sa 
snažila presadzovať prvky Montessori. A tak som išiel na kurz. Po roku a pol som získal osvedčenie učiť 
v Montessori materských školách. Zaumienil som si získať aj formálne vzdelanie a v roku 2007 som 
promoval ako učiteľ predprimárneho vzdelávania. Škola sa oficiálne zaregistrovala do siete škôl a  ja 
som sa stal jej riaditeľom. Vzdelanie, ktoré sme ponúkali, bolo iné než bežné materské školy, a tak 
narastal tlak na nášho zriaďovateľa, aby otvoril aj základnú školu.  

Po 16 rokoch práce v predprimárnom vzdelávaní sa mi opäť otvorila možnosť vyskúšať niečo 
nové. Naša základná škola potrebuje nových učiteľov a mne sa naskytla príležitosť ísť študovať 
a rozšíriť si svoje vzdelanie aj o primárny stupeň. 

„Riaditelia ma brali iba ako dočasnú náhradu, ktorá je vhodná iba na zastupovanie.“ 

Po ukončení štúdia SJL – história som zopár rokov pracovala na 2. stupni. Keďže som bola 
začínajúca učiteľka s nedostatkom praxe, každoročne som menila pôsobisko (školu). Riaditelia ma brali 
iba ako dočasnú náhradu, ktorá je vhodná iba na zastupovanie. Tak som zhodou okolností začala 
zastupovať ako triedna učiteľka v štvrtom ročníku (vzhľadom na moju aprobáciu som učila iba 
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slovenčinu). Bola to moja prvá skúsenosť s prácou na 1. stupni, ale aj „láska na prvý pohľad“. Žiaci, 
s ktorými som pracovala, boli energickí, túžili sa učiť nové veci, mali množstvo otázok. Predstavovali  
presne to, čo mi na 2. stupni chýbalo. Pri prvej možnej príležitosti som sa prihlásila na rozširujúce 
štúdium, aby som mohla kvalifikovane pracovať na 1. stupni. Momentálne mám už druhý rok triedu na 
prvom stupni – učím všetky predmety a páči sa mi, že môžem hodiny tematicky prepájať. Žiaci majú 
oveľa viac otvorenú myseľ, v rámci vyučovania sa neboja/nehanbia hrať rôzne didaktické hry, sú 
otvorené všetkým možným aktivitám, majú plnú hlavu otázok. .  

„Učiteľ nemusí byť len učiteľom, ale aj priateľom.“ 

Obdobie, ktoré ma naviedlo na to stať sa raz učiteľkou, bolo vtedy, keď som ja sama bola 
žiačkou základnej školy. Veľmi sa mi páčil prístup a spôsob vyučovania niektorých učiteľov. 
Navštevovala som triedu, ktorú nikto nechcel učiť. Považovali nás za najhoršiu triedu na škole nielen 
v správaní, ale aj v učení. Nejeden učiteľ žiadal o to, aby nás nemusel učiť. Raz prišla na školu jedna 
mladá pani učiteľka, ktorá sa rovno stala našou triednou učiteľkou. Bola to osoba, ktorá nepoukazovala 
na naše negatívne vlastnosti, ale snažila sa s nami vychádzať a takým priateľským spôsobom nás 
chcela naviesť na tu správnu cestu. Nepamätám si, aby čo i len raz na nás zvýšila hlas alebo niečo 
negatívne na nás povedala. Brala nás takých, akí sme boli a stala sa nielen našou obľúbenou učiteľkou, 
ale aj priateľkou. Asi práve to mi ukázalo, že učiteľ nemusí byť len učiteľom, ale aj priateľom. Zasiahlo 
ma to až natoľko, že sa mi práca učiteľa začala čoraz viac a viac páčiť. 

Počas môjho štúdia na strednej škole som začala doučovať kamarátky učivo, ktoré im robilo 
problém pochopiť, a takto  som prišla na to, že ma to baví. Vtedy som nebola pevne rozhodnutá, že sa 
stanem učiteľkou základnej školy, ale vedela som, že práca s deťmi a doučovanie iných je niečo pre 
mňa, čo by som raz chcela robiť. Až raz prišiel čas, keď som sa mala rozhodnúť čo ďalej, a tak som 
podala prihlášku na pedagogickú fakultu, odbor špeciálna pedagogika. Momentálne pracujem na 
základnej škole, kde som začínala ako vychovávateľka v ŠKD, ale neskôr ma vedenie školy oslovilo či 
by som nechcela učiť. Keďže som vyštudovala špeciálnu pedagogiku a v súčasnej dobe pôsobím ako 
nekvalifikovaný učiteľ na bežnej základnej škole, tak som sa rozhodla doplniť si moje vzdelanie.  

„Odovzdať nielen vedomosti, ale vštepovať im hodnoty.“ 

 Práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa. Preto by som chcela v tomto smere pokračovať 
a rozvíjať u deti ich schopnosti, učiť ich stále niečo nové a motivovať stále k lepším výkonom a 
výsledkom. K deťom mám veľmi blízko, táto práca ma oslovila už počas predchádzajúceho štúdia na 
pedagogickej škole, kde som praxovala s deťmi predškolského veku, takže by som chcela vidieť, aké  
robia pokroky na I. stupni základnej školy. Chcela by som im odovzdať nielen vedomosti, ale vštepovať 
im hodnoty, aby mali kladný vzťah k práci, k prírode, k ľuďom i k sebe navzájom.    

„Avšak napriek mojej úvahe sa často stretávam so štýlom učenia a vysvetľovania, ktorý je len 
výkladom.“ 

 Keď som začala študovať na vysokej škole v Banskej Bystrici, mojím snom bolo pomáhať 
ľuďom s ich problémami, úzkosťami, depresiami a byť dobrou psychologičkou. Po ukončení 
magisterského štúdia a absolvovaní stáže vo Švédsku som sa rozhodla pokračovať v doktorandskom 
štúdiu. Práve moje zahraničné stáže, konferencie, moji vysokoškolskí pedagógovia a  moja 
dobrovoľnícka prax v rámci štúdia na vysokej škole, kde som mala možnosť byť aj školiteľkou a 
vzdelávať iných ma presvedčili, že chcem aj ja v budúcnosti vzdelávať iných ľudí.  

V rámci doktorandského štúdia som mala možnosť viesť semináre, bakalárske práce 
vysokoškolských študentov, absolvovať množstvo konferencií a mňa táto oblasť vzdelávania, 
sebarozvoja nesmierne zaujala. Už počas doktorandského štúdia som pracovala ako lektorka 
anglického a nemeckého jazyka, čomu sa venujem doteraz. Pre mňa je to nesmierne kreatívna práca, 



 

- 114 - 

 

v ktorej mám možnosť byť v kontakte so zaujímavými ľuďmi a ukázať im čaro sveta jazykov. Anglický 
jazyk je pre mňa vášeň, záľuba a keď vidím, že moji študenti, či už deti alebo dospelí  sú na mojich 
hodinách veselí, spokojní, uvoľnení a baví ich to, tak to je pre mňa viac ako akákoľvek iná pochvala.  

Po ukončení môjho päťročného doktorandského štúdia som absolvovala viacero pracovných 
pohovorov na vysokých školách, no zatiaľ som nemala možnosť pokračovať ako odborný asistent na 
vysokej škole. Preto som prijala možnosť začať pracovať na základnej škole. Byť pedagógom nie je 
prácou, ale poslaním. Po určitom čase veľmi rýchlo zistíte, kto je vo vašej triede samostatný, kto nemá 
sebavedomie, kto miluje šport a naopak, kto je výborný v prednese, kto sa bojí a naopak, kto má až 
príliš ostrý jazyk... Často som sa zamýšľala, prečo niekto učí na základnej škole, ak túto prácu vníma 
iba ako prácu, povinnosť, možnosť zárobku. Nie je tu pedagóg na to, aby pomohol žiakom využiť  
nadobudnuté vedomosti, zvýšil ich sebavedomie, podnietil ich záujem, vyburcoval ich k túžbe po 
vzdelávaní?! 

Napriek mojej úvahe sa často stretávam so štýlom učenia a vysvetľovania, ktorý je len 
výkladom. Učiteľ prečíta žiakom to, čo je v knihe, nadiktuje im poznámky, povie im, aké cvičenia si majú 
urobiť za domácu úlohu. Najšikovnejších žiakov sa ešte opýta pár otázok na zhrnutie učiva, lebo veď 
s tými menej šikovnými by to bolo na dlhšie, hodina skončí a učiteľ odíde z triedy. Od žiakov potom 
učiteľ očakáva, že mu na písomke napíšu poučky, pravidlá, že mu pri skúšaní odpovedia rýchlo a jasne, 
bez zbytočných úvah a spoločného hľadania iných možností riešenia, odpovedí. No ja nechcem byť 
a ani nie som takýto pedagóg. Ja chcem s mojimi študentmi komunikovať, hľadať nové riešenia, aby sa 
študenti učili na vlastných chybách. Podnecovať ich tvorivosť, kreativitu, empatiu, dať možnosť aj 
slabším žiakom prejaviť sa, ukázať svoj talent. Každý študent je v niečom dobrý, v každom hľadám to 
pekné, dobré, milé, to čo vieme rozvíjať, v čom ho viem motivovať, v čom dokáže napredovať.  

Nechcem byť pre žiakov iba učiteľkou, ktorá ich učí matematiku, slovenský jazyk, anglický 
jazyk, ale chcem byť pre nich priateľkou, motivátorkou, psychologičkou, niekým, komu sa môžu bez 
obáv zdôveriť, s kým sa na hodinách nenudia a na koho sa tešia. Mám rada, keď na našich hodinách 
vieme využiť skupinovú dynamiku, filozofovanie, humor. Na hodinách si vytvárame svoj svet, kde máme 
právo odpovedať na otázky bez strachu, že sa niekto bude smiať, že naša odpoveď bude zlá.  Práve 
naopak v uvoľnenej a priateľskej atmosfére s prvkami autority sa snažím poskytnúť študentom priestor 
vyjadriť sa, nebáť sa povedať svoj názor, pochváliť samého seba, oceniť jeden druhého, naučiť sa 
pomáhať si, akceptovať rozdielne názory, myšlienky. Tieto všetky aspekty, možnosť rozvíjať osobnosť 
študentov, ukázať im, aký nádherný je svet jazykov, kníh, vzdelávania, aké krásne je učiť sa, že je 
možné tešiť sa na hodiny, kurzy a vytvoriť si priateľské vzťahy s inými študentami, to všetko ma 
motivuje byť pedagogičkou, učiť, vzdelávať a robiť svet mojich študentov farebnejší a zábavný.  

„Nehovorím o tom, že učitelia MŠ sú u širokej vernosti, ale aj zo strany školstva stále 
považovaní za menejcenných.“ 

V tomto čase pracujem ako riaditeľka na jednotriednej materskej škole v obci. Moja práca 
pozostáva z výchovy a vzdelávania detí a riadenia MŠ. Prvá  činnosť výchova a vzdelávanie je mi veľmi 
blízka, práca ma napĺňa, rada odovzdávam poznatky hravou formou deťom. Druhá časť je dosť 
náročná, pretože bojovať hlavne s byrokraciou nášho školstva ma veľmi unavuje. A ďalším problémom 
je zriaďovateľ a nezmyselné financovanie MŠ. A nehovorím o tom, že učitelia MŠ sú u širokej vernosti, 
ale aj zo strany školstva stále považovaní za menejcenných, veď sa iba hráme a nič nerobíme  a ja sa 
cítim mnohokrát znechutená a deprimovaná týmto prístupom.  

Napriek tomu chcem v školstve aj naďalej pracovať, rozvíjať svoje osobnostné a profesionálne 
schopnosti, preto som sa rozhodla rozšíriť si svoje  vzdelanie . Po  rokoch ako učiteľka MŠ by som  rada 
svoje pôsobisko zmenila a pracovala na základnej škole.  
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„Ich vďačnosť, nežnosť a pokora za lásku a opateru bola nesmierna a fascinujúca.“ 

Moja práca je pre mňa obohacujúca, naplňujúca, plná lásky a prijemného kontaktu s deťmi, 
ktoré to potrebujú najviac. Moje začiatky boli v škole, kde som pomáhal v špeciálnych triedach, ako 
pomocník pri rôznych činnostiach, ktorý prišiel cez úrad práce na absolventskú prax. Týmto sa asi 
spustila moja cesta učiteľa. Pocítil som, že uberať sa cestou pedagogického smeru bude pre mňa 
obohacujúce a rozvíjajúce. Žiaci v špeciálnych triedach boli v tom čase veľmi malí, boli to prváci až 
druháci a pri tom som si uvedomoval ich slabosť a odkázanosť na učiteľa a asistenta, ktorý je pre nich 
veľkým pomocníkom a spolu s nimi môžu sa rozvíjať a posúvať intelektuálne vyššie a osobnostne 
dopredu. Ich vďačnosť, nežnosť a pokora za lásku a opateru bola nesmierna a fascinujúca. Títo žiaci si 
vážia učiteľa a aj človeka, ktorý ich má rád. Vedia mu to patričným spôsobom odplatiť, a preto som si 
povedal, že uberať sa cestou učiteľa bude v mojom živote asi veľmi dobrá cesta a pritom môžem 
pomáhať a aj tvoriť s týmito deťmi a začal som študovať špeciálnu pedagogiku.  

Po ukončení som si uvedomil, že nemôžem skončiť len pri špeciálnej pedagogike, ak chcem 
pomáhať ďalej žiakom a rozvíjať ich osobnosti a tiež svoju osobu.  

„Mojim žiakom podávam síce vedomosti, ale mnohokrát aj oni sami učia mňa.“  

Od útleho detstva, hoci som vyrastala v skromnejšej rómskej rodine, som túžila, že raz budem 
pani (vtedy ešte súdružkou) učiteľkou.  

Moje prvé učiteľské skúsenosti som získala pri učení mojich dvoch, teraz už dospelých dcér. 
Zistila som, že sa na popoludňajšie učenie s dcérami teším a napĺňa ma to. Keď sa už moje dievčatá 
dostali na stredné školy, zistila som, že mi učenie s nimi chýba a začala som pracovať ako asistentka 
učiteľa na základnej škole. Potrebovala som pedagogické vzdelanie, preto som sa prihlásila na MPC 
v Prešove, a tak som sa stala asistentkou učiteľa. Ako asistentka som pracovala 12 rokov a počas tejto 
doby som sa na odporúčania a motiváciu môjho vtedajšieho riaditeľa školy a mojich kolegýň dostala na 
štúdium špeciálnej pedagogiky, ktorú som aj úspešne ukončila druhým stupňom VŠ. Mojou veľkou 
oporou a motiváciou bol aj môj manžel, ktorý je tohto času riaditeľom základnej školy. 

Momentálne pracujem ako učiteľka na základnej škole v špeciálnej triede a úväzok si dopĺňam 
hodinami matematiky a hudobnej výchovy v bežnej triede. Naša základná škola má 100 % zastúpenie 
rómskych žiakov. Práca s nimi je síce náročná, ale aj veľmi rôznorodá a zaujímavá. Mojim žiakom 
podávam síce vedomosti, ale mnohokrát aj oni sami učia mňa a týmto obojstranným pôsobením sa 
obohacujeme navzájom.  

Môj detský sen stať sa učiteľkou sa teda stal realitou a kvôli žiakom, ktorí ma dennodenne 
prekvapujú, dodávajú mi pozitívnu energiu, chcem ďalej študovať a napredovať, aby som svoje 
vedomosti a získané poznatky mohla podávať ďalej. 

„S pribúdajúcim počtom žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia rómskeho pôvodu je 
potrebné riešiť špecifické situácie.“ 

Na našej škole pôsobím ako pedagogický asistent už 10 rokov. Pochádzam z rómskej 
komunity. V roku 2014 som si na MPC v Prešove urobil kvalifikáciu na pedagogického asistenta a 
popritom som študoval aj na VŠ sv. Alžbety v Košiciach sociálnu prácu druhého stupňa so zameraním 
na rómsku problematiku, ktorú som v 2015 úspešné ukončil. V 2018 som ukončil doplňujúce štúdium na 
VŠ sv. Alžbety. 

Školstvo na Slovensku je na vysokej úrovni, avšak s pribúdajúcim počtom žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia rómskeho pôvodu je potrebné riešiť špecifické situácie a problémy z tohto 
vyplývajúce. Hľadať postupy a metódy práce, aby sa v budúcnosti rómske deti dokázali začleniť do 
majority, mať prácu, žiť a prinášať úžitok pre seba a aj celú našu spoločnosť. A to bolo pre mňa hlavnou 
motiváciou, preto som sa rozhodol pre štúdium na prvom stupni, aby som prispel k  problematike 
riešenia sociálne slabších Rómov. Najdôležitejšou oblasťou je výchova a vzdelávanie. Je nevyhnutnou 
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potrebou osobnostného rastu človeka, ktorý sa pripravuje na začlenenie do spoločnosti. V hodnotovom 
rebríčku radových Rómov vzdelanie nemá žiadny význam. Neuvedomujú si, že výchova a vzdelávanie 
môže byť cestou k uspokojovaniu fyzických či psychických potrieb. Nedostatok vzdelávania a výchovy 
vytvára kultúrne, spoločenské a hospodárske rozdiely, ktoré spôsobujú vznik marginalizovaných 
rómskych komunít vytláčaných na okraj spoločnosti. 

„Detský svet ma neustále fascinoval, baví ma byť jeho súčasťou.“ 

 Práca s ľuďmi ma vždy zaujímala. Najprv som vyštudovala strednú pedagogickú školu. Potom 
som vo svojom vzdelávaní pokračovala na vysokej škole, kde som  vyštudovala sociálnu prácu. Avšak 
už počas nej som študovala doplňujúce pedagogické štúdium. Detský svet ma neustále fascinoval, baví 
ma byť jeho súčasťou, preto som sa rozhodla byť učiteľkou na 1. stupni základnej školy. V rámci mojej 
praxe sa chcem priblížiť k deťom. Nebyť im len prísnym učiteľom, ale aj chápajúcim, veselým, na 
ktorého, keď odídu zo školy, budú rady spomínať. V tomto veku sú deti veselé, bezprostredné, tvorivé, 
hravé, radi objavujú a skúmajú svet okolo. Hoci je to práca náročnejšia, ale veľmi krásna. Chcem sa 
podieľať na kreovaní ich osobnosti, aby si vryli tie hodnoty, ktoré budú základom pre ich ďalšie 
formovanie. Hodlám im vytvoriť také podmienky, aby sa stále tešili do školy a rady na ňu spomínali.  

„Čo vás môže potešiť viac ako srdiečko so slovami - mojej najlepšej pani učiteľke.“ 

 Je presne rok, čo pôsobím v školstve. Aj keď som pracovala na obdobnom poste, je to iná 
skúsenosť. Za ten čas som si vyskúšala prácu asistenta učiteľa aj učiteľa na prvom stupni. Práve učenie 
na prvom stupni bolo pre mňa úplne niečím novým a zároveň jednou z možností mojej sebarealizácie a 
kreativity. Keďže táto práca s deťmi ma veľmi zaujala, nielen čo sa týka odovzdávania nových 
vedomostí, ale  najmä vtedy, keď som videla tie zvedavé detské očká, úprimné srdiečka a  prejavy 
neskutočnej vďaky za každé milé slovo či pohladenie. Čo vás môže potešiť viac ako  srdiečko so 
slovami - mojej najlepšej pani učiteľke. Myslím, že som sa  svojej novej pracovnej pozície zhostila dobre 
a to ma podnietilo k tomu, aby som si rozšírila vzdelanie a naďalej tešila čo najviac tých zvedavých 
očiek a úprimných srdiečok. 

„Som pedagóg, vždy som chcela byť pedagóg a nikdy som to neoľutovala.“ 

S deťmi pracujem už niekoľko rokov. Začínalo to brigádami v táboroch, neskôr som vyštudovala 
odbor biológia - geografia v Banskej Bystrici a niekoľko rokov som pracovala na druhom stupni 
základnej školy. Viedla som niekoľko záujmových krúžkov, stále viac som sa zoznamovala s  prácou 
s menšími žiakmi, tzv. prvostupniarmi. Fascinovali ma ich zvedavé očká a ich schopnosť rásť pod 
správnym vedením pedagóga. Neskôr som pracovala ako asistentka učiteľa. Pri tejto práci som si viac 
uvedomila, aké je dôležité správne vedenie žiakov a ich neustála podpora. Ako niekedy zle zvolenými 
metódami a nevhodnými slovami dokážeme zlomiť malé detské srdiečka a odradiť ich na ceste za 
poznaním. Práca učiteľa je v mnohých ohľadoch náročná, no nesmierne krásna. Všetci sa učíme celý 
život, ale ten vzťah k veciam a udalostiam okolo nás nám pomáhajú dotvárať aj naši spoluputovníci, 
rodičia, kamaráti, kolegovia a v neposlednom rade učitelia. Od nich všetkých závisí, či bude ten pohľad 
na veci pozitívny, radostný, motivujúci a formujúci zdravo našu osobnosť a našu budúcnosť alebo 
naopak. Som pedagóg, vždy som chcela byť pedagóg a nikdy som to neoľutovala. 

„Pre žiaka v tom najmladšom veku je učiteľ ako druhý rodič, ale v škole.“ 

 Študovala som na Prešovskej univerzite na Fakulte humanitných a prírodných vied, odbor 
učiteľstvo ekológie a geografie. Hneď po škole sa mi nepodarilo uplatniť vo svojom odbore učiteľky, ale 
dostala som ponuku práce ako vychovávateľka na ZŠ. Chcela som sa dostať do školy a nabrať nejakú 
prax pri deťoch, tak som neváhala v šla som do toho. Trošku som sa aj bála, keďže som nemala žiadnu 
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prax, čo sa týka detí na prvom stupni. Ale musím sa priznať, že tie si ma svojou úprimnosťou, radosťou 
a túžbou učiť sa a objavovať niečo nové úplne získali. Pre žiaka v tom najmladšom veku je učiteľ ako 
druhý rodič, ale v škole. Páči sa mi tento vzťah učiteľa a žiaka na prvom stupni. A páči sa mi tá 
predstava, ako uvidím tie prvé kroky v učení od ich nástupu do prvého ročníka, ako sa budú vyvíjať, ako 
budú ďalej napredovať. Uvedomujem si, že učiteľ na prvom stupni dáva žiakovi to najcennejšie, dáva 
mu základy, na ktorých si vybuduje svoju vilu či dom. Mám veľmi rada deti a  napĺňa ma táto predstava 
učiť ich. 

„Môj dôvod, prečo chcem učiť, je môj starší syn.“ 

 Môj dôvod, prečo chcem učiť, je môj starší syn. Odmala bol hyperaktívny a vždy potreboval 
usmerniť, tak isto to bolo aj v škole, potom sme boli na vyšetrení a diagnostikovali mu tri  dys-, takže boj 
s učením začal. Počase som si uvedomila, že ma to tak pohltilo, že som bola rozhodnutá vyštudovať 
učiteľstvo, aby som sa mohla venovať deťom, ktoré potrebujú pomôcť a usmerniť. Mám vyštudované 
učiteľstvo na strednej škole, a preto som sa rozhodla doplniť si štúdium na prvom stupni. Viac inklinujem 
k menším detičkám a momentálne už tri roky pracujem ako asistent učiteľa na základnej škole. 

„Ako učiteľka na I. stupni deti nielen vzdelávam, ale aj vychovávam.“ 

 Po ukončení VŠ som si nevedela nájsť miesto s mojou aprobáciou. Nakoniec som skončila na 
základnej škole, kam ma prijali ako učiteľku pre nultý ročník. Po tejto skúsenosti, keď som učila deti zo 
sociálne znevýhodneného prostredia, som pocítila, že ako učiteľka na I. stupni deti nielen vzdelávam, 
ale aj vychovávam. Stala som sa akousi druhou mamou pre tie deti a to ma veľmi chytilo za srdce. Bolo 
to niečo nové, iné, nie ako skúsenosti, ktoré som mala z vysokoškolskej a dobrovoľníckej práce na 
druhom stupni. Na základe toho som sa rozhodla, že si doplním kvalifikáciu, aby som mohla naďalej 
nielen učiť deti, ale aj ich vychovávať. 

„Dlhé roky som pracovala v inom odvetví.“ 

Dlhé roky som pracovala v inom odvetví. Školstvo bola náhoda, keď som pred viac ako štyrmi 
rokmi nastúpila na základnú školu cez projekt ako sociálny pedagóg. Naša škola má 100 % zastúpenie 
žiakov z marginalizovanej rómskej komunity. Často som aj na vyučovaní v triedach a nadchla som sa 
pre túto prácu. U týchto detí vidieť neskutočné pokroky v oblasti vzdelávania aj výchovy, hlavne teda v 
nultom a prvom ročníku. Padlo rozhodnutie doštudovať a venovať sa učeniu, ideálne by som rada 
zostala aj v tomto prostredí žiakov z MRK. Chcela by som pracovať so žiakmi, nielen vykonávať prácu, 
ktorá je o žiakoch. Myslím, že táto práca ma bude aj v budúcnosti napĺňať.  

„A byť dobrou učiteľkou znamená, že je potrebné sa učiť celý život.“ 

 Učiteľkou na primárnom stupni vzdelávania sa chcem stať z viacerých dôvodov. Od malička 
som chcela byť učiteľkou. Byť učiteľkou je pre mňa poslanie. A dobrou učiteľkou to znamená, že je 
potrebné sa učiť celý život. Vybrala som si toto povolanie pre prácu s deťmi a mládežou, formovanie ich 
osobnosti, pozitívny vplyv na ich život v rámci výchovy a vzdelávania. Po skončení vysokej školy som 
učila žiakov prvého aj druhého stupňa na ŠZŠ. Pracovala som v CPPPaP ako odborný pracovník 
s deťmi a mládežou v oblasti primárnej prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických 
javov. Ak som si mohla vybrať medzi deťmi, tak ma stále ťahalo k menším žiakom, cítila som sa pri nich 
lepšie. Začala som učiť na základnej škole ako učiteľka primárneho vzdelávania, kde som 
nekvalifikovaná a musím si doplniť rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. A mojou najväčšou  
inšpiráciou je moja štvorročná dcéra. 
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„Aby som mala možnosť učiť aj na bežnej škole.“ 

 Učím na špeciálnej základnej škole 10 rokov. Počas týchto rokov som učila len žiakov z rómskej 
osady. Dva roky som však mala možnosť pracovať v poobedňajších hodinách ako externý špeciálny 
pedagóg na bežnej základnej škole na dohodu, kde som sa venovala dvom žiakom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Tá práca ma veľmi naplňovala, pretože žiaci napredovali po každej 
jednej vyučovacej hodine a špeciálno-pedagogická intervencia mala svoj význam. Na rozdiel od práce 
s Rómami, kde efekt intervencie je aj napriek enormnému úsiliu pedagógov minimálny a často je to pre 
pedagógov demotivujúci faktor. Z toho dôvodu si rozširujem svoju kvalifikáciu, aby som mala možnosť 
učiť aj na bežnej škole. 

„V špeciálnej triede sa cítim doma.“ 

 Som učiteľkou v špeciálnej triede v bežnej ZŠ na prvom stupni 9 rokov. V špeciálnej triede sa 
cítim doma. Práca ma baví a žiaci aj so svojimi hendikepmi sú úžasní a majú radosť z učenia 
a objavovania nových vedomostí. Z môjho osobného pohľadu je veľká škoda, že práve nariadeniami 
zhora a po nástupe inklúzie sa špeciálne školy, ako aj triedy, postupne vytrácajú. A takto je aj u nás 
v škole. Práca so žiakmi ma napĺňa a dáva pocit, že aj vďaka mne a môjmu prístupu napredujú. Keďže 
sme bežná ZŠ, zastupovala som aj v bežnej triede. Je pravdou, že práca v bežnej triede je úplne iná, 
spätná väzba je na inej úrovni. Nové vedomosti prijímajú žiaci s veľkou radosťou a snahou, aby vedeli 
čo najviac (občas až nezdravým súperením, kto je lepší). Učiteľa rešpektujú ako svoju autoritu. Svoju 
prácu mám rada, aj preto som začala s rozširujúcim štúdiom pre prvý stupeň. 

„Navyše, mám voľnú ruku, skvelé vedenie, a preto ma to stále baví.“ 

 Pôvodne som vyštudovala nemecký jazyk a výtvarnú výchovu. V mieste mojho bydliska sa mi 
ušlo miesto, kde väčšinu mojich žiakov tvorili rómske deti, ktoré mali problém zvládnuť základy 
slovenského jazyka a nie ťažkú gramatiku nemčiny. Vždy sme spoločne dokázali nájsť aktivitu, ktorá by 
nás bavila. Hľadanie v malých slovníčkoch sme posunuli na iný level, trénovali sme abecedu a prepis. 
Horšie to však bolo s gramatikou a počase vlastne aj s celým mojím snažením a dalo sa čakať, že ak 
v celej triede nebol lepší prospech ako 4 a 5, došlo u mňa k vyhoreniu. Dala som si pauzu v podobe MD 
a po jej skončení som dostala ponuku učiť druhý ročník. Išlo opäť o rómske deti. Popravde, optika 
človeka už s vlastným dieťaťom sa neskutočne zmenila a decká boli také zlaté, že som sa pohrávala 
s myšlienkou ostať na prvom stupni. Bohužiaľ, bol to len záskok a dostala som miesto na druhom stupni 
v špeciálnej triede, čo bolo nočnou morou s dennými bitkami medzi žiakmi a volaním polície. Ale 
našťastie, prišla ponuka opäť na prvý stupeň. Už som bola rozhodnutá, že sa dám na štúdium učiteľstva 
na prvom stupni. Zatiaľ pracujem nekvalifikovane. Môžem naplno uplatniť aj moju milovanú výtvarnú,  
ktorú využívam pri každom predmete, kde sa snažíme vyrábať si pomôcky, ktoré nám chýbajú. 
Bonusom je, že učím vlastného syna, takže o kritiku mám postarané a viem, čo bolo v škole nudné (hoci 
teraz je nudné a trápne skoro všetko). Navyše, mám voľnú ruku, skvelé vedenie, a preto ma to stále 
baví.  

„Pracujem so žiakom prvého stupňa, ktorý je na vozíčku.“ 

 Od malého dieťaťa som snívala o tom, že budem pracovať v banke. Jedného dňa sa mi to 
splnilo, ale ideálna predstava pominula hneď, ako sa mi narodil syn. Začala som si uvedomovať, že čas, 
ktorý strávim v banke môžem venovať jemu, a tak som sa začala zahrávať s myšlienkou, že sa v 
školstve zamestnám. Mama, sestra, aj teta  sú učiteľky, tak som si povedala, prečo ňou nemôžem byť aj 
ja? U nás, na východe, je s prácou veľký problém. Kvalifikovaná som na strednú školu, ale nikdy ma to 
neťahalo ísť učiť veľkých pubertiakov, a tak som si začala hľadať na začiatok prácu asistenta učiteľa. 
Pred tromi rokmi som prvý raz nastúpila na školskú pôdu ako asistent učiteľa. Dostala som možnosť byť 
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pri jednej šikovnej učiteľke v prvom ročníku, veľa som sa od nej naučila. Rok na to som si našla prácu 
bližšie k svojmu bydlisku. Stala som sa asistentkou učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. 
Pracujem so žiakom prvého stupňa, ktorý je na vozíčku. Práca asistenta je veľmi pekná, najmä keď 
vidíte progres dieťaťa, a  preto by som chcela byť aj ja učiteľkou na prvom stupni. Chcem dávať progres 
viacerým deťom. Prácu asistenta beriem ako veľmi dobrú školu, ale teraz je rad na mne.  

„Každý z nás si určite pamätá na svojho prvého učiteľa.“ 

Učiteľ na primárnom stupni má nezameniteľné miesto v živote žiaka. Je jednou z dôležitých 
osôb hneď po rodičoch. Vzťah medzi rodičom a žiakom primárneho stupňa je v porovnaní so staršími 
žiakmi iný, vzniká tu väčšie puto, ktoré v mnohých prípadoch pokračuje aj vo vyššom veku. Každý z nás 
si určite pamätá na svojho prvého učiteľa, ktorý ho naučil čítať, písať, počítať... 

Mojím dôvodom byť učiteľom na primárnom stupni je dobrý a hrejivý pocit. Radosť, ktorá plynie 
z toho, keď dieťa aj vďaka mne si dokáže prvýkrát prečítať svoju obľúbenú rozprávku alebo napíše svoj 
prvý list kamarátovi. Byť sprievodcom dieťaťa na ceste poznania, získavania vedomostí, pri objavovaní 
rôznych záhad je pre mňa veľkým dobrodružstvom, minimálne takým, ako je pre dieťa. Som vďačná za 
túto možnosť.   

„Rodičia, školy chcú integrovať za každú cenu aj žiakov s mentálnym postihnutím.“ 

Moje štúdium je skôr pragmatickým krokom. Aj keď takmer 20 rokov pôsobím na špeciálnej 
škole, integračný trend je výrazný a odzrkadľuje sa na zníženom počte žiakov na našej škole (a 
prepúšťaní). Rodičia, školy chcú integrovať za každú cenu aj žiakov s mentálnym postihnutím a tieto 
trendy spôsobia buď zánik špeciálnych škôl alebo len ich veľmi obmedzené fungovanie, čo je, 
samozrejme, obrovská škoda. To je asi ten hlavný dôvod. Pri rozhodovaní o tom, ako si rozšíriť svoje 
možnosti a ďalej pôsobiť v školstve, som sa prirodzene rozhodla pre primárnu pedagogiku. Kombinácia 
primárna pedagogika a špeciálna pedagogika môže byť v súčasnej dobe v škole plnej žiakov s rôznymi 
poruchami, integrácii a inklúzii žiaducou výhodou. Pracovať s deťmi v mladšom školskom veku je mi 
blízke, sama som mamou (8 a 13 rokov), som dostatočne empatická, citlivá a vnímavá pre prácu 
s deťmi, ktoré potrebujú pedagóga organizačne zdatného s dávkou entuziazmu a ešte väčšou dávkou 
realizmu.  

„Pre žiaka v tom najmladšom veku je učiteľ a rodina ako soľ nad zlato.“ 

Naša spoločnosť si neuvedomuje, že učiteľ je ten, ktorý dáva žiakovi to najcennejšie, dáva mu 
základy, na ktorých si vybuduje svoju vilu, dom či iba miestečko pod mostom.  

Od tých základov sa odvíja všetko. Samozrejme, nie je to iba o učiteľovi, ale aj o žiakovi, či tie 
základy prijať chce a s tým súvisí aj rodina, ktorá je oporným múrom toho žiaka. Pre žiaka v tom 
najmladšom veku je učiteľ a rodina ako soľ nad zlato. Učiteľ je ako druhý rodič, ale v škole. Úlohou 
učiteľa podľa mňa nie je len naučiť deti hlavne písať, čítať, počítať. Dnes svet už nepotrebuje 
jednotkárov, ktorí vysypú nabiflené učivo. Je oveľa viac dôležitejšie vedieť spracovať poznatky, či mať 
všeobecný prehľad, vyjadriť svoj názor a využívať správnu komunikáciu, byť tvorivý, mať nápady, 
participovať v rôznych združeniach či neformálne sa vzdelávať. Deti sú šikovné, informácie si vedia 
hľadať aj samy. 

Chcem preto rozvíjať v deťoch kreativitu, talent, či projekty na podporu spoločnosti, chcem 
v nich podporovať to, aby mysleli na ostatných.  
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„Ak učiteľ nepristupuje k svojej učiteľskej profesii ako k poslaniu, ale iba ako k povolaniu, 
okráda tým nielen deti, ale aj seba.“ 

Momentálne učím na druhom stupni ZŠ chémiu. Či na druhom, alebo na prvom stupni je 
dôležitou súčasťou vyučovacieho procesu motivácia.  

Motivácia je vzbudzovanie záujmu žiaka o učenie sa, o to, čo s ním chceme na vyučovaní 
dosiahnuť. Je veľmi dôležitá, pretože uľahčuje učiteľovi prácu so žiakom, ak je, samozrejme, vhodne 
zvolená. Čím máme mladších žiakov, tým je motivácia na vyučovaní potrebnejšia. Malé deti, teda žiaci 
na 1. stupni ZŠ  sú vo veku, keď ich schopnosť sústrediť sa na danú činnosť je veľmi krátka. Preto učiteľ 
musí meniť formy práce na hodine, aby naučil svojich žiakov to, čo si predsavzal za cieľ tej-ktorej 
hodiny. Skutočná profesionalita učiteľa okrem kvalifikácie a vedomostí vyplýva z jeho lásky k deťom, z 
jeho lásky k práci, z jeho tvorivého prístupu k sebe, deťom, vyučovaniu a výchove. Za veľkú 
neodpustiteľnú chybu sa u učiteľa pokladá to, ak nemá rád deti. Ak učiteľ nepristupuje k svojej učiteľskej 
profesii ako k poslaniu, ale iba ako k povolaniu, okráda tým nielen deti, ale aj seba. Žiaci vycítia, či ich 
má učiteľ rád. Učiteľ, ktorý nemá rád deti, stráca u nich dôveru, svoju autoritu si väčšinou vynucuje 
direktívnym spôsobom riadenia, preto u žiakov nie je obľúbený.  

Vyučovať deti na prvom stupni je pre mňa veľká výzva a silná motivácia. 

„Učiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je veľká výzva.“ 

Deti sú naša budúcnosť, preto je dôležité, aby dostali kvalitné vzdelanie. Byť učiteľkou mi prináša 
obrovský pocit zodpovednosti. Ja som tá, ktorá má deti niečo naučiť, na mňa sa spoliehajú, som ich 
vzorom. Som tá, ktorá im načúva, rozumie, pomôže a poradí.  

Učiť žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je veľká výzva. Je úžasné byť súčasťou toho, 
ako deti objavujú, tvoria, nachádzajú riešenia. Chcem im umožniť mať z učenia sa skutočnú radosť. 
Najmä rómske deti túžia objavovať „nové svety“ a ja som rada, že môžem byť toho súčasťou. V triede 
často vznikajú rôzne problémy, ktoré treba riešiť. Samotnou praxou získame skúsenosti a  zručnosti, 
ktoré potrebujeme. Život je najlepší učiteľ. Učiteľ učí deti a súčasne sa učí aj od nich. Každý deň je iný, 
nezameniteľný, tak ako každé dieťa je iné, jedinečné.  

Žiaci na I. stupni sú zvedaví, úprimní, spontánni, neopakovateľní. Každý pokrok, ktorý žiaci 
dosiahnu a spätná väzba, ktorú dostávam od žiakov i od rodičov je pre mňa ďalšou motiváciou a dáva 
zmysel môjmu poslaniu. To je dôvod, prečo som si zvolila práve toto povolanie.  

„Po rodičoch sme to my, učitelia, s kým deti trávia podstatnú časť dňa.“ 

Som učiteľka celým mojím bytím, moje zamestnanie je mojím životným poslaním. V učiteľskom 
povolaní vidím obrovskú možnosť ako pozitívne ovplyvňovať a usmerňovať výchovu žiakov, formovať 
osobnosť dieťaťa. Po rodičoch sme to my učitelia, s kým deti trávia podstatnú časť dňa. Mladší školský 
vek je obdobie, v ktorom sa dá ešte popracovať na charaktere a správaní sa  detí. Tak ako sochár dáva 
hline tvar, aj učiteľ svojou prácou tvorí zo žiaka jedinečnú osobnosť. Dobrý učiteľ môže odovzdať svojim 
žiakom veľa (vedomosti, postoje, správanie). Pre mňa je učiteľské povolanie priestor, v  ktorom môžem 
realizovať svoju tvorivosť a nápady, odovzdať časť zo seba.  

„Hoci sa mi doteraz nepodarilo zamestnať sa ako učiteľ ani ako asistent učiteľa, verím tomu, že 
sa mi to raz podarí.“ 

Vyštudoval som učiteľstvo ekonomických predmetov. Ani počas štúdia na vysokej škole som si 
však ešte nebol istý, či budem v budúcnosti učiť. Učiť na strednej škole nebolo mojím snom, skôr ma to 
ťahalo k mladšej vekovej kategórii. Tak som sa rozhodol o rozšírenie si vzdelania v odbore učiteľstvo 
pre 1. stupeň základnej školy, a tak získať viac vedomosti a možností zamestnať sa na základnej škole. 
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Hoci sa mi doteraz nepodarilo zamestnať sa ako učiteľ ani ako asistent učiteľa, verím tomu, že sa mi  to 
raz podarí.  

„Učiteľ nie je povolanie, ale poslanie, ktoré sa vykonáva najmä srdcom.“  

 Na škole, na ktorej v súčasnosti pôsobím, som bola prijatá ako sociálna pedagogička. Práca 
s deťmi ma natoľko napĺňala, že už som si nevedela predstaviť inú, a tak som sa rozhodla študovať 
ďalej a stať sa skutočnou učiteľkou. Deti na prvom stupni sú úžasne podnetné a nielen učitelia im, ale aj 
práve oni nám toho dokážu veľa odovdzať. Učiteľ nie je povolanie, ale poslanie, ktoré sa vykonáva 
najmä srdcom. Chcem a verím, že budem práve taká učiteľka, ktorá bude hľadieť na každé jedno dieťa 
srdcom, aby rado chodilo do školy, aby škola nebola mučenie, ale miesto, kde sa nadobúdajú 
vedomosti s radosťou a túžbou niečo nové sa dozvedieť.  

„Štúdium modernej pedagogiky a didaktiky považujem za súčasť priebežného vzdelávania 
riadiaceho pracovníka.“ 

K štúdiu primárnej pedagogiky ma viedla moja aktuálna pozícia v školstve. V školstve pracujem 
19 rokov, z toho 9 rokov ako riaditeľka v súkromnej základnej škole, ktorá má svoju tradíciu. Škola 
vytvára podmienky pre efektívnu edukáciu, napr. nízky počet žiakov v triedach. Štúdium primárnej 
pedagogiky som si zvolila, aby som mala komplexnejší pohľad na základnú školu. Prínos tohto štúdia 
vidím v spolupráci s učiteľmi prvého stupňa pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, pri 
komunikácii s rodičmi budúcich prváčikov a najmä pri tvorbe podmienok pre plynulý prechod žiakov 
z prvého stupňa na druhý stupeň. Štúdium modernej pedagogiky a didaktiky považujem za súčasť 
priebežného vzdelávania riadiaceho pracovníka, hoci som si vedomá, že to nevyhnutne nemusí byť 
univerzitné vzdelanie. Každú informácia od odborníkov, ktorú dokážem priamo či sprostredkovane 
využiť v praxi, považujem za veľmi cennú. 

„Venujem sa deťom s mentálnym postihnutím.“ 

Som špeciálna pedagogička a venujem sa deťom s mentálnym postihnutím a učím na prvom 
stupni, základná škola v Košiciach, Luník IX. Veľmi rada pracujem s deťmi vo veku od šesť do deväť 
rokov. Pozorujem, ako sa deti počas tohto obdobia menia. Získavajú vedomosti, ku ktorým som 
významne prispela pedagogickým a ľudským prístupom. Táto práca ma celkovo napĺňa. Mám veľkú 
radosť, ak môžem z malého človiečika vychovať plnohodnotnú osobnosť. V budúcnosti by som rada 
pracovala aj s intaktnými deťmi.  

„Akékoľvek vynaložené úsilie stojí za to.“ 

 Môjmu rozhodnutiu vyučovať na prvom stupni predchádzali viaceré životné udalosti. Najskôr 
som vyštudovala odbor sociálna práca, aj keď to bude znieť ako klišé, vždy som obdivovala ľudí, ktorí 
sú ochotní dennodenne sa obetovať a pomáhať s otvoreným srdcom chorým či opusteným. Neskôr som 
však dospela k presvedčeniu, že formy pomoci môžu byť rôzneho charakteru. Začala som pracovať ako 
pedagogický asistent učiteľa s deťmi rôzneho typu postihnutia, ale aj ako vychovávateľka v školskom 
klube. Čoraz viac ma tá práca s deťmi na prvom stupni napĺňala radosťou, láskou a pokorou k tomuto 
ušľachtilému povolaniu. Počas niekoľkých rokov pôsobenia na prvom stupni som nadobudla veľkú úctu 
k tomuto nesmierne zodpovednému poslaniu – formovať, vzdelávať, vychovávať, rozvíjať, prijímať či 
s láskou viesť na ceste životom deti, ktoré si vlastne ešte len hľadajú svoje miesto na tomto svete. 
Fascinujú ma ich krásne, čisté, ale pritom tak zraniteľné srdiečka. Už známy grécky filozof  Aristoteles 
tvrdil, že duša človeka je pôvodne čistá ako biely nepopísaný papier. Ak môžem svojou troškou prispieť 
k tomu, čo má byť na tom papieri napísané, teda aby sa z dieťaťa stal raz dobrý, zodpovedný a 
vzdelaný človek, s úctou k sebe samému, ale aj k iným ľuďom a prírode a so správne nastavenými 
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životnými hodnotami, tak akékoľvek vynaložené úsilie stojí za to. Pre učiteľa, ktorý žije svojím poslaním 
je práve to tou najkrajšou odmenou a  zadosťučinením.  

„Pri hre sa deti naučia a zapamätajú si najväčšie množstvo informácií.“ 

 Prečo chcem vyučovať na 1. stupni? Mojou pôvodnou aprobáciou je špeciálna pedagogika a 
učila som žiakov s postihnutím aj na 1. stupni a momentálne na 2. stupni v špeciálnej triede. Počas 
predchádzajúcich rokov som si vyskúšala aj prácu pedagogickej asistentky, v bežnej  triede pri žiakovi s 
autizmom. Občasným zastupovaním triednej učiteľky sa mi podarilo vyskúšať si učiť na 1. stupni celú 
triedu, spätnou väzbou od rodičov a žiakov som sa utvrdila v tom, že toto by mohla byť moja správna 
cesta v školstve. Pozorovaním a skúsenosťami som zistila, že v dnešnej dobe je výhodou učiť na 1. 
stupni, mať aprobáciu a skúsenosti zo špeciálnej pedagogiky. Dovolím si tvrdiť, že vo väčšine tried sú 
žiaci, ktorí takýto prístup potrebujú. Momentálne pracujem v špeciálnej triede, ale v budúcnosti by som 
sa chcela zamestnať ako učiteľka na 1. stupni bežnej základnej školy.  
 Učiteľkou na primárnom stupni vzdelávania sa chcem stať z mnohých dôvodov. Za najhlavnejší 
považujem detskú hravosť, ktorá sa dá využiť na každom predmete. Pri hre sa deti naučia a zapamätajú 
si najväčšie množstvo informácií. Ďalej je to spontánnosť, zvedavosť žiakov a túžba objavovať nové 
veci, ktorá mi umožňuje byť pre deti mediátorom a sprievodcom na ceste poznania. Mala som možnosť 
učiť žiakov druhého stupňa a na strednej škole. Práve počas tejto praxe som si všimla, že u mnohých 
študentov sa s pribúdajúcim vekom detská hravosť a nadšenie pre vzdelanie vytráca. Preto som si po 
týchto skúsenostiach vybrala práve prvý stupeň.  

„Už v detstve som sa hrávala s kamarátmi na pani učiteľku.“ 

 Už v detstve som sa hrávala s kamarátmi na pani učiteľku. Páčilo sa mi toto povolanie. 
Obdivovala som svojich učiteľov, ich vytrvalosť, trpezlivosť, zanietenosť a schopnosť naučiť, potešiť 
poradiť. Títo učitelia viedli moje kroky, moje poznanie, môj záujem. Ukázali mi, čo je správne. Zapísali 
sa do môjho vnútra a utvrdili ma v chcení, že raz aj ja môžem stáť na ich mieste a odovzdávať svoje 
vedomosti a rady žiakom. 
 Táto moja detská túžba stať sa učiteľkou ostala živá aj pri výbere vysokej školy. Študovala som 
s veľkým odhodlaním a vidinou približujúceho sa cieľa. Tento cieľ som dosiahla a konečne som stála v 
školskej triede pred tabuľou, pred očami mnohých žiakov, ktorí čakali na moje pokyny, rady, vedomosti, 
na tú pani učiteľku, ktorá ich naučí, poradí, pomôže. Stála som pred tabuľou a tento môj dosiahnutý cieľ 
sa v danom okamihu stal zároveň štartom. Začala som žiakov učiť, radiť im, pomáhať, viesť, liečiť, 
obdivovať, chváliť... Je to nielen povolanie, ale aj poslanie. V pozícii učiteľa sa prelína množstvo 
povolaní od lekára, psychológa, vychovávateľa, policajta a mnoho iných. Učiteľ je dôležitý v tejto 
spoločnosti, nakoľko nielen odovzdáva vedomosti ďalšej generácii, ale dokáže formovať aj ich 
osobnosť, postoje, hodnoty... Má preto veľmi zodpovednú úlohu, ktorá nie je často plnohodnotne 
ocenená. 

„Práve vďaka nej som pochopila, že učiteľom nemôže byť každý.“ 

 Voľba povolania je veľmi dôležitým krokom v živote každého človeka. Neexistujú zlé povolania. 
Všetky profesie majú svoje klady a zápory... Preto je veľmi dôležité si zvoliť povolanie, z ktorého máte 
radosť. 
 Od detstva som rozmýšľala, čím budem v dospelosti. Najskôr som chcela byť speváčkou, 
potom lekárkou či zverolekárkou, herečkou, spisovateľkou atď. Hrala som sa doma na rôzne profesie . 
Všetko sa zmenilo, keď som sa začala hrať s kamarátkou na pani učiteľku. Dokonca sme si spolu 
vytvorili klasifikačný hárok, do ktorého sme vymysleným žiakom vpisovali známky. Práca učiteľa sa mi 
zdala jednoduchá. Myslela som si, že učiteľom sa môže stať každý. 
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 V škole som pochopila, aká náročná je práca učiteľa. Nezabudnem na svoju prvú pani učiteľku. 
Bola to nielen úžasná učiteľka, ale aj veľká osobnosť. Bola milá, spravodlivá, vnímavá. Dovolím si 
povedať, že ma nielen vzdelávala, ale aj vychovávala. Bola so mnou každý deň. Radovala sa z mojich 
úspechov. Bola sklamaná z mojich neúspechov. Dala mi to najlepšie zo seba. Práve vďaka nej som 
pochopila, že učiteľom nemôže byť každý.  
 V školstve som vykonávala povolanie vychovávateľky. Na začiatku som sa pozerala na svoje 
povolanie s veľkým rešpektom. Mala som strach, či to zvládnem, či nesklamem deti, seba a vedenie. 
Neskôr to už šlo samé. S deťmi som si vytvorila vrúcny vzťah. Mala som radosť z práce, ktorú som 
vykonávala.  
 Po skončení štúdia špeciálnej pedagogiky som pracovala ako asistentka učiteľa na prvom 
stupni. Práca sa mi páčila. Nevnímala som pri nej čas, tešila som sa na každú jednu hodinu, ktorú som 
venovala žiakom so zdravotným znevýhodnením. To bol impulz alebo iskra, ktorá ma nakopla. Chcem 
učiť. Chcem vzdelávať. Chcem odovzdávať žiakom to najlepšie zo seba. Pokiaľ to bude možné, som 
odhodlaná sa ďalej vzdelávať. Uvedomujem si, že práca učiteľa je jedna z najťažších, aj napriek tomu 
mi táto práca robí radosť. Teším sa na každý nový deň v škole, na mojich žiakov. Neviem si predstaviť, 
žeby som vykonávala iné povolanie.  

„Viem, že toto štúdium pre mňa nebude posledné, keďže sa rada učím nové veci a rozširujem 
svoj obzor vedomostí.“ 

 Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku-psychopédiu. Žiaľ, na východe je problém nájsť si 
v tomto odbore prácu. Preto učím druhý rok tretiakov na ZŠ. Rozhodla som sa pre toto štúdium, lebo  
nie som kvalifikovaná v odbore a podmienkou je doplniť si  do dvoch rokov kvalifikáciu. Práca s deťmi 
ma baví, sama mám doma 3 školopovinné deti. Myslím, že som sa v tejto práci našla, baví ma a napĺňa, 
a to je podľa mňa podstatné. Pracovať s deťmi a učiť ich na prvom stupni je podľa mňa poslanie a chce 
to aj veľa trpezlivosti. Hlavne, keď človek  neskôr vidí výsledky toho čo „zasial“ na začiatku, je to 
neopísateľný pocit. Viem, že toto štúdium pre mňa nebude posledné, keďže sa rada učím nové veci 
a rozširujem svoj obzor vedomostí. 

„Práca nesmierne náročná a vyčerpávajúca.“ 

 Som učiteľkou v špeciálnej triede pri ZŠ. Predpokladám, že takmer každá dobrá odpoveď na 
túto otázku písaná učiteľom by mala začínať vetami: „Už v detstve som sa túžila stať učiteľkou.“ Alebo: 
„Hneď som vedela, že moje srdce bude patriť učeniu detí,či práci s deťmi s problémami.“ No moja cesta 
sa takto určite nezačala. To, že po skončení strednej školy a založení si rodiny som po učiteľstve siahla 
viac-menej z pragmatických dôvodov, si plne uvedomujem. Zároveň som si bola vedomá, že ísť 
nepripravená do náročného „terénu“ plného otázok, by bol hazard nielen s  vlastným svedomím, ale aj s 
detskými dušičkami. Preto som sa rozhodla kvalitne sa pripraviť päťročným štúdiom špeciálnej 
pedagogiky a následnou rigoróznou skúškou. Nabitá vedomosťami som zažila prvý stret s  realitou – 
začiatočník v pozícii pedagogický asistent v špeciálnej škole. Vtedy, takmer urazená a sklamaná, som 
zistila, že k triede a samostatnej práci sa tak ľahko nedostanem. Dodnes ďakujem Bohu a riaditeľke 
školy za túto skúšku života i možnosť ďalšieho vzdelávania. Po dvoch špeciálnych školách som 
zakotvila ako učiteľka špeciálnej triedy v základnej škole. V triede mám žiakov od 2. ročníka po 9. 
ročník. Mix ročníkov a mix variantov, no i postihnutí. Práca nesmierne náročná a vyčerpávajúca. No 
napriek prekážkam a  únave je to práca, ktorá ma nesmierne napĺňa a obohacuje.  

„Tieto deti sú ohybné ako prútiky.“ 

 Fakticky už pracujem na prvom stupni. Takto som v kontakte v intaktnými žiakmi  a rovnako aj 
so žiakmi s postihnutím. Tí druhí  sú mojím „chlebíkom“. Avšak situácia sa v školstve mení zo dňa na 
deň. Všeobecný tlak zo strany politických strán o začlenenie týchto MP žiakov do bežnej ZŠ sa stáva 
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čoraz realistickejším. Preto som sa rozhodla vystúpiť opäť z komfortnej zóny, nezostať pasívna a 
doštudovať  si primárnu pedagogiku. Svoju prácu by som za žiadnu inú nevymenila. Pri práci s mojimi 
žiakmi vidím, že najväčšie úspechy, krôčiky vpred je bádať práve na začiatkoch plnenia si povinnej 
školskej dochádzky. Tieto deti sú ohybné ako prútiky. Dokážu sa formovať, napredovať a to i bez 
zjavného nátlaku. A preto si myslím, že moje miesto je práve pri týchto malých deťoch. Na záver. Kto 
prichádza k deťom a  je jedno či do špeciálnej základnej školy, alebo základnej školy a chce sa stať ich 
učiteľom, musí mať najmä dostatok lásky. Inak toho veľa v práci s deťmi nedokáže.  

„Ak základ chýba  alebo nie je pevný, nemožno ani stavať.“ 

 Stať sa pedagógmi na 1. stupni základnej školy sme sa rozhodli pre naše osobnostné 
predpoklady a vlastnosti, ktoré sú potrebné a vhodné  pre  tento druh práce. Medzi ne patrí trpezlivosť, 
emocionálna vyrovnanosť, kladné charakterové vlastnosti, pozitívny vzťah k deťom, empatia. Vieme byť 
k deťom láskavé, tolerantné a hlavne trpezlivé, ale aj zásadové a primerane prísne. Vzťah učiteľ - žiak 
je v primárnom vzdelávaní omnoho hlbší, pretože v tomto veku sú deti ešte zraniteľné a  prirodzene 
potrebujú dospelého vodcu, ktorý ich bude viesť. A to nás láka.  
 Primárne vzdelávanie býva v školstve často podceňované. Veď naučiť žiakov písať, čítať 
a počítať sa zdá ľahké. Opak je však pravdou. Mnohí si neuvedomujú, koľko vecí naraz musia títo malí 
žiaci zvládnuť a aké ťažké je to pre nich v ich veku, obzvlášť v prvom ročníku. Takisto si neuvedomujú, 
že primárne vzdelanie je základ, na ktorom v budúcnosti  možno stavať. Ak základ chýba  alebo nie je 
pevný, nemožno ani stavať. Čiže všetko ďalšie, čo sa žiak v neskoršom veku a aj v dospelosti môže 
naučiť, závisí od kvality tohto vzdelania. To, čo do nich vložíme od prvej chvíle, ovplyvní to, kam to 
v živote môžu dotiahnuť.  
 Počas našej doterajšej praxe sme si uvedomili, že viac inklinujeme k žiakom tejto vekovej 
kategórie. V tomto období sú žiaci zvedaví, hraví a otvorení všetkému novému. Učiť sa je pre nich úplne 
prirodzené. Majú veľkú radosť, ak sa naučia a objavia niečo nové, čo sa vo vyšších ročníkoch postupne 
vytráca. A to je pre učiteľa obrovským zadosťučinením - ak jeho práca prináša žiakom radosť a nie je 
len rušivým elementom v triede, ktorý ich núti k niečomu, do čoho sa im nechce, a tak to robia 
s nechuťou. Následne je z toho časom znechutený aj učiteľ a celé učenie  stráca na význame.  Zároveň 
je to pre nás výzva. Nedovoliť, aby žiaci stratili chuť do učenia a svoju vnútornú motiváciu. Tak, ako 
povedal Ján Amos Komenský: „Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou 
a rajom“.  S touto odpoveďou sme sa stotožnili všetky tri kolegyne. 

„Miestami sa cítite ako celebrita.“ 

 Vyučovať na prvom stupni ma v prvom rade dotlačili okolnosti. Z druhého stupňa som prešla na 
prvý, no ako nekvalifikovaná učiteľka som mala po určitom čase len dve možnosti. Prvá bola odísť 
a hľadať si novú prácu a druhá možnosť bola doštudovať si prvý stupeň. Keďže som spokojná 
s vedením školy, s pracovnými podmienkami a aj s kolektívom, nebolo veľmi o čom premýšľať. Práca 
na prvom stupni ma však teší, do práce chodím s radosťou a chuťou učiť. Pre mladšie deti sa skôr 
stávate vzorom, pozorujú vás a na základe vášho správania si budujú vzťah nie len k vám, ale aj ku 
 škole a k učeniu, miestami sa cítite ako celebrita a nebudem klamať, je to fajn pocit. Uvedomujem si aj 
tú obrovskú zodpovednosť, ktorú ako učiteľ prvého stupňa mám, keď žiak nevie niečo z  dejepisu alebo 
chémie, tak povieme, že na to nemá vlohy, ale ak nevie písať, čítať a počítať, bude sa hľadať dôvod 
tohto problému aj u vyučujúceho. 

„Nikdy neporovnávam deti.“ 

 Na 1. stupni ZŠ chcem učiť preto, že veľmi rada pracujem s deťmi. Rada sa im venujem 
a pomáham pri učení. Venujem sa aj doučovaniu problémových detí, ktoré majú problém v  učení. 
Fascinuje ma samotné učenie a proces niečoho nového. Teším sa z toho, ako sa deti počas roka menia 
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pred mojimi očami. Nikdy neporovnávam deti. Baví ma motivovať deti k učeniu. Teším sa z výsledkov 
detí aj vtedy, keď pokroky sú len maličké. Podporujem ich. Teší ma, ak sa mi dieťa mení pred mojimi 
očami a rozvíja sa pozitívnym smerom. Neustále premýšľam nad tým, ako pomôcť v učení aj tým 
najslabším deťom, aby aj oni rástli. Rada sa učím nové veci spolu s deťmi. Záleží mi na deťoch. 

„Chcem mať vedomosti z každej oblasti, aby som bola pre deti užitočná a pre školu flexibilná.“ 

 Vo viacerých momentoch života si človek položí otázku kto som, kam smerujem? Čím chcem 
byť? Jedným z týchto momentov je aj voľba profesie. Rozhodnutie o voľbe profesie nevzniká obyčajne 
náhle, ale postupne dozrieva. Povstáva na základe mnohých okolností a situácií, v ktorých sa človek 
ocitá a v ktorých meria svoje možnosti a dáva do súladu svoje očakávania a naplnené ciele.  
 Mojím cieľom a snom od detstva bolo pracovať s ľuďmi, konkrétne s deťmi. Mám vyštudovanú 
predškolskú a elementárnu pedagogiku ale aj špeciálnu pedagogiku. Pracovala som v materskej škole, 
momentálne pôsobím v školskom klube a o niekoľko mesiacov nastúpim na pozíciu špeciálneho 
pedagóga. Akákoľvek práca s deťmi ma napĺňa. A prečo som si podala prihlášku na štúdium primárnej 
pedagogiky? Tak, ako som v úvode napísala, naše rozhodnutia dozrievajú a budujú sa na základe 
rôznych okolností. Často zastupujem, mala som možnosť okúsiť si prácu aj vo vzdelávacom  procese. 
Veľmi ma to napĺňa. Mám pocit, že žiakom môžem veľa ponúknuť. Pripravujem deti na recitačné 
súťaže, vediem ich k umeleckému cíteniu, tancu, pripravujem akadémie. Jednoducho, chcem rozvíjať 
v deťoch kreativitu, talent, vedomosti, empatiu. Myslím, že aj ako špeciálny pedagóg musím mať určité 
vedomosti a zručnosti primárnej pedagogiky. A naopak, ak by som sa raz stala učiteľkou primárneho 
vzdelávania, myslím, že bude skvelé, ak využijem pri svojej práci poznatky so špeciálnej pedagogiky 
alebo z pedagogiky voľného času. Chcem mať vedomosti z každej oblasti, aby som bola pre deti 
užitočná a pre školu flexibilná. 
 Verím, že moja práca je zároveň aj poslaním. Poslaním urobiť svet lepším prostredníctvom tých 
najmenších. Snáď aj ja žiakov budem vedieť inšpirovať tak, ako mňa pred mnohými rokmi inšpirovali 
moji učitelia.  

„Vyučila som sa za kaderníčku.“ 

 Mojím snom odmalička bola profesia učiteľky. Doma som sa hrávala so svojimi súrodencami na 
školu a samozrejme, že ja som bola učiteľka. No v poslednom ročníku základnej školy som sa rozhodla 
inak. Vyučila som sa za kaderníčku. Táto práca ma vtedy veľmi bavila, pretože som bola samostatná 
a mala som peniaze hneď na ruku. Po nejakom čase som ale zistila, že to nie je práca, ktorá ma napĺňa. 
Nastúpila som v Prešove na Fakultu humanitných a prírodných vied, kde som ukončila štúdium 
v odbore učiteľstvo praktickej prípravy. Po ukončení tohto štúdia som začala študovať na Katedre 
špeciálnej pedagogiky a pedagogiky mentálne postihnutých v Levoči. Mohla by som pracovať ako 
majsterka vo svojej profesii. No mňa stále lákalo a stále láka profesia učiteľky v základnej škole na 
prvom stupni. Mám rada malé deti bez rozdielu či sú také, alebo onaké. Sú to proste deti, ktoré ešte 
nevedia klamať, hovoria, čo si myslia a to sa mi na nich páči. Sama som matkou malého synčeka. 
Bývame neďaleko školy a stále chodíme na prechádzky ku škole. Stretávam sa s deťmi a ich rodičmi. 
Chcela by som učiť v tejto škole. Chodila som tam na prax a veľmi sa mi tam páčilo. Po ukončení tohto 
štúdia by som tam mohla nastúpiť do práce. Verím, že sa mi môj sen podarí .  

„Učiteľ spolu so žiakom zisťuje, aké sú jeho silné a slabé stránky.“ 

 Na prvom stupni by som chcela učiť najmä kvôli tomu, že títo žiaci prejavujú veľký záujem 
o školu. Ich zvedavosť, usilovnosť, učenlivosť a hravosť ma veľmi fascinuje. Na prvom stupni sa učia 
nové veci, oboznamujú sa s novými informáciami a dozvedajú sa rôzne zaujímavosti. Samotný proces 
toho, ako sa žiak postupne z mesiaca na mesiac rozvíja a zdokonaľuje, je pre mňa veľmi pôsobivý. Na 
prvom stupni je najviac vidieť, ako sa žiak rozvíja, ako sa krôčik po krôčiku posúva vpred. Učiteľ spolu 



 

- 126 - 

 

so žiakom zisťuje, aké sú jeho silné a slabé stránky, v čom žiak napreduje, čo ho zaujíma, čo sa rád učí, 
k čomu má vzťah a k čomu zasa nie. Učiteľ na prvom stupni pozná žiaka oveľa komplexnejšie ako na 
iných stupňoch vzdelávania, pretože žiak pri ňom rastie. Vie ho lepšie pochopiť a správne nasmerovať 
tak, aby žiak napredoval a nestagnoval. Práca s deťmi je pre mňa veľmi zmysluplná. Učiteľ sa spolu 
v procese vzdelávania so žiakmi učí a to je na tejto práci to najkrajšie.   

„Je úplne iné učiť žiakov, ktorí chcú byť vzdelávaní a bažia po informáciách, ako učiť žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia.“ 

 Mám vyštudovanú špeciálnu pedagogiku a učím 5. rok na špeciálnej škole, v ktorej sú žiaci zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Počas mojej materskej dovolenky som pracovala na dohodu 
v základnej škole na prvom stupni ako asistent. Tu som pomáhala učiteľovi so žiakmi so zdravotným 
znevýhodnením. Počas jeho PN som viedla celú triedu intaktných detí ja. Tam som si uvedomila, že  je 
úplne iné učiť žiakov, ktorí chcú byť vzdelávaní a bažia po informáciách, ako učiť žiakov zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, ktorí do školy chodia nasilu a vôbec nestoja o vzdelávanie. Preto som si 
zvolila tento odbor. Ďalším dôvodom bolo aj rozšírenie si vedomostí z pedagogiky a hlavne, netrúfam si 
vyučovať žiakov na druhom stupni.  

„Popri mojich deťoch sa vo mne opäť prebudila stará túžba byť učiteľkou prvého stupňa.“ 

 Pochádzam z učiteľskej rodiny, kde mama, babka, dedo i teta boli učitelia. Či už je to geneticky 
dané, alebo jednoducho dlhoročným vplyvom prostredia, ja sama si neviem predstaviť robiť niečo iné 
ako učiteľku. Vždy som mala bližšie skôr k mladším deťom a chcela som ísť študovať primárne 
vzdelávanie už po strednej škole. Rôzne okolnosti v mojom živote však spôsobili, že som vyštudovala 
anglický jazyk a pedagogiku. Angličtinu som potom učila niekoľko rokov na rôznych školách (stredných) 
s rôznym zložením žiakov. Počase som odišla na materskú dovolenku, z ktorej sa nakoniec vykľula 
reťazová rodičovská dovolenka a v súčasnosti som doma už ôsmy rok s tretím dieťaťom. Počas celej tej 
doby som nebola v kontakte s angličtinou a cítim, že tento smer mi ani nechýba a dokonca predstava 
návratu k angličtine vytvára vo mne akýsi stres. Naopak, popri mojich deťoch sa vo mne opäť prebudila 
stará túžba byť učiteľkou prvého stupňa.  

„Mojím vzorom sa stal otcov brat, ktorý bol učiteľom.“ 

 Už od detstva bolo mojím snom stať sa učiteľkou. S kamarátkami sme sa často hrali na školu, 
kde som bola vždy učiteľkou. Mojím vzorom sa stal otcov brat, ktorý bol učiteľom. Učil iba krátko, lebo 
na lyžiarskom výcviku prišiel o život a nestihol svoje vedomosti odovzdať žiakom. Rozhodla som sa 
pokračovať v jeho šľapajach a začala som študovať na filozofickej fakulte učiteľstvo akademických 
predmetov dejepis - náboženská výchova. Po skončení štúdia som zistila, že s kombináciou týchto 
predmetov je ťažké si nájsť prácu. Momentálne pracujem ako pedagogická asistentka na prvom stupni 
a v ŠKD vo Veľkej Lomnici. Táto práca mi ukázala cestu, po ktorej sa mám vydať a aj to, že práca s 
touto vekovou kategóriou ma napĺňa, a preto som sa rozhodla pre rozširujúce štúdium primárnej 
pedagogiky.  

„Radosť z učiteľského povolania a zanietenosť, túžba naučiť je to najvzácnejšie, čo učiteľa robí 
učiteľom.“ 

Moja inšpirácia a motivácia pre výučbu žiakov na 1. stupni siaha už do mojich detských čias, 
keďže pochádzam z učiteľskej rodiny a moja mamina je taktiež učiteľkou na 1. stupni ZŠ. Videla som na 
vlastné oči, čo táto práca obnáša a už vtedy som túžila a vedela, že raz chcem byť ako moja mama – 
učiteľkou. Fascinuje ma na tom to, že to nie je len o odovzdávaní vedomostí, ale najmä o vzťahu so 
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žiakmi, o tom, že pod mojím vedením sa z maličkých šesťročných detičiek vyvinú krásne osobnosti  
nielen po intelektuálnej stránke, ale najmä po stránke ľudskej.  

Najkrajším vyznaním pre učiteľa je, keď ho žiak/žiačka po X rokoch stretne, pozdraví sa, zastaví 
sa pri ňom a zaspomínajú si spolu na tie pekné školské časy. Radosť z učiteľského povolania 
a zanietenosť, túžba naučiť je to najvzácnejšie, čo učiteľa robí učiteľom. 

„Dodnes som sa nedozvedela, prečo nechceli, aby som šla študovať, to čo ma baví.“ 

Stať sa učiteľkou bolo mojím veľkým snom už od detstva. Obdivovala som moju starú mamu, 
ktorá bola učiteľkou. Neustále ma brávala so sebou a bola pre mňa veľkou inšpiráciou. Po skončení 
základnej školy som mala zamierené na strednú pedagogickú školu, ale moji rodičia mi to prekazili. 
Dodnes som sa nedozvedela prečo nechceli, aby som šla študovať to,  čo ma baví. Tak rodičia mi 
vybrali strednú školu v mieste môjho bydliska. Zo začiatku som bola veľmi nešťastná, ale môj triedny 
učiteľ keď nás vítal v prvom ročníku, povedal krásnu vetu: „Nebojte sa,  aj z vás môžu byť lekári, 
právnici, učitelia, profesori...“ Jeho slová ma veľmi potešili a odstupom času som pochopila, že mal 
pravdu. Po skončení strednej školy som sa rozhodla študovať na Trnavskej univerzite odbor majster 
odbornej výchovy aj napriek tomu, že sa to mojim rodičom nepáčilo a stále ma podceňovali, že nemám 
na to, aby som to niekam dotiahla. Po skončení Bc. som nastúpila na Prešovskú univerzitu odbor – 
predškolská a elementárna pedagogika. Po skončení som šla na špeciálnu pedagogiku.  Splnila som si 
sen a stala som sa učiteľkou, zástupkyňou, riaditeľkou. Samozrejme, mám aj ďalšie ciele, a t. j. 
prednášať na vysokej škole a dostať sa na ministerstvo školstva, aby som mohla zmeniť nielen 
učebnicu slovenský jazyk pre 3. ročník, ale aj ďalšie učebnice. 

„Samu seba úprimne kategorizujem ako veľmi prosociálneho človeka.“ 

 Vyrastala som v učiteľskej rodine. Moja mama je slovenčinárka, moja babka bola učiteľkou na 
prvom stupni, babkina sestra učila dejepis a moje tety sú  tiež učiteľky. Už od detstva som s nimi sedela 
za kuchynským stolom a sledovala, ako opravujú písomky. Učila som sa čítať ešte pred nástupom do 
školy, lebo som to sama chcela. Detstvo a dospievanie v kruhu učiteľskej profesie bolo pre mňa akosi 
prirodzene formujúce na  to, aby aj zo mňa bola raz učiteľka. Popravde som si nevedela samu seba 
predstaviť robiť niečo iné. Aj keď ma fascinovala psychológia a geografia, oba smery som chcela 
aplikovať v učiteľstve. Túto kombináciu som ako učiteľstvo aj vyštudovala, až kým som neprišla na to, 
ako je málo uplatniteľná v praxi. Počas môjho pôsobenia na pôde základnej školy som si uvedomila, že 
mám oveľa bližší vzťah k deťom práve na prvom stupni. Samu seba úprimne kategorizujem ako veľmi 
prosociálneho človeka.  
 Prvý stupeň je pre dieťa, ktoré vstupuje na pôdu základnej školy takou základňou, od ktorej sa 
potom odvíja ďalej. Dieťa na prvom stupni si osvojuje návyky učenia, objavuje svet z pohľadu nových 
poznatkov. To je na tom fascinujúce. Vidieť, ako učiteľ, ktorý ich práve týmto obdobím sprevádza 
a formuje, je veľmi záslužné poslanie. Nie je to práca, je to poslanie. A ja som si toto poslanie vybrala. 
Chcem byť tou učiteľkou, na ktorú budú žiaci hrdí, že ich učila, vďaka ktorej sa budú formovať a  ktorá 
ich krok za krokom bude viesť ďalej. Chcem poskytnúť žiakom všetko to, čo bude v  mojich silách, aby 
vytrvali učiť sa ďalej. Budem veľmi rada, ak sa z mojich žiakov stanú inteligentní, múdri, šikovní, 
kreatívni, spoločenskí a láskaví ľudia, ktorí budú formovať svoje osobnosti na základoch, ktoré im môže 
prvý stupeň ponúknuť. 

„Učila som, vzdelávala a prevažne vychovávala žiakov s mentálnym postihnutím variantu C.“ 

 Prečo učiť? Už ako dieťa som sa hrala na pani učiteľku, rozdávala som známky do žiackej 
knižky, klišé, ale je to tak. Puberta ma stiahla na štúdium obchodnej akadémie. Čím viac vedomostí 
z iných odborov, tým viac si človekom. Obchodná akadémia ma však nenapĺňala, čísla, dane, mzdy... 
Bývam v okrese Spišská Nová Ves, kde cez cestu žijú v sociálnom zariadení muži s mentálnym 
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postihnutím. Zaujali ma ich postihnutia, prejavy, myslenie, psychika, preto som začala študovať 
špeciálnu pedagogiku. Učila som, teda vzdelávala a prevažne vychovávala žiakov s mentálnym 
postihnutím variantu C, nehovoriacich, extrémnych eretikov, nevidiacich, autistov. Momentálne učím na 
základnej škole rómske deti, kde pôsobím ako triedna učiteľka nultého ročníka. A prečo učím na ZŠ I. 
stupňa? Aby som videla rozdiel v prejavoch, v psychike, v úrovni vedomostí, rýchlosť osvojovania 
vedomostí a zručností. Na vysokej škole sme sa tomu nevenovali dostatočne, a keďže prax je úplne 
o inom ako teória vysokoškolského štúdia, rozhodla som sa obohatiť si svoje vedomosti a zároveň 
zručnosti vo výchovno- vzdelávacom procese priamo na ZŠ. Baví ma byť kreatívna, hľadať spôsoby, 
ako im zjednodušene sprostredkovať učivo a naučiť to podstatné, čo v živote budú potrebovať. 
V budúcnosti by som chcela absolvovať rozširujúce štúdium predprimárnej pedagogiky.  

„Chcela by som, aby im radosť z čítania a písania pretrvala aj do vyšších ročníkov.“ 

 Priznám sa, nad touto otázkou som sa nikdy nepozastavovala. Keďže momentálne pracujem 
ako učiteľka v špeciálnej základnej škole, predmet slovenský jazyk a literatúra beriem ako súčasť svojej 
práce. V súčasnosti, ale aj v minulosti som ho vyučovala v rôznych ročníkoch a variantoch. Učila som 
deti osemročné, desaťročné, dvanásťročné, momentálne vyučujem žiakov štrnásť až pätnásťročných. 
Takže sa dá konštatovať, že v súčasnosti je tento predmet každodennou súčasťou môjho vyučovania, 
aj keď v značnej miere dištančnou formou. 
 Stále som brala a beriem vyučovanie slovenského jazyka a literatúry ako samozrejmosť 
a zároveň aj veľké poslanie učiteľa primárneho vzdelávania (kde patrí okrem prvého stupňa základnej 
školy aj špeciálna základná škola). Tento predmet je základom, prostredníctvom ktorého sa buduje 
ďalšie vzdelávanie žiakov tým, že sa naučia čítať a písať. 
 Vyučovanie slovenského jazyka a literatúry je pre mňa teraz, ale aj do budúcnosti veľmi 
dôležité. Keďže mám doma prváčku, vidím na nej, ako sa teší z každého pokroku, ktorý dosiahne pri 
naučení sa novej hlásky a zdokonaľovania sa v čítaní. A práve takúto radosť by som chcela 
sprostredkovať a vidieť u detí prvého ročníka základnej školy. Chcela by som, aby im radosť z čítania 
a písania pretrvala aj do vyšších ročníkov. 
 Hlavne čítanie a čítanie s porozumením je u detí a mládeže v dnešnej dobe problém. Žiaci 
akoby strácali záujem a motiváciu čítať a mať radosť s čítania. Mladšie deti sú ešte otvorené novým 
podnetom, takže motivácia k čítaniu nie je až taká zložitá. Starší žiaci sú už pohltení modernými 
technológiami a čítať knihy u nich nie je moderné. Samozrejme, nemôžeme týchto žiakov všetkých 
hádzať do jedného vreca. Veľa závisí aj od podpory rodičov a ich prístupu k čítaniu. Tam, kde sa 
v rodine kupujú alebo požičiavajú knihy z knižnice, je dieťa na dobrej ceste ku čítaniu. Vo svojej praxi sa 
však stretávam s pravým opakom. Napriek tomu, že učím deti s mentálnym postihnutím, som si istá, že 
aj tieto deti by si rady prečítali rôzne knihy. Keďže sú to zväčša žiaci so sociálne znevýhodneného 
prostredia, ich motivácia k čítaniu je nedostatočná. Aj keď sa v škole snažíme rôznymi aktivitami 
prilákať žiakov k čítaniu, nemáme podporu rodinného prostredia. Niekedy sa však stretnem so záujmom 
žiaka, čo učiteľa vždy poteší a motivuje k ďalšej práci. 

Pri vyučovaní predmetu slovenský jazyk a literatúra je okrem čítania dôležité deti naučiť aj 
gramatiku. Je potrebné, aby vedeli v budúcnosti využívať slovenský jazyk v úradnom a formálnom 
styku. Práve základy gramatiky sa utvárajú v primárnom vzdelávaní.  

A prečo slovenský jazyk a literatúra? Chcela by som od začiatku motivovať deti k  čítaniu, 
k láske k literatúre. Chcela by som, aby žiaci nestrácali motiváciu v tomto predmete, aby ho nebrali len 
ako nutný a nudný predmet, ktorý musia absolvovať celých deväť rokov. Chcela by som, aby žiaci 
pochopili, že poznatky z tohto predmetu nie sú na to, aby boli deväť rokov z neho hodnotení. Chcela by 
som, aby mali na pamäti, že vedomosti, ktoré získajú, ich budú sprevádzať rôznymi etapami ich života, 
a že nikdy ich neprestanú využívať.  
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„Vedia sa premiestniť do sveta fantázie.“ 

 Keďže som už učila v materskej škole, na prvom a druhom stupni, tak si viem porovnať 
a zvážiť, čo ma najviac zaujalo a k čomu inklinujem ako osobnosť. Žiaci na prvom stupni mi pripomínajú 
nepopísaný papier, ktorý sa postupne zapĺňa. Je čarovné pozorovať ich, ako sa za relatívne krátky čas 
naučia čítať, písať a počítať. Prekvapia napísanými textami, alebo ich úvahami. Vedia sa premiestniť do 
sveta fantázie a využiť to pri svojom nadobúdaní vedomostí a schopností. Táto práca ma napĺňa 
a prináša mi radosť, aj keď musím povedať, že je to veľmi náročné povolanie. 

 „Žiadne dištančné vzdelávanie nemôže a nedokáže nahradiť školu.“ 

 Učiteľské povolanie ma lákalo už odmalička. V detstve som sa rada hrávala na pani učiteľku. 
Moje štúdium sa preto uberalo aj týmto smerom. Vyštudovala som strednú pedagogickú školu 
v Turčianskych Tepliciach, potom vysokú školu UMB v Banskej Bystrici, učiteľstvo druhého stupňa, 
aprobácia predmetov slovenský jazyk a literatúra a etická výchova. Práca so žiakmi ma napĺňa, no 
uvedomila som si, že chcem si svoje obzory ešte viac rozšíriť, a preto som sa rozhodla pre rozširujúce 
štúdium primárneho vzdelávania popri materskej dovolenke.  
 Nikdy nezabudnem na svoj prvý školský deň a na svoju milú pani učiteľku. Aj ja by som chcela 
byť takouto učiteľkou, ktorá odovzdá  žiakovi nielen vedomosti, zručnosti, ale na ktorú bude žiak 
spomínať s láskou aj po mnohých rokoch. Momentálne prebiehajúca situácia na Slovensku poukazuje 
na dôležitosť učiteľského povolania. Žiadne dištančné vzdelávanie nemôže a nedokáže nahradiť školu 
a priamy kontakt žiaka s učiteľom.   

„Deti mám veľmi rada.“ 

Odmalička bolo mojím celoživotným cieľom učiť deti. Počas štúdia na strednej škole zo mňa 
nadšenie na ďalšie štúdium trošku opadlo. Vybrala som si preto školu, na ktorú išli viacerí spolužiaci. Po 
ukončení štúdia na vysokej škole som mohla učiť žiakov na 2. stupni ZŠ a na SŠ, avšak to mojím 
cieľom nebolo. Našťastie, prijali ma na ZŠ, kde som mohla učiť žiakov 1. stupňa, aj keď ako 
nekvalifikovaný učiteľ. Práca s deťmi ma nakoniec utvrdila v tom, že to, čo bolo mojím snom malého 
dieťaťa, je ešte väčšie. Preto som sa rozhodla urobiť si aprobáciu na 1. stupeň a  venovať sa deťom tak, 
aby som im odovzdala všetko najlepšie, ako viem. Deti mám veľmi rada. Na 1. stupni sú deti 
úprimnejšie, spontánnejšie, chtivejšie a otvorenejšie. Snažím sa deti povzbudzovať v tvorivosti, rozvíjať 
ich fantáziu a hravou formou u nich vzbudiť záujem o nové informácie. 

„Iba človek, ktorý skutočne miluje deti, bude môcť pracovať v škole.“ 

 Vyučovať na prvom stupni chcem preto, lebo ma práca s deťmi baví a napĺňa. Momentálne 
učím na druhom stupni deti s MP. Učiteľské povolanie je podľa môjho názoru najušľachtilejšie, 
najrešpektovanejšie a najťažšie. Je na učiteľovi, ako vyrastie jeho žiak, aké vedomosti vstrebajú do 
seba, aké osobné vlastnosti budú mať. Učiteľ nielenže dáva vedomosti, ale aj zanecháva stopy v duši 
každého človeka, pomáha vytvoriť túto osobu. Učiteľ je v prvom rade osoba, ktorá vie, ako komunikovať 
s deťmi, ktorá ich môže nasmerovať na správnu cestu v živote. Je to učiteľ, ktorý otvorí dieťaťu 
obrovský svet okolo seba. Iba človek, ktorý skutočne miluje deti, bude môcť pracovať v škole. Deti sú 
veľmi odlišné - poslušné a nie veľmi pozorné a rozptýlené, s ľahkým charakterom alebo ťažké. Učiteľ 
preto musí byť aj dobrý psychológ. 

„V každom dieťati vidím individuálnu osobnosť.“ 

 Rozhodla som sa doplniť si vzdelanie, pretože každé nové vedomosti posúvajú človeka na 
vyššiu úroveň. Z mojej pedagogickej, zatiaľ krátkej praxe, vidím veľa možnosti sa realizovať aj na prvom 
stupni základných škôl. Chcela by som motivovať deti, aby rady nadobúdali nové vedomosti. Myslím si, 
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že mám osobnostné predpoklady byť dobrou učiteľkou aj na spomínanom stupni. Som kreatívna a  vždy 
sa snažím prispôsobiť učivo každému dieťaťu tak, aby ho pochopilo. Zatiaľ učím na špeciálnej škole 
a práve tam som sa naučila venovať sa deťom individuálne. Uvedomujem si, že v týchto školách je 
menej žiakov v triede, a tak mám možnosť venovať sa im individuálne, ale aj v bežnej triede sú žiaci 
ktorí to potrebujú a ktorí to nepotrebujú, alebo to potrebujú v iných predmetoch a podobne. V každom 
dieťati vidím individuálnu osobnosť a osobne si myslím, že práve táto moja vlastnosť, ktorú ja ako 
učiteľka môžem posúvať a vidieť rásť,  robí zo mňa dobrého adepta na učiteľku prvého stupňa.  

„Budúcnosť špeciálnych škôl je ohrozená každou novou reformou školstva.“ 

 Mojou hlavnou motiváciou je láska k deťom a práci s nimi. Stredná pedagogická škola určila 
smer môjho pôsobenia a po jej skončení som vyštudovala špeciálnu pedagogiku so zameraním pre  
mentálne postihnutých. Naďalej si však chcem rozširovať svoju aprobáciu na čo najvyššej úrovni. 
Všetko ide dopredu, všetko okolo nás sa vyvíja, a preto ani my nemôžeme stagnovať. Budúcnosť 
špeciálnych škôl je ohrozená každou novou reformou školstva, takže čím väčšie rozhľady, tým lepšie 
uplatnenie v praxi. Ak by raz došlo k úplnému zatvoreniu špeciálnych škôl a maximálnej inklúzii 
a integrácii, budúcnosť väčšiny špeciálnych pedagógov je ohrozená. Veď je to predsa jednoduchá 
matematika – teraz učia na špeciálnych školách desiatky špeciálnych pedagógov a asistentov, no 
následne bude potrebný už len jeden špeciálny pedagóg pre každú základnú školu a  kopec asistentov. 
Preto aj v tomto spočíva moja motivácia stále sa zlepšovať v učiteľskej profesii. 

„Bude trvať dlhú dobu, kým sa nazeranie a situácia rómskych detí zlepší.“ 

Pracujem na základnej škole s materskou školou. Je to malotriedna základná  škola pod 
Vysokými Tatrami. Mám  dvadsaťpäťročnú pedagogickú prax na strednej škole a  šesťročnú 
pedagogickú prax na 1. stupni ZŠ. Náš zriaďovateľ urobil všetko pre to, aby sa deti mohli učiť v dedine, 
aby tí najmladší z prvého stupňa nemuseli každý deň cestovať do škôl vo Svite či v  okolitých obciach. 
Školu navštevuje 32 žiakov, väčšinou sú to žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia. Bude trvať 
dlhú dobu, kým sa nazeranie a situácia rómskych detí zlepší, zároveň s tým sa musí zmeniť aj postoj 
spoločnosti voči Rómom. Téma vzdelávania rómskych detí veľmi úzko súvisí s celou rodinou, nielen s 
dieťaťom, preto je veľmi dôležité pracovať s celou rodinou, komunitou. Nedá sa oddeliť dieťa od rodiny, 
od prostredia, v ktorom žije, vyrastá a trávi väčšinu svojho času. Škola vytvára podmienky na výchovu a 
vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, so špecifickými poruchami učenia a pre žiakov zo 
sociálne znevýhodneného prostredia. Všetci sa vzdelávajú ako plne integrovaní v triedach s intaktnými 
spolužiakmi, pričom je im venovaná maximálna pozornosť 

Máme dve triedy. V prvej triede sa učia žiaci prvého a druhého ročníka (15 žiakov), v druhej 
triede sú žiaci tretieho a štvrtého ročníka (17 žiakov). Vzdelávanie rómskych deti a ich rodičov je beh na 
dlhé trate. Táto práca je o to náročnejšia, že človek nevidí priame výsledky, niekedy má pocit, že 
žiadne.  

V tejto škole som vedená ako nekvalifikovaný pedagóg, hoci mám ukončenú aj špeciálnu 
pedagogiku a učím žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakov so špeciálnymi výchovno- 
vzdelávacími potrebami. Ja učím tretí a štvrtý ročník. Sama som si vytvorila optimálny model 
vyučovacej hodiny. Pri štvrtákoch je učivo náročnejšie, preto im zvyknem  venovať viac času. 

Poslaním našej školy je výchova a vzdelávanie žiakov intaktných, čiže zdravých, ale aj žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Niektorí žiaci sú na základe špecialno- 
pedagogického vyšetrenia zaradení do bežnej triedy medzi žiakov na našej škole. Následne sú 
vzdelávaní podľa IVVP alebo MR podľa osnov špeciálnych škôl. Máme žiakov s  narušenou 
komunikačnou schopnosťou, s poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, IVVP). Dvaja žiaci sú s MP  
variant A, vzdelávaní sú podľa osnov špeciálnych škôl. Učivo zvládajú na primeranej úrovni. Častá je aj 
absencia na vyučovaní, no je podložená lekárskym potvrdením. Výchovno-vzdelávací proces 
realizujeme podľa školského vzdelávacieho programu a školského výchovného programu. Snažíme sa, 
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aby každý žiak získal čo najviac zručností a vedomostí, aby sa v škole dobre cítil, zažil pocit úspechu 
a radostí z dosiahnutých výsledkov. Snažíme sa z našej školy vytvoriť moderné centrum výchovy, 
vzdelania a poradenskej činnosti. Naším cieľom je rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, 
aktivitu a sebahodnotenie. Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť. Snahou nás učiteľov je 
pripraviť žiakov na život v praxi a na uplatnenie sa na trhu práce. V popoludňajších hodinách 
zabezpečujeme činnosť v školskom klube detí. Do vyučovania sa snažíme zaradiť prvky pracovného 
vyučovania, lebo žiaci v pracovnom vyučovaní získavajú vedomosti z rôznych pracovných činností. 
Tento predmet majú veľmi radi.  

Niektorí žiaci majú sklon ku krátkodobej a blízkej motivácii a absentujú snahy o dosiahnutie 
vzdialenejších cieľov. Často im chýba motivácia, netúžia po činnosti, necítia potrebu pracovať, sú 
ľahostajní k požiadavkám školy, učiteľa, ich vzťah k pracovným požiadavkám je odmietavý, 
negativistický. Často sú unavení. V našej škole máme aj veľmi šikovné deti, ktoré sa zúčastňujú 
rôznych súťaží, a to v kreslení, v speve alebo tanci. Vzdelávanie žiakov so špeciálnymi vychovno- 
vzdelavacími potrebami je trochu náročnejšie ako vzdelávanie intaktných žiakov. Vyžaduje si to viac 
trpezlivosti, času a samozrejme,  individuálny prístup. Keďže som vyštudovala aj špeciálnu pedagogiku  
a 1 rok som pôsobila na špeciálnej základnej škole, môžem povedať, že žiakom s  MP by bolo lepšie 
vzdelávať sa v špeciálnej základnej škole, lebo tam sú v triede všetci seberovní, majú svoje tempo, 
v triede je menej žiakov, ktorým sa môže pedagóg viac venovať. Ak by sa im rodičia viac venovali,  
určite by mali lepšie výsledky.  

Čo sa týka hodnotenia, tak tieto deti je treba hodnotiť veľmi opatrne. Zlá známka by ich mohla 
ešte viac odradiť od učenia, majú rady pochvaly, no zle znášajú kritiku. Pri hodnotení sa dôraz kladie na 
to, či vôbec pochopili učivo. Odpovedajú na otázky, ktoré učiteľ pre nich pripravil. Majú problém utvoriť 
vetu, hanbia sa rozprávať. 

Diktát si najskôr prepíšeme doma za DÚ a potom ho píšeme na 1. hodine. Tí, ktorí majú 
poruchy učenia, iba dopĺňajú text. Ak je veľa chýb, tak známku nedávam, iba napíšem počet chýb. 
Väčšinou opravujem zeleným perom, nie červeným. Radšej majú matematiku ako SJL alebo AJ. Čítajú 
celkom pekne, lebo v školskom klube si s vychovávateľkou vždy čítajú buď nejaký príbeh, alebo  
rozprávku.  

„Vraj nie som na to vhodná a výsledky IQ testu boli nízke.“ 

 Moje rozhodnutie sa začalo rysovať na II. stupni ZŠ pri výbere strednej školy. Dodnes si 
pamätám pohovor so psychologičkou, ktorá mi na základe výsledkov psychologických testov 
neodporúčala pedagogický smer. Vraj nie som na to vhodná a výsledky IQ testu boli nízke. Po tomto 
rozhovore som bola veľmi prekvapená a dotknutá. Samotný výber strednej školy bol preto celkom iný. 
Po absolvovaní strednej školy ekonomického smeru som to skúsila na vysokej škole pedagogickej. 
Dnes som si istá a pousmejem nad výsledkami IQ testu, ktoré by ma inak nedokázali posunúť tam, kde 
som teraz. Kráčam ďalej, rozširujem si vzdelanie a získavam ďalšie vedomosti, ktoré mi pomôžu pri 
vyučovaní na I. stupni. Skutočne mám k deťom vzťah, myslím si, že aj preto, lebo ich mám v rodine veľa 
a vždy som nejaké pestovala. Vedela som si k nim nájsť cestu, spôsob a vzťah. Po pedagogickej a aj 
individuálnej praxi v podobe táborov  viem, ako deti vyčerpávajú. No chvíle, keď som dokázala pomôcť 
žiakovi v nejakom smere alebo skupine detí, som pocítila zimomriavky na tele, práve tie chvíle mi 
ostávajú hlboko v pamäti a všetko to zlé ostáva zabudnuté. 

„Mojou veľkou motiváciou bola a stále je moja krstná dcéra.“ 

 Pracujem na základnej škole dvanásť rokov. Naša škola má 100 % žiakov z  málo podnetného 
prostredia. Prvých 9 rokov som pracovala ako telocvikárka. Boli to úžasné roky. Moje vzdelanie 
nespĺňalo potrebnú kvalifikáciu, rozhodla som sa rozšíriť si svoje vedomosti a vzdelanie. Bola to pre 
mňa stráááášne veľká dilema, čo ísť študovať. Nikdy som s menšími žiakmi nepracovala, učila som 
telesnú a športovú výchovu na II. stupni. 
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 No mojou veľkou motiváciou bola a stále je moja krstná dcéra. Narodila sa ako bežné zdravé 
dieťa so všetkými dobrými výsledkami, ktoré sa po pôrode robia. No nebolo to tak. Ako rástla, 
pridružovali sa rôzne ťažkosti. Do piatich rokov nerozprávala, vydávala iba hmkajúce zvuky. Bola 
hyperaktívna. Diagnostikovali jej poruchu ADHD. Nechceli ju prijať do škôlky. Mala odklad. Do prvého 
ročníka nastúpila so svojou mladšou sestrou, ktorá jej bolo ťažným zariadením a oporou v núdzi. Boli to 
strašne ťažké roky, no zvládli sme ich spoločne. Spolu sme sa učili písať, čítať, počítať. Ona mi bola 
veľmi veľkou inšpiráciu a motiváciou rozhodnúť sa ísť študovať primárnu pedagogiku. Najnovším 
trendom v školstve je integrácia. Tak aj moju krstnú dcéru integrovali a dotiahla to veľmi ďaleko. Má 
vyštudovanú aj strednú odbornú školu. Momentálne pracuje so svojou mamkou v rodinnom podniku. 

„Vidím, ako sa z malých, ešte nevzdelaných žiakov, stávajú osobnosti.“ 

 Je mi veľkou cťou a radosťou, že aj ja mám teraz možnosť pracovať v našej škole, síce ako 
asistentka učiteľa, ale pracujem na I. stupni, nasávam nové vedomosti, postrehy, skúsenosti ako učiť 
a pracovať s mladšími žiakmi. Momentálne som asistentkou pre dvoch žiakov. Jeden má sluchový 
postih a druhý zrakový. Sú integrovaní do bežnej triedy a ja som šťastná, že ich môžem sprevádzať 
spolu s ich spolužiakmi od druhého ročníka. Veľkou mojou neznámou bolo učenie na I. stupni, no dnes 
by som to nevymenila za nič na svete. Vidím, ako sa z malých, ešte nevzdelaných žiakov, stávajú 
osobnosti. Rastú, nasávajú nové informácie ako suchá špongia a chcú vedieť stále viac a viac. Toto je 
môj motor, moja motivácia, môj život.  

„Neexistuje dokonalý učiteľ, môžete sa k nemu len priblížiť.“ 

 Pracovala som ako asistentka učiteľa na 1. stupni. Celé dni som sa venovala,  ktorý robil veľké 
pokroky aj vďaka mne, teda dúfam, že aj vďaka mne. Mala som tú možnosť vypočuť si nejedného 
učiteľa na hodinách, sledovať a pozorovať štýl učenia, prístup k žiakom, odovzdávanie informácií. 
Vďaka tomu som získala nesmierne veľa skúseností a pohľady z druhej strany. Neexistuje dokonalý 
učiteľ, môžete sa k nemu len priblížiť. Učiť by som rozhodne chcela už len kvôli tomu, aký mám 
pozitívny vzťah k deťom, ako vidím ich pokroky, keď idú dopredu a darí sa im, snažia sa, tešia sa, 
detská radosť je nenahraditeľná. Chcem učiť aj tých, ktorým sa darí menej a treba sa im venovať viac, 
motivovať ich, snažiť sa im vysvetliť možno inak alebo viackrát. Veľmi rada by som bola ten učiteľ, ktorý 
aj keď skúša a dáva písomky, tak je obľúbený medzi deťmi. Každý učiteľ by mal so žiakmi udržiavať 
dobrý vzťah, ale taký, aby mali voči nemu rešpekt, ale  aj on by ho mal mať voči študentom. Učiteľ má 
žiakov motivovať aj tým, že ho učenie baví a robí to s radosťou a nie so zlosťou a nenávisťou v sebe. 
Myslím si, že ak niektorí žiaci vidia na učiteľovi, že ho baví učiť, tak aj ich to učivo zrejme zaujme. 
Najväčšia vďaka je, keď dieťa príde a objíme vás. Tak teda ja pracujem na sebe, aby som raz bola 
dobrá učiteľka. 

„A tak bojujeme my, špeciálni pedagógovia, s prírodou a učitelia v bežných základných školách 
proti prírode.“ 

 Moja motivácia k tomuto kroku prechádzala viacerými fázami svojho naplnenia. Pedagogika ako 
životný zámer bola v mojej dávnejšie sa naplnenej mladosti ani nie tak voľbou ako vedomým 
rozhodnutím. Ako inak si naplniť svoje síce vysoko kreatívne, no nie dosť umelecké ladenie? Kde inde 
je možné nechať sa vyplácať v mesačných intervaloch za výkon, ktorý ma stojí len malý výdaj energie, 
lebo to dokážem vlastnými schopnosťami? Kde sa možno uplatniť ako rétor a mať neustály prísun 
nových, dychtivých poslucháčov a compadres na večné hranie sa? Kde inde si napĺňať vlastnú potrebu 
pomáhať a zároveň mať istotu, že to množstvo vedomostí o chode a zákonitostiach sveta nahliadané a 
vnímané v tesnom kontexte možno posúvať ďalej a iným, z ktorých sa aspoň časť vyberie v stopách 
bádateľov a opytovačov? Nuž, voľba v tom čase, pred dvadsiatimipiatimii rokmi, padla na exotický a v 
mojich kruhoch celkom nepoznaný odbor špeciálna pedagogika. Ako čas plynul, história prinášala 
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žiarivé a prevratné školské reformy, novinky a teórie vo vede o človeku, ktoré nás, pešiakov v poli, mali 
posúvať míľovými krokmi vpred. A tak sme sa hrnuli do aktualizačných, inovačných vzdelávaní, kde 
sme obohatení komplikovanými poučkami o faktoch, ktoré v praxi pozorujeme, robíme denne a bez 
veľkých slov. Na jednom z týchto obohacujúcich posedení mi zarezonoval monológ prednášajúcej o 
integrácii a inklúzii v bežnom školstve. Môj názor je verejný a stojím si za ním. No nie je predmetom 
tejto odpovede na otázku. Amygdala v mojom najstaršom mozgovom kmeni zavelila na „uteč“. 
Pozorujúc situáciu zvnútra stratila som nadhľad, ktorý mi priniesla až dvojročná pauza a môj prvý 
kontakt s intaktným dieťaťom. A to rovno s mojím vlastným. Po návrate do farebného kolotoča 
zvláštnych prejavov správania, hulvátstva, chorôb, ťažkých psychiatrických stavov, nemohúcnosti a 
hlavne bezcieľnosti v živote mojich hendikepovaných žiakov sa mi pomaly začali vtierať do pozornost i 
otázky týkajúce sa zmyslu tohto snaženia. Ten by som si ešte dokázala naformulovať, viem, prečo som 
si vybrala práve špeciálnu pedagogiku. No za ten čas, kedy som v mojej, dovtedy tak milovanej 
špecškoličke nebola, získala som uhol pohľadu, ktorý ma od môjho pôvodného zámeru bojovať s 
prírodou za kogníciu a práca mojich zverencov mierne odkláňal. Tie moderné slová (integrácia a 
inklúzia) ma začali prenasledovať na každom kroku. Žiaci obdarení diagnózami, ktoré svojim klinickým 
obrazom a civilnými prejavmi dokázali zaskočiť každú praktikantku a praktikanta absolvujúcich povinnú 
prax v našej bratislavskej špeciškole, sa začali postupne stávať členmi úplne a až diletantsky 
nepripravených kolektívov intaktných žiakov mladšieho školského veku. Začali sa stávať bez zázemia a 
odbornej prípravy pre účastníkov, aktérmi rošády, ktorej výsledok nie je zrejmý dnes a nebude ani 
zajtra. Pre zvýraznenie nosných kontúr mojej odpovede preto uvediem lapidárne vysvetlenie. Žiaci, 
ktorých som kedysi vzdelávala v špeciálnej škole, boli z našich málopočetných tried distribuovaní do 
naozaj vysokopočetných tried základných škôl. Tam sa deje, čo sa má diať.  Integrovaný žiačik, 
vhodený medzi intaktných kamarátov, veľmi rýchlo pochopí ten rozdiel a patrične ho kompenzuje. V 
našich špeciálnych triedach v špeciálnych školách tak majú priestor, no nie celkom vhodnú podporu tak 
výrazne hendikepovaní žiačikovia, ktorým už príroda cestu životom vytýčila. A tak bojujeme my, 
špeciálni pedagógovia, s prírodou a učitelia v bežných základných školách proti prírode.  
 Pred piatimi rokmi  som sa po dvadsiatich rokoch presťahovala z Bratislavy do Žiliny, kde 
momentálne pracujem ako učiteľka v špeciálnej škole – praktickej škole. Pred 25 rokmi, v čase mojich 
začiatkov, som so žiakmi počítala zlomky z celku, doberali sme sa slovnými hračkami, tvorili sme 
výtvarné artefakty. Dnes sú moji žiaci presvedčení, že ich mama sa volá Mama. Preto som sa rozhodla 
nasledovať svojich žiakov tam, kde sa teraz vzdelávajú. A to sú podmienky bežnej základnej školy. 
Pozícii špeciálneho pedagóga v ZŠ neverím v tom rozsahu, ako sa teraz definuje. Som praktik a vidím, 
čo vidím. Preto môj odchod z terajšieho špeciálneho školstva smeruje do tzv. bežného školstva. Myslím 
si, že mám čo ponúknuť či žiakom, či kolegyniam, no hlavne, stále verím, že kreatívny, netradičný, 
ľahko alternatívny a nadhľadom obohatený prístup k vzdelávaniu detí dokážeme my, špeciálni 
pedagógovia, priniesť do dnešných bežných tried. Verím, že môj nadhľad a moje skúsenosti prinesú 
viacerým žiakom a ich rodičom úľavu. A tiež mne, ako učiteľke vychádzajúcej z premís a poznania aj 
temnej strany vzdelávacích pseudoúspechov, prinesie prechod do bežnej školy satifakciu. Baťa tiež 
pochopil, že jeden spokojný zamestnanec vyrobí viac, ako traja nespokojní. A ja v bežnej škole 
spokojná budem. Mám to overené. 

„Istý čas som uvažovala aj nad učením vlastných detí formou homeschoolingu.“  

 Učiteľkou som chcela byť už od detstva. Hrávala som sa s mojím o 5 rokov mladším bratom na 
školu. Keď šiel do školy a bol z neho výborný žiak, považovala som to za svoj úspech (aj keď dnes si to 
už nemyslím). Nemala som hudobný sluch, takže ísť študovať na pedagogickú strednú školu nebolo pre 
mňa reálne. Po strednej škole som si vybrala možnosť štúdia náboženskej výchovy a  etickej výchovy. 
Bolo to skôr zo záujmu ako z túžby učiť. Tá síce bola, ale nedôverovala som si natoľko, aby som to 
považovala za moje povolanie. Neskôr, keď som sa vydala, mala deti, uvedomila som si, že práca 
s deťmi ma veľmi baví a teší. Navyše som si uvedomila, že učiteľky práve na prvom stupni sú pre deti 
veľmi dôležité. Vedia urobiť v živote detí mnoho dobrého, ale aj veľa škody. Keď som počula pár 
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negatívnych príbehov z prístupov pani učiteliek, ostala som zhrozená a uvedomila som si, že mám 
deťom čo dať. A bola by škoda nevyužiť všetky skúsenosti, ktoré som doposiaľ získala. Istý čas som 
uvažovala aj nad učením vlastných detí formou homeschoolingu, ale zistila som, že by som ich 
ochudobnila o sociálny kontakt s rovesníkmi a o možnosť interakcie s inými dospelými. Na 
homeschoolingu sa mi však páčilo, že doma vzdelávané deti získavajú schopnosť samy hľadať 
vedomosti a sú podporované pozitívne. Že ich potenciál rásť nie je udupávaný. Zobúdzať 
a povzbudzovať potenciál detí, podporovať ich a usmerňovať správnym smerom je veľmi náročná 
práca. Vnímam to dnes už ako svoje povolanie. Pracujem momentálne ako asistentka učiteľa a  teší ma, 
keď môžem pomáhať deťom, ktoré by samostatne nedosahovali úspech, s  pomocou to však malými 
krôčikmi dokážu. Keď ma druháčikovia prirovnali k slečne Meduške z príbehu Matilda od R. Dahla, tak 
ma to nesmierne poctilo a zatiaľ naivne túžim byť takouto pani učiteľkou. 

„Slovenský jazyk je zastúpený vo viacerých predmetoch.“ 

 V roku 2011 som ukončila vysokoškolské štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry 
a etickej výchovy na PDF UMB v Banskej Bystrici. Momentálne pracujem ako asistent učiteľa na 
základnej škole. Keďže u nás (Orava) je veľký problém zamestnať sa ako učiteľ všeobecne a na tieto 
miesta sa dostanú len „vyvolení,“ rozhodla som sa zvýšiť  si svoje šance podaním prihlášky na 
rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky. Ja, ako milovník slovenčiny, som si zvolila primárnu 
pedagogiku  preto, lebo na 1. stupni je slovenský jazyk zastúpený vo viacerých predmetoch. Čítanie, 
písanie atď. To všetko súvisí so slovenským jazykom, a preto som sa rozhodla pre primárnu 
pedagogiku. Z pozorovania som zistila, že vyučovanie na 1. stupni je veľmi náročné, no zároveň krásne.  

„Chcem zdôrazniť, že som v školstve nikdy nepracovala.“ 

 Na úvod chcem zdôrazniť, že som v školstve nikdy nepracovala. Vyštudovala som odbor 
humánna geografia a demografia na PRIF UK v Bratislave, následne som absolvovala doplnkové 
pedagogické štúdium na PDF UMB v Banskej Bystrici.  
 Motivácií vyučovať na prvom stupni ZŠ mám niekoľko. Myslím si, že mám pozitívny vzťah 
k deťom, fascinuje ma, keď vidím, ako rozvíjajú svoj potenciál, aké sú nadšené, keď sa dokážu 
čokoľvek nové naučiť a vykonať. Keď ich dokážeme zaujať a upútať ich pozornosť, spolupracujú 
s radosťou a ani nevedia, že sa popri tom aj niečo naučia.  
 Záujem o štúdium som prejavila aj preto, lebo mám päťročného syna a rada by som si aj po 
odbornej stránke rozšírila vedomosti ohľadne alternatívnych metód vo vzdelávaní a metód kritického 
myslenia. Chcem sa dozvedieť aj o rôznych stratégiách efektívneho učenia sa. Rada sa vzdelávam, 
zaujímajú ma informácie z rôznych oblastí. Vzdelávanie považujem za veľmi obohacujúce, vedie 
k tvorivosti a k novým možnostiam sebarealizácie. Verím, že by som mohla mať schopnosť k štúdiu 
pozitívne podnecovať aj druhých. Snáď mi moje počiatočné nadšenie a entuziazmus pomôže prekonať 
prekážky, ktoré by som mohla zažiť, keď budem v profesii začiatočníčkou.  

„Ostanú len tí slabší alebo len odvážnejší nadšenci učiteľského povolania?“ 

 Aj v súčasnosti považujeme školu za výnimočné miesto, kde sa medzi generáciami uskutočňuje 
proces vzdelávania, prenos tradícií a kultúrneho bohatstva, kde sa nadobúda hrdosť na svoju krajinu, 
kde sa formuje vedomie spolupatričnosti s ostatnými, blízkymi i cudzími, kde sa učí úcte k minulosti, 
porozumenie prítomnosti a odvaha prijať výzvy budúcnosti. Som presvedčená, že učitelia stále majú 
v našej spoločnosti dôležitú a nenahraditeľnú úlohu, pretože vzdelávajú budúce generácie i napriek 
paradoxom spoločenského statusu učiteľa v súčasnosti. Rodičia, médiá, deti a mládež v škole by chceli 
mať učiteľa podľa svojej miery a predstavy: V každom prípade chcú mať učiteľov, ženy aj mužov, ktorí 
majú radi deti i svoje povolanie, svoj odbor, mali by byť zorientovaní nielen vo svojom odbore, mali by 
vynikať osobnou morálkou, príťažlivým správaním, trpezlivosťou a empatiou uprostred zhonu školy v 
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ponúkaní haldy vedomostí rôznej miery užitočnosti. Čím viac sa vyslovujú priania mať vynikajúcich 
učiteľov, tým viac sa ozýva otázka: kde takých učiteľov vziať? Nie sú?! Niet sa čo diviť, že mnohí mladí 
učitelia to vzdajú a odchádzajú do iných, menej stresových a viac platených povolaní. Ostanú len tí 
slabší alebo len odvážnejší nadšenci učiteľského povolania? I napriek uvedeným skutočnostiam ešte 
stále cítim „zápal“ pre učiteľské povolanie, pretože vnímam potrebu nielen žiakov vzdelávať, ale aj 
vychovávať. Teda naučiť ich chápať, čo sú základné etické a spoločenské hodnoty, ako sú láska, 
tolerancia, sloboda, empatia, enviromentalistika či občianska angažovanosť. Tieto hodnoty nie sú 
v dnešnom školstve dostatočne prezentované, čo vedie žiakov aj k dezinformáciám či k egoizmu 
a dôležitosti vlastných záujmov. Je preto dôležité viesť žiakov už na primárnom vzdelávaní k osvojeniu 
týchto hodnôt, pretože z nich vyplývajú normy, ktoré ovplyvňujú hodnotový rebríček študenta. Zo škôl sa 
pomaly vytráca porozumenie, tímová práca či dialóg. Je preto tak veľmi dôležité, aby naši žiaci na 1. 
stupni vedeli spolupracovať, mali rôzne idey či chceli zmeniť svet. Možno táto moja predstava vyznieva 
utopisticky, ale myslím, že je veľmi reálna. Som presvedčená, že je omnoho dôležitejšie, aby sa deti 
začali angažovať vo svojom okolí, a tak im prišlo oveľa viac zmysluplnejšie ich bytie ako známky 
v škole. Ak sa žiaci spoliehajú na známky, ich tvorivosť u niektorých vyhorí, a tak sú len manuálne 
stroje. Dnes svet už nepotrebuje jednotkárov, ktorí vysypú nabiflené učivo. Je oveľa viac dôležitejšie 
vedieť spracovať poznatky či mať všeobecný prehľad, vyjadriť svoj názor a využívať správnu 
komunikáciu, byť tvorivý, mať nápady či neformálne sa vzdelávať. Deti sú šikovné, informácie si vedia 
hľadať aj samy. Tieto uvedené skutočnosti sú hlavným dôvodom, prečo chcem vyučovať na primárnom 
stupni. Chcem preto rozvíjať v žiakoch 1. stupňa kreativitu, talent či projekty na podporu spoločnosti, 
chcem v nich podporovať to, aby mysleli na ostatných, na chorých či chudobných ľudí, na prírodu, na 
zvieratká, aby hľadeli zanietene dopredu. To je v dnešnej dobe dôležité: zastaviť sa a obzrieť sa 
dozadu, aby sa nám darilo týmto spôsobom stavať mosty nad priepasťou pre tých, ktorí našu pomoc 
neodkladne potrebujú. Rozprávať sa s nimi o svete, a tak Sokratovou metódou zisťovať ich názory, nie 
meniť, len sa pýtať, časom prídu na to samy. Podporovať ich, uznávať za veci, ktoré robia, byť pre nich 
majákom v mori, vedieť ich usmerniť. A nakoniec aj filozofická otázka: Čo tak sa zapísať do stoviek 
malých srdiečok osobne? Čo tak prispieť a  spraviť svet lepším? Však nakoniec môžem inšpirovať 
ďalších. Tak, ako aj mňa inšpirovali moji učitelia. Mojou najväčšou túžbou je pristupovať k  deťom 
v primárnom vzdelávaní s láskou, lebo tá v škole chýba. Vychovať nie len odborníkov či vzdelancov, ale 
aj inteligentné, empatické osobnosti, ochotné pomôcť napríklad aj starej panej, ktorá má veľkú tašku či 
vedieť pustiť sadnúť mamičku s dieťatkom v autobuse. Uvedomujem si, že práca učiteľa je zároveň aj 
poslaním. Poslaním urobiť svet lepším, poslaním vedieť inšpirovať, a tak je mojou úlohou dokázať deti 
presvedčiť o tom, aké úžasné sú a ako môžu zmeniť svet. Inšpirovať ich, že ak aj vystrelia na Mesiac 
a netrafia, tak to nevadí, lebo aj tak ostanú medzi hviezdami…. 

„O náplni práce asistenta  každý zamestnávateľ si myslí svoje.“ 

 Som vyštudovaná učiteľka v kombinácii dejepis – náuka o spoločnosti/filozofia pre druhý stupeň 
základných škôl a stredné školy. Po ukončení vysokoškolského štúdia som mala príležitosť pracovať 
ako učiteľka na dedinskej základnej škole. Učila som okrem dejepisu aj iné predmety, aby som mala 
uznaný plný úväzok pedagogického zamestnanca, za čo som bola veľmi vďačná. Taktiež som tam 
absolvovala adaptačné i kontinuálne vzdelávanie. Samozrejme, po dvoch rokoch mi ukončili pracovnú 
zmluvu, pretože by mi ju museli predĺžiť na dobu neurčitú, čo by pre nich nebolo nič lákavé. 
 Práca učiteľky ma veľmi baví a veľmi rada by som učila aj na druhom stupni základnej školy 
alebo na strednej škole, ale moja kombinácia mi akosi stojí v ceste, pretože učiteľov s mojím odborom 
je veľa a na škole si vystačí spokojne aj jeden dejepisár. Po tejto pracovnej skúsenosti som už  nemala 
také veľké šťastie, ale stále sa pohybujem v pedagogických kruhoch, no ako asistent učiteľa. Táto práca 
je veľmi pekná, ale na každej škole (síce mojej tretej) si o náplni práce asistenta každý zamestnávateľ 
myslí svoje. Teda robím na škole všetko, od možného po nemožné, ale určite nie prácu asistenta, ktorá 
by dávala zmysel.  
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K rozširujúcemu primárneho vzdelávania som sa rozhodla popri asistentskej práci, keď som 
bola na dva školské roky asistentkou  u prvákov. Môj deň vyzeral asi takto: prišla som do práce, išla 
som do triedy, pripravila som všetkým 22 rómskym žiakom bežnej základnej školy vyučovacie pomôcky 
(prevažne písacie potreby, ktoré si nechávali v škole, lebo inak by ich už nedoniesli naspäť), zastrúhala 
som im ceruzky a farbičky, dala som im dole stoličky a čakala som ich ako službukonajúca asistentka. 
Ráno som sa  vždy s nimi pekne porozprávala, pomohla som im pri prezliekaní sa, keďže nie všetci 
dočiahli na svoje skrinky. A spoločne sme očakávali ich pani učiteľku. Bola som prítomná na každej 
vyučovacej hodine a na každej jednej prestávke, takže moja dvojročná hospitácia s výpomocou v triede 
mi ukázali cestu. Samozrejme, mám skúsenosti so všetkými ročníkmi. Najviac ma z celej mojej 
dvojročnej asistencie na vyučovacích hodinách v prvom ročníku pobavilo to, že keď pani učiteľka bola 
práceneschopná, tak som ju zastupovala ja a bez asistenta. Vtipné mi to je z toho dôvodu, že pani 
učiteľka s dvadsaťročnou praxou odmietala byť v triede sama bez asistentky, ale ja ako nekvalifikovaná 
a asistentka som si to mala odpracovať sama. 

Zistila som, že sa budem musieť stále zdokonaľovať, pretože moderná doba mení školstvo, ale 
určite to zvládnem. Deti na prvom stupni sú pre mňa oveľa otvorenejšie, milšie, fascinujú ma a dodávajú 
energiu života. Je to veľmi náročná, ale zmysluplná práca a vždy to bolo i bude tak, že žiaci mladšieho 
školského veku si svoje pani učiteľky vážia a tešia sa na nich, pričom na druhom stupni sa riešili/riešia 
úplne iné záležitosti. Pracujem ako asistentka (v čase Covidu 19 už aj ako vychovávateľka) na 
primárnom stupni vzdelávania vyše 6 rokov. Verím, že po úspešnom absolvovaní rozširujúceho štúdia 
bude mať môj život nový pracovný zmysel a konečne sa stanem pani učiteľkou. 

„Hoci sme ju veľakrát dokázali nahnevať, nikdy sa to neodzrkadlilo na jej nálade.“ 

 Vyučovanie na I. stupni ZŠ bolo vždy pre mňa obrovskou výzvou. Hoci som sa nevydala touto 
cestou v rámci vysokoškolského štúdia, vedela som, že v budúcnosti sa chcem tejto práci venovať. 
Záujem o psychológiu a slovenský jazyk bol v tom čase pre mňa silnejší. Plne som si uvedomovala, že 
rozšírené poznatky zo psychológie a slovenského jazyka môžu byť výbornou pomôckou k ďalšiemu 
štúdiu. Za svoj vzťah k deťom a motiváciu študovať tento odbor (primárnu pedagogiku) ďakujem najmä 
svojej pani učiteľke 1. ročníka, ktorá má celé 4 roky viedla príkladným vyučovacím procesom. Pamätám 
si, ako by to bolo dnes, hoci sme ju veľakrát dokázali nahnevať, nikdy sa to neodzrkadlilo na jej nálade, 
vyučovaní a správaní voči nám. Dokázala oddeliť momentálnu negatívnu psychickú náladu od 
didaktického rámca vyučovania. Za toto som ju vždy obdivovala. Takmer stále bola prívetivou, 
trpezlivou a energickou osobou, ktorú som si nesmierne vážila a rešpektovala. Verím, že práve tento 
vzor dokonalej učiteľky mi bude na ceste učiteľstva pre I. stupeň ZŠ nápomocný.  

„Moja terajšia práca ma nenapĺňa.“ 

 Pochádzam z Piešťan. Čo sa týka mojej pedagogickej praxe, deväť rokov som pôsobila na 
strednej odbornej škole ako učiteľka odborných predmetov a majsterka odbornej výchovy v študijnom 
odbore kozmetik. Učiť som začala ako mladá učiteľka. Medzi najstaršou študentkou a  mnou bol len 
päťročný rozdiel. Za roky strávené na SOŠ som zažila množstvo krásnych chvíľ. Doteraz na to rada 
spomínam a nie je nič krajšie, ako keď sa aj po rokoch stretávam s mojimi bývalými študentkami. Po 
zavretí školy som sa v mojom odbore už neuplatnila. Zamestnala som sa vo verejnej správe, kde 
pôsobím už šiesty rok ako administratívny zamestnanec. Moja terajšia práca ma nenapĺňa, veľmi mi 
chýba povolanie učiteľky, preto som dlhšiu dobu premýšľala, v akom pedagogickom odvetví by som sa 
mohla uplatniť. Po získaní informácii ohľadom ponúkaných doplňujúcich štúdii som sa rozhodla pre 
primárnu pedagogiku. Keď sa dostanem do praxe, bude to pre mňa veľký rozdiel, ale nesmierne sa na 
to teším. 



 

- 137 - 

 

„Po škole som pracovala ako školiteľka v obchodnej firme, sčasti som teda učila.“ 

 Byť učiteľkou bolo mojím snom už od raného detstva. Keď som na druhom stupni ZŠ spoznala 
pani učiteľku Kovačikovú, ktorá ma učila dejepis, bolo rozhodnuté. Jej ľudský prístup, komunikácia ako 
s rovnocenným partnerom, láskavosť a tvorivosť vo mne zanechali hlbokú stopu. Žiaľ, ja som mienila 
a rodičia menili. V 9. ročníku som bola pevne presvedčená, že stredná pedagogická škola je to pravé 
pre mňa. Rodičia však mali iný názor, a keďže v našej rodine sa takmer všetci venovali obchodu 
a ekonomike, moja prihláška putovala na ekonomicky odbor. Po škole som pracovala ako školiteľka 
v obchodnej firme, sčasti som teda učila, i keď dospelých. V tom čase bolo pre mňa útechou 
doučovanie detí kamarátov, susedov a známych. Tá žiara v detských očiach, bezprostrednosť, 
úprimnosť, prekvapenie, „aha“ moment boli pre mňa motiváciou splniť si svoj detský sen. Stala som sa 
učiteľkou, i keď pôvodne som chcela študovať primárnu pedagogiku, externe to v okolí môjho bydliska 
nebolo možné, vyštudovala som teda históriu a výchovu k občianstvu. Do praxe som sa veľmi tešila. 
Než som stihla svoje vedomosti odovzdať, prišla ta najkrajšia správa a stala som sa matkou. O to 
väčšia bola moja túžba opäť sa vrátiť k štúdiu. Verím, že tak,  ako svojho času zanechala moja učiteľka 
vo mne hlbokú stopu, tak i na mňa budú žiaci o xy rokov takto spomínať. Táto práca v sebe spája 
všetko, čo mi je blízke.  

„Prostredníctvom mojich vedomostí sa bude meniť na samostatnú a vzdelanú osobnosť.“ 

Obdobie nástupu dieťaťa do školy je veľká životná zmena. Hra sa dostáva do úzadia a 
prichádzajú povinnosti, vyššie nároky, ale aj spoznávanie abecedy, šlabikára, domácich úloh. Na to, aby 
dieťa zvládlo prechod úspešne, je potrebný aj dobrý učiteľ.   

Mojím dôvodom, prečo chcem vyučovať na prvom stupni, je hlavne poslanie sprostredkovať 
žiakom vzdelanie, ktoré je základom pre ich ďalší rozvoj a život.  

Mám veľmi rada deti a prácu s nimi. Pre mňa je veľmi úžasné sledovať premenu dieťaťa 
z hravého človeka na človeka plného nových poznatkov, informácií a radostí, keď dosiahne úspech 
a dobrú známku.  

Prostredníctvom mojich vedomostí sa bude meniť na samostatnú a vzdelanú osobnosť. Vo 
výučbe chcem utvárať pozitívny vzťah ku škole a k vzdelávaniu. I napriek neľahkej situácií v školstve 
verím, že dokážem naučiť deti nové informácie, poznatky, vedomosti na požadovanej úrovni 
a s využitím vhodných vyučovacích metód.  

Rada by som sa stala dobrou učiteľkou, ktorá sa samozrejme, neustále vzdeláva a  príkladne 
pripravuje na edukáciu. Prvý stupeň je pre mňa tvorivým a kreatívnym prostredím, kde viem odovzdať 
svoje nadobudnuté poznatky a skúsenosti. Verím, že vyučovanie, ktoré by som robila srdcom, radosťou 
a individuálnym prístupom ku každému žiakovi, by prinášalo len dobré výsledky. 

„Učiteľ im odovzdáva kus seba a pomáha im formovať dobrého človeka.“ 

Dlho som netušila „čím chcem byť“. Pri výbere strednej školy som sa chcela prihlásiť na 
pedagogickú strednú školu, čo mi mamina zakázala. Sestra študovala pedagogiku a ďalšie dieťa malo 
byť inžinierom. Strednú školu mi vybrali rodičia. Navštevovala som technickú školu, kde som počas 
štyroch rokov tušila, že to nie je ono. Pri výbere vysokej školy bola voľba jasná, všetci z  technického 
lýcea sa hlásili na technické odbory. Tri roky som študovala dopravnú a manipulačnú techniku na 
environmentálnej fakulte vo Zvolene. Počas tretieho ročníka som začala pracovať v súkromnom sektore 
vo firme na výrobu autosúčiastok a vtedy prišiel zlom. Prerušila som štúdium a dala som si prihlášku na 
učiteľstvo, ktoré som úspešne ukončila.  
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„Zvládnem to?“  

Už od detstva som snívala byť učiteľkou v materskej škole. Po ukončení štúdia v základnej 
škole som začala študovať ekonomickú školu. Tu som vysvetľovala spolužiačkam princíp účtovníctva  a 
iné účtovné súvzťažnosti. Vtedy som zistila, že chcem učiť na strednej škole účtovníctvo/ekonomiku. Po  
nešťastnom pokuse na UPJŠ odbor slovenský jazyk a geografia (pre mňa bola geografia pohroma), 
začala som hľadať iné alternatívy. Našla som študijný odbor učiteľstvo ekonomických predmetov. Ako 
učiteľka ekonomických predmetov účtovníctvo/ekonómia a všetko, čo k tomu patrí, som vyučovala 4 
roky. Po štyroch rokoch vyučovania som musela zo školy odísť kvôli nedostatku vyučovacích hodín. 
Učenie mi veľmi chýbalo. Mala som pocit prázdna. Počas materskej dovolenky som našla inzerát, kde 
hľadali učiteľku prvého stupňa. Mala som polemiku. Zvládnem to? Nakoniec som podala žiadosť 
o prijatie do zamestnania a vybrali ma. Na tento deň nikdy nezabudnem.  

Bolo to moje najlepšie rozhodnutie v mojej pedagogickej pôsobnosti. Je to môj splnený sen.  
Vyučujem  detičky na 1. stupni. Je to úžasný pocit viesť ich rúčky svojimi prvými čiarami a písmenami.  
Viem, že toto je to povolanie, ktoré vykonávam srdcom a chcem ho vykonávať až do konca svojho 
pracovného života.  

„Niečo mi chýbalo.“ 

Veľmi veľa faktorov pôsobilo na moju osobnosť, prečo som sa stala učiteľkou na prvom stupni. 
V krátkosti sa pokúsim odpovedať. Pochádzam z učiteľskej rodiny. Mojím najväčším vzorom bola 
a stále  je moja staršia sestra. Je riaditeľka v základnej škole. Už odmalička som sa na sestru pozerala 
ako na niečo vzácne a krásne. Má vynikajúce vrodené vlohy v akomkoľvek smere, ku ktorým pripája 
sústavné vzdelávanie a z toho vzniká niečo jedinečné. A tým jedinečným človekom som sa chcela stať 
aj ja. Keď som mala možnosť vidieť ako pracuje, ako ju žiaci vnímajú a ako sa im zapisuje do maličkých 
dušičiek, zamilovala som sa do práce učiteľa. Už som vedela, čo chcem.  

V roku 2004 som nastúpila na štúdium špeciálnej pedagogiky v Bratislave. Štúdium ubehlo ako 
voda, ktorá bola miestami veľmi rozbúrená. Niekedy som mala pocit, že tú búrku cítim na duši. Ale po 
búrke stále vyšlo slnko. Dvanásť rokov som bola učiteľka v špeciálnej škole pre žiakov s mentálnym 
postihnutím. Po siedmich rokoch práce so žiakmi som pociťovala pád. Pád tela, duše, človeka. Niečo mi 
chýbalo. Ale čo? Trvalo mi ďalších päť rokov, kým som sa rozhodla. Budem učiť žiakov v  základnej 
škole. Podala som žiadosť o rozviazaní pracovného pomeru a nastúpila som do základnej školy. 
Niekedy človek nevie opísať svoje pocity. A to sa deje práve teraz. Je to neopísateľné, niečo úplne iné. 
Vyučujem druhákov. Naše úspechy sú citeľné. Napĺňa ma úspech mojich žiakov radosťou a  šťastím. 
Konečne som našla svoju cestu. Som šťastná a moje šťastie rozdávam aj žiakom. Dokonca aj ich 
rodičom. Pre mňa niečo nové, nepoznané. Spolu sa učíme, tešíme, smejeme, plačeme a rešpektujeme 
sa navzájom. Teraz už viem, že kúsok zo mňa bude zapísaný v ich malých dušičkách. Tam hore ma 
majú veľmi radi. Prečo? Celý môj doterajší život viedli kroky tam, kde som mala byť v správny čas na 
správnom mieste. V prvom mojom zamestnaní som sa naučila vážiť si všetkých a všetko. Napríklad aj 
to, že nám z kohútika tečie voda, ráno bezbolestne vstanem z postele a iné drobnôstky, ktoré nie sú 
samozrejmé. Spoznala som úžasných a múdrych ľudí, ktorí mi pomohli znovu vstať a popremýšľať 
o ďalšom putovaní v mojom učiteľskom živote. Sú to veci, ktoré v knihách človek nenájde. Životné 
skúsenosti, ktoré píše život sám.  

Z jedným z najdôležitejších faktorov v mojom rozhodovaní o zmene a určení si cieľa bola moja 
bývala kolegyňa Marta, ktorá mi opisovala svoje pedagogické skúsenosti v základnej škole pre prvý 
stupeň. Bolo to neuveriteľné ako opisovala „výhry“ či „prehry“ žiakov, ako s  nimi pracovala, aká bola 
spätná väzba, ako reagujú bývalí žiaci po rokoch, keď sa s nimi stretne. Niečo fascinujúce. A na jej 
slová nikdy nezabudnem: „Len skutočný ušľachtilý človek svoje ciele plní s  posvätnou 
zodpovednosťou“. Myslím si, že tieto slová ma budú sprevádzať v mojej pedagogickej praxi po celý 
život. 
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„Potrebujú oveľa väčšiu citovú podporu ako starší žiaci.“ 

 Vyštudovala som učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a učiteľstvo histórie. Po skončení 
magisterského štúdia som pôsobila ako pedagogický zamestnanec najprv v  základnej škole v meste 
(zástup počas materskej, rodičovskej a riadnej dovolenky), po dvoch rokoch v základnej škole v časti 
jednej obce, kde som vyučovala štyri vyučovacie predmety. Dnes už táto škola neexistuje. Potom som 
mala v súvislosti s mojou aprobáciou problém zamestnať sa. Prijala som miesto vychovávateľky.  
Predpoludním vyučujem nemecký jazyk, popoludní pôsobím v školskom klube detí. Vďaka pracovnej 
pozícii vychovávateľky som zistila, že ma okrem vyučovania mojich pôvodných aprobačných predmetov 
napĺňa práca s deťmi v mladšom školskom veku. Potrebujú oveľa väčšiu citovú podporu ako starší žiaci, 
pretože ich veľmi často trápia problémy v ich vlastnej rodine či v kamarátskych vzťahoch. V porovnaní 
so staršími žiakmi sú „otvorenejší“. Vyučujúci/vyučujúca by mal/mala mať k nim pozitívny vzťah, byť 
empatický/empatická a mať ich skutočne rád/rada. To je kľúč k úspechu, láska a zároveň stanovené 
pravidlá. Jednoducho som sa pri nich našla. Z toho dôvodu som si vybrala učiteľstvo pre primárne 
vzdelávanie ako rozširujúce štúdium. 

„Nemyslela som si, že niekedy by som pracovala v školstve.“ 

 Na prvom stupni som vôbec nechcela učiť, ba dokonca som si nemyslela, že niekedy by som 
pracovala v školstve. No osud sa so mnou trošku pohral a moja maličkosť skončila ako asistent učiteľa. 
Uvedomila som si, že táto práca ma nenapĺňa a veľmi rada by som sa chcela venovať deťom ako učiteľ. 
Super na tom je to, že vidím prácu ostatných učiteľov. Niektorí ma prekvapili, že sú fakt skvelí, iní 
naopak. Neviem, či budem skvelá, ale určite viem, že sa budem snažiť deti zaujať, prekvapiť, naučiť ich 
učiť sa, ale aj pochopiť, motivovať, pobaviť, inšpirovať... Jednoducho povedané, chcela by som byť 
učiteľ pre deti nie pre rodičov. Deti na 1. stupni majú veľa energie, sú veľmi hravé, zvedavé a  hlavne 
úprimné. Aj keď sú dni, keď ma doslova vyčerpajú, no napriek tomu je oveľa viac spoločných dní, keď 
ma prekvapia a naplnia neskutočnou energiou, pre ktorú má zmysel robiť to, čo robím a čo by som 
chcela robiť. Práve preto by som chcela úspešne dokončiť toto štúdium a  venovať sa žiakom, ktorí sa 
do školy ešte tešia, lebo práve žiaci na I. stupni sú tí, ktorí chcú a nie tí, čo musia. 

„Ponuku som prijala napriek tomu, že som na prvom stupni nikdy predtým neučila.“ 

 Po ukončení štúdia na vysokej škole (nemecký jazyk a kultúra) som mala problém nájsť si 
zamestnanie v školstve. Pred dvoma rokmi v januári však v obci, v ktorej žijem, náhle ochorela triedna 
učiteľka prvákov. Po márnom hľadaní náhradnej triednej pani učiteľky sa na mňa vedenie školy obrátilo 
s prosbou prevziať triednictvo v tejto triede. Ponuku som prijala napriek tomu, že som na prvom stupni 
nikdy predtým neučila. Zo začiatku to bolo veľmi náročné, avšak tak, ako som si ja obľúbila žiakov, tak 
si obľúbili aj oni mňa. Kvôli dobrému vzťahu s deťmi a ich rodičmi ma vedenie školy pred koncom 
školského roka poprosilo, aby som sa prihlásila na rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, čo by mi 
umožnilo získať trvalú pracovnú pozíciu v školstve. Momentálne vyučujem tretiakov a nemecký jazyk na 
II. stupni.  

„Mám osobné skúsenosti aj so šikanou a bossingom na pracovisku.“ 

Som vyštudovaný predškolský pedagóg s pätnásťročnou praxou. Momentálne pracujem ako 
vychovávateľka v ŠKD na cirkevnej škole. Mala som možnosť pracovať vo veľkomeste, v malotriedke,  
v štátnej škole aj v škole bilingválnej s vyučovacím jazykom nemeckým. Pri spätnom pohľade hodnotím 
moje skúsenosti veľmi pozitívne, ale niekoľko rokov dozadu som mala pocit, že musím opäť začínať 
odznovu, nemám stále miesto a môj pracovný život mi pripadal kočovný. Mám osobné skúsenosti aj so 
šikanou a bossingom na pracovisku, ktoré vyvrcholili k podaniu výpovede z mojej strany a k pocitu, že 
som profesijne vyhorela. Úplnou náhodou som ale získala miesto vychovávateľky v  ŠKD  a tým sa mi 
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otvoril svet, po ktorom som odmalička túžila. Nemyslím teraz moju prácu vychovávateľky, ale chvíle, 
keď dostanem možnosť zastupovať za kolegyňu a byť v pozícii učiteľa. Úplne presne si pamätám, že 
prvá hodina zastupovania v mojom živote so mnou vnútorne zatriasla – vedela som, že chcem učiť, 
vysvetľovať žiakom nové učivo, zháňať zaujímavé informácie na vzbudenie záujmu žiakov o  preberanú 
problematiku... Moje pocity som „testovala“ aj na ďalších zastupovaniach a po 3 - 4 mesiacoch som bola 
pevne rozhodnutá študovať primárnu pedagogiku. Dovolím si povedať, že štúdium v  zrelom veku popri 
zvládaní rodinných povinností ma napĺňa aj pocitom väčšej zodpovednosti a zlepšuje moje logistické 
schopnosti, ale zároveň nič neberiem tragicky. Som vo veku, keď si uvedomujem podstatné veci 
v živote a snažím sa aj napriek vlastným študijným povinnostiam dať prednosť rodine. Uvedomujem si, 
že samotné učenie tvorí len časť práce, ktorú triedny učiteľ na prvom stupni vzdelávania vykonáva. 
Komunikácia s rodičmi, riešenie výchovných problémov, každodenná príprava na hodiny, výroba 
pomôcok či vedenie dokumentácie sú dôležitou súčasťou pedagogickej profesie, ktorá je časovo 
náročná a veľakrát sa veci musia riešiť za pochodu, ale na profesionálnej úrovni. Celoživotné 
vzdelávanie je v prípade učiteľov podmienkou, prispôsobiť sa zmeneným spoločenským podmienkam či 
obsahu učiva. Stojím len na začiatku tejto dráhy a viem, že práca s ľuďmi má svoje špecifiká, ktorým sa 
ja budem prispôsobovať, ale ich aj meniť a pretvárať na pozitívny prínos pre každého jednotlivca, 
ktorého na tejto ceste stretnem.  

„Učím deti, ktoré v domácom prostredí rozprávajú len rómskym jazykom.“ 

 Ja aj Eva učíme na základnej škole, kde je 100 % detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. 
Je to práca veľmi ťažká ale zároveň veľmi zaujímavá. Chceli ste vedieť, prečo sme sa rozhodli pre 
štúdium primárnej pedagogiky. Najprv odpoviem za moju kolegyňu. Eva je vyštudovaný špeciálny 
pedagóg a učí v nultom ročníku ZŠ. Študuje primárnu pedagogiku kvôli tomu, aby bola kvalifikovaná. 
Napriek tomu, že učí deti, ktoré by mali byť všetky v špeciálnej škole, škola nemá vytvorené špeciálne 
triedy, a tak je nekvalifikovaná.   
 Ja učím na tej istej škole ako moja kolegyňa Eva. Je to malá škola. Prevažná časť žiakov sú 
deti z osady. Učím na 2. stupni slovenský jazyk a jazyk anglický. Učím deti, ktoré v domácom prostredí 
rozprávajú len rómskym jazykom. Máme deti, ktoré keď nastúpia do 1. ročníka, nevedia vôbec po 
slovensky, majú nulovú slovnú zásobu. Deti, ktorých rečový prejav je na úrovni mojej trojročnej dcéry. 
Napriek všetkým týmto veciam milujem svoju prácu. Vždy som cítila, že ma to ťahá k menším deťom.  

Ale moje rozhodnutie začať študovať primárnu pedagogiku prišlo až v momente, keď moja 
dcéra začala chodiť do ZŠ. Tým, že som sama učiteľka, pozerala som sa na veľa vecí z  pohľadu 
učiteľky. Najmä v momentoch, keď sa museli učiť nezmyselné poučky naspamäť, a pritom tomu 
absolútne nerozumeli. Možno som sa v mnohých veciach mýlila a bol dôvod, prečo to urobila tak alebo 
onak. Chcela som vedieť o tom viac a dúfam, že v budúcnosti  budem mať aj ja sama možnosť 
vyskúšať si vyučovať malé deti. 

PhDr. Ján Papuga, PhD. 
Bratislava-Rača 

 janpapuga@gmail.com, www.janpapuga.sk 
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LETNOŠKOLÁCKE DOBRODRUŽSTVÁ 

 Letná škola v nás automaticky evokuje slnko, teplo, vietor vo vlasoch, usmiate tváre a učenie 
nenápadne skryté za týmto všetkým. Tá naša, historicky prvá, spĺňala všetky atribúty s výnimkou slnka 
a tepla. Počasie nám jednoducho veľmi neprialo. Možno august ronil slzy a s vetrom mával na rozlúčku 
s prázdninami... 
 Nepriazeň počasia sme sa však spolu s letnoškolákmi pokúsili pretaviť na výhodu. Nič iné nám 
ani nezostávalo... Pre žiakov sme pripravili rôzne hravé zážitkové aktivity, preto takmer ani nezbadali, 
že sa učia. Začali sme dynamickým mucholapkovým opakovaním a živými myšlienkovými mapami. 
Spoznávali sme liečivé bylinky, varili chutný čaj, ktorý nás v týchto sychravých dňoch skvelo zohrial. 
Tým však náš kulinársky blok neskončil. Naučili sme sa urobiť si zdravé raňajky z  ovsených vločiek, 
bieleho jogurtu, medu a domáceho džemu. Z ovocia sme pripravili exotické špíziky, ktoré nielen chutili, 
ale aj krásne vyzerali. Potešili nás slová detí, že nikdy toľko ovocia za deň nezjedli a niektoré druhy 
ovocia dokonca ochutnali prvýkrát. Super! Nuž a deti ani netušili, že si práve vyskúšali dynamický opis 
v praxi a navštívili kráľovstvo vzorov (ale to už nebolo také neNápadné).  
 Keď počasie ako-tak prialo, vybrali sme sa na zábavný TurzovkaQuest do ulíc mesta, kde sme 
riešili malé hádanky skrývajúce sa v informáciách o mestských pamiatkach, ktoré deti samy pripravili 
a prezentovali. Spoznali tak významné osobnosti späté so svojím rodným mestom, dozvedeli sa 
prekvapivé i smutné životné príbehy a dopracovali sa k vyriešeniu rébusu i maličkému sladkému 
pokladu. Bol nám dopriaty ešte jeden celkom slnečný deň a ten sme využili na šantenie v areáli športu 
spojené s opekačkou.  
 Nie, nezabudli sme ani na joty a ypsilony, samozrejme, hlavne neNápadne. Deti si napísali 
netradičný skupinový diktát a „vytlieskali“ pravopis. Zisťovali sme tiež, či sa vlastne vieme správne 
vyjadrovať, veď nad mediálnymi prešľapmi často krútime hlavou. A veru bolo to náročné-prenáročné 
a často prekvapivé.  
 Nazbierali sme rastlinky, vymysleli pre ne nové vtipné pomenovania a uvažovali, čo by tak mohli 
liečiť. Bolo to veľmi zábavné a v pozadí toho všetkého boli nenápadne skryté synonymá, antonymá či  
syntax. Ale to už neznie veľmi zábavne.  
 Dokonca sme pri skupinovej práci využili „kontroverzný“ mobil, ale naozaj len na učebné účely.  
Prečítali sme si strašidelný príbeh, o ktorom sme  veľa premýšľali i diskutovali a rozvíril v nás víchor 
emócií. 
 Na záver sme si spoločne vyrobili malú pamiatku na neuveriteľne rýchlo končiacu sa letnú 
školu. Bude nám tak letnoškolský záver tohto leta ešte dlho pripomínať. Nebyť však príjemného 
prostredia 1. B, necítili by sme sa v našej letnoškolskej letnoškole tak fantasticky. 
 Ďakujeme.  

PhDr. Eva Dodeková a žiaci 
Základná škola, Turzovka 
evka.dodekova@post.sk 
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SKUTOČNÉ PROBLÉMY ŠKOLSTVA 

 Analytikov, ktorí sa vyjadrujú o školstve bez pedagogickej skúsenosti, beriem asi tak ako 
informácie zo štatistík či rebríčky „najlepších“ škôl. Ale napriek tomu ma motivoval výrok jedného z nich 
o absolútnej autonómii škôl aj v zmysle svojvoľnosti v obsahu vyučovania. I keď som dostatočne 
slobodne mysliaci pedagóg, takýto a podobné nápady považujem za extrémy, ktoré nič neriešia a 
nesúvisia s dlhodobou pedagogickou situáciou. V tomto prípade snáď neexistuje vyspelý štát, ktorý by 
nevyžadoval istú kvantitu tém, ktoré by mal ovládať každý jeho občan. Už som niekoľkokrát písal o tom, 
že riešeniu situácie v školstve neprospieva prechod z extrému do extrému bez rešpektovania toho 
dobrého z tradície slovenského školstva. Ale tak, bol to iba výkrik jedného z mnohých analytikov 
(„expertov, komentátorov, odborníkov“ na školstvo), čo chcel zaujať, môžeme ho ignorovať. Najhoršie 
však je, že takéto výkriky neraz počúvame aj zo strany ministerstva alebo pridružených a 
premnožených školských inštitúcií. Zrušenie 9. ročníka, možnosť maturovať skôr ako v maturitnom 
ročníku, modelová škola a pod. Niekedy si myslím, že sa schválne púšťajú takéto motáky, aby sa 
presunula pozornosť na zástupné a nič neriešiace témy. A mnohí z nás na to naletia, posekáme sa a 
zatiaľ sa deje niečo od veci alebo nič. Uviedol som iba tri „motákové“ témy a pýtam sa, ako tieto tri 
uvedené zmeny odstránia aspoň sčasti marazmus v školstve? 9. ročník je už zaužívaný, prospieva 
mentálnej vyspelosti budúcich stredoškolákov, ba upevňuje poznatky základného vzdelania. Problém 
maturity rozhodne nie je v tom, že žiaci nemôžu maturovať skôr. Okrem toho už teraz existuje zákonná 
možnosť ako preskočiť ročník v prípade nadpriemerného žiaka. A modelová škola? Nemali by byť také 
všetky? Ale v situácii, keď na materiálno-technické podmienky škôl je minimálny rozpočet alebo sú na 
ne vyhradené peniaze z výziev, ktorých riešenie sa rovná stavbe pyramídy a potom mesiace čakáme na 
ich realizáciu, je dobre vybavená škola skôr raritou. Modelovosť školy v 21. storočí by mala byť 
samozrejmosť, nie potemkinovská dedina, ktorú ukážeme médiám a verejnosti ako liek pre 
podfinancované školy a ako politickú prezentáciu, ako to pekne ide. A to nehovorím o tom, že modelová 

škola vyžaduje aj iné ako materiálno-technické predpoklady.  
 Iste, moták typu spájania škôl či racionalizácie školskej siete bol vypustený, keďže tu máme 
problém, že mnohé školy zívajú prázdnotou. Ale bez detailnejších informácií, adekvátnej a empatickej 
komunikácie to opäť vyvoláva rozkol a hádky. Pevne však verím, že sa racionalizácia bude týkať aj 
vysokých, aj súkromných škôl. Nezabudnime však na to, že sa kedysi masovo rušili materské školy a 
dnes máme problém s nedostatočnou kapacitou.   
 Uvedomujem si, že prácu ministerstva prerušila epidémia. Čomu už nerozumiem je to, že práve 
ministerstvo školstva rieši pandémiu, čo by malo byť v réžii iného rezortu, keďže v školstve sú obrovské 
problémy, ktoré sa nemôžu ani pre mimoriadny stav odkladať. Neverím, že by sa nedala na takúto 
agendu vyčleniť v rámci ministerstva školstva krízová skupina, ktorá by odbremenila ministra a otvorila 
mu cestu na ozajstné zmeny v školstve. Ale keď už máme takýto stav, naozaj by sa mali ministerské 
inštitúcie zdržať bombastických vyjadrení tváriacich sa ako prevratná zmena. Poďme sa teda pozr ieť na 
ozajstné problémy školstva, ktoré je možné zmeniť, no zatiaľ sa k tomu neodhodlala žiadna garnitúra.   
 Vzťah ministerstvo - škola - zriaďovateľ - nejednotné financovanie. Asi ani netreba povedať, čo 
táto subordinácia vyvoláva v bežnej škole, ako mení a ovplyvňuje dobré zámery, ako robí z riaditeľov a 
škôl sluhov, ako diskriminuje zamestnancov škôl, ako neodborne, neadekvátne zasahuje do odborného 
výchovno-vzdelávacieho procesu a pod. Príbehy učiteľov, rodičov i žiakov z toho vyplývajúcich je 
neúrekom. Je dobré, že sa minister vyjadril k zjednoteniu financovania. No to sme už počuli veľakrát. 
Na úrovni: „Bude sa o tom diskutovať.“  
 Ďalší skutočne vážny problém, o ktorom ministerstvo mlčí, je tá najnetransparantnejšia voľba 
riaditeľov, ktorá na roky ovplyvní celú školu, celú jej komunitu, nie iba učiteľov, na základe pár ľudí v 
rade školy, ktorí aj v tajnom hlasovaní podliehajú rôznym tlakom a málokedy hlasujú v súlade so 
skupinou, ktorú reprezentujú. A vieme dobre, že neraz (aj) od riaditeľa závisí progres i regresia školy a 
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to, či škola funguje v súlade s požiadavkami doby. Posúdiť kandidáta na riaditeľa v rýchlom a 
netransparentnom výberovom konaní je priam, nemožné.   
 Asi taká najvýraznejšia výčitka je absencia vyššej úrovne gramotností žiakov, ktorá sa neraz 
medializuje jednostranne. Pravidelne to konštatuje aj zabetónovaná riaditeľka NÚCEM-u ako vážny 
nedostatok vzdelávania slovenských žiakov. (Práve tá, čo sa vyjadrila, že žiaci stredných škôl bez 
problémov zvládnu dištančné štúdium. Bez komentára...) Napriek tomu, že veľká časť učiteľov bez 
adekvátnej pedagogickej a didaktickej podpory prešla na pragmatické vyučovanie, teda aj na 
vyučovanie gramotností a iných prierezových tém. Ale máme tu okrem chýbajúcej metodiky aj iné 
bariéry, na ktoré narážame, a nevytvorili sme si ich my: Písal som už viac ráz, že celoslovenské testy sa 
líšia od tých medzinárodných, teda učitelia sa sústredia na kompetencie každoročných slovenských 
testov a nie na požiadavky tých medzinárodných. A to je práve vina NÚCEM-u, že nerozvíja požiadavky 

čitateľskej gramotnosti tak, ako to robia medzinárodné testy, podľa ktorých sme na nízkej úrovni.  
 V testoch zlyháva pomerne početná časť žiakov (relevantná vzorka) zo sociálne príznakových 
rodín, čo ovplyvňuje celoslovenskú úspešnosť v rôznych testovaniach aj v medzinárodných rebríčkoch. 
Avšak pri takýchto žiakoch zlyhávajú snahy aj v iných oblastiach výchovno-vzdelávacieho procesu. 
Učitelia sa síce maximálne snažia, no štát nerobí systematické a účinné zmeny, aby sa problém 
sociálne príznakových žiakov riešil. Opäť sa realizujú iba jednorazové projekty, ktoré majú minimálnu 
efektivitu a dosah na niekoľko jednotlivcov, alebo takým deťom pomáhajú dobrovoľníci, ktorých je 

menej, ako by bolo potrebných. 
 Na rozvíjanie gramotností či iných potrebných nadpredmetových tém okrem učebníc 
potrebujeme uvoľnenie osnov a komplexné prehodnotenie štátneho vzdelávacieho programu, aby sa 
nesúkali deťom iba poznatky, ale najmä kompetencie a postupy. 
 Napokon pokles motivácie vo vzdelávaní vôbec súvisí aj s tým, že žiaci vidia, aký profil majú 
rôzne osobnosti politického a spoločenského života, že vzdelávanie a výchova takýchto ľudí zďaleka 
obišla, no napriek tomu sú úspešní a obdivovaní, že im bez problémov prešlo podvádzanie pri 
vzdelávaní. Ale súvisí to aj s tým, že je veľa škôl, na ktoré sa dá ľahko dostať, že sa nerobí vedomostná 
selekcia a spravidla sa každý dostane na školu, na ktorú nemá danosti. Ba takúto školu aj absolvuje, 
dostane titul alebo maturitné vysvedčenie. A ak nie, prejde na inú. Za takýto stav nemôžu učitelia, ktorí 
sú priamo i nepriamo tlačení spoločnosťou a systémom k znižovaniu požiadaviek na študentov - veď aj 
politici si všetko zľahčujú. Toto veru zrušenie deviateho ročníka či možnosť maturovať skôr nevyrieši. 
 Ďalej sa pri rôznych hurónskych nápadoch nemyslí na to, že v školách sa nevyskytujú iba 
ideálne deti z miest, pri ktorých sa predpokladá istá miera vnútornej motivácie. Vôbec sa nemyslí na tie 
iné deti, ktorých pribúda. Áno, bola finančná výzva na inkluzívne tímy. Len to by nemala byť iba výzva. 
Dostatočné personálne vybavenie školy by malo byť samozrejmosťou, aby individuálne snahy učiteľov 
pomôcť tým iným žiakom boli podporené aj odborným personálom v každej škole, ktorá má deti i 
adolescentov s rôznymi problémami. Zároveň však treba myslieť na to, či má trh dostatočný počet 
odborných pracovníkov, ktorí by sa mohli a chceli zamestnať v podhodnotenom školstve. Nehovoriac 
o tom, že neexistujú mnohé kompenzačné učebnice a pomôcky, ktoré sú pri inkluzívnom vzdelávaní 
alfou a omegou.  
 Bohaté personálne vybavenie majú desiatky ministerských inštitúcií, o činnostiach ktorých 
netušíme, no odoberajú miliónové finančné prostriedky, ktoré by boli užitočnejšie v školách ako 
právnych subjektoch, ktoré by samy vedeli zabezpečiť servis, ktorý majú tieto akože pedagogické 
inštitúcie ponúkať.  
 Sem-tam sa spomenie debyrokratizácia. Tá by možno nebola takým problémom pri 
dostatočnom a adekvátne odmeňovanom personálnom obsadení škôl. V súčasnom stave byrokracia 
odoberá najmä okruhu vedenia školy čas na najdôležitejšiu kompetenciu - kreovanie a vedenie 
výchovno-vzdelávacieho procesu. Ale neraz vnímame hurónske správy o debyrokratizácii. Ak však  
niečo ubudne, niečo administratívne zase pribudne. A nezabúdajme na to, že ďalšou byrokraciou 
zahŕňa školy aj zriaďovateľ. Príkladom na to, že ministerstvo neraz proklamuje debyrokratizáciu, je 
požiadavka po dištančnom vzdelávaní v 2. pokroku 2019/20 napísať správu, hoci sa bežne uvádza 
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meškanie v učive už v správach predmetových komisií. A inšpekcia ešte za starého vedenia nabehla a 
kontrolovala tento zbytočný dokument v čase informačného chaosu a zmien zo dňa na deň, ktoré zahltili 
riaditeľov škôl a pridali ďalší stres už vystresovaným pracovníkom škôl.  
 Určite je závažným problémom plat zamestnancov škôl, teda nie iba učiteľov. Nebudem to 
podrobne rozoberať. Uvediem k tomu iba dve tézy: Bez adekvátneho platu (nie 6 %) nezískame 
kvalitných zamestnancov. A neadekvátny plat spôsobuje priamo či nepriamo to, čo sa nášmu školstvu 
vyčíta (pozri vyššie i nižšie). Skúste sa zamyslieť, prečo aj slovenské renomované firmy, ale aj tie, čo 
chcú byť úspešné, motivujú zamestnancov práve platom a rôznymi lukratívnymi bonusmi.  
 Ďalším skutočným problémom školstva, ktorý sa nám neraz vyčíta, je to, že žiaci nie sú 
pripravení na výkon povolania. Pripomínam, že toto všetko súvisí aj s vyššie uvedenými postrehmi. Ale 
inak si myslím, že je to bublina, ktorá ma za cieľ účelovo prebudovať (porozbíjať) podstatu zaužívaného 
funkčného vzdelávacieho systému v prospech niekoho, kto si zrazu povie, že školy nefungujú, že 
učitelia sú na vine a nezaslúžia si ani súčasný plat. Teda ide o zmenu škôl za to, čo pochybil štát. 
Nebude však aj v prípadnom novom systéme štát robiť rovnaké chyby? 
 Alebo tým chce niekto presadiť podivné predstavy o fungovaní škôl, ktoré majú vychovávať 
sediacich vyhľadávačov v googli alebo svetových lídrov? Avšak, to je mylná predstava o škole a 
zjednodušovanie a degradácia osvojovania základných poznatkov poznania. S aktuálnym systémom sa 

pracovať dá, je overený a dá sa vylepšovať. Ale citlivo.  
 Základná škola má žiakom ponúknuť základné všeobecnovzdelávacie poznatky, nie suplovať 
profilácie stredných škôl. Ak si rodič či budúci zamestnávateľ myslí, že sa v rámci ZŠ naučí žiak plynule 
hovoriť cudzím jazykom vo všetkých jazykových štýloch a komunikačných situáciách, je to totálna 
neznalosť pedagogicko-psychologických súvislostí a možností žiaka. Isto, opäť sa tu dostáva do 
popredia kvalita  jazykárov, ktorí vykonávajú neraz úplne iné a výrazne lepšie platené povolania. Ale ak 
aj pár vynikajúcich jazykárov zostalo oddaných škole, na komunikáciu v cudzom jazyku je potrebná 
oveľa vyššia dotácia, no tá sa v škole nedá zabezpečiť. Napriek tomu sa domnievam, že vyučovanie 
cudzieho jazyka na ZŠ zvýšilo v posledných rokoch svoju úroveň. Aj vďaka zanieteným učiteľom. Ale 
absolútno sa v oblasti cudzích jazykov málokedy dosiahne aj preto, že komunikačné kompetencie sa 
širšie rozvádzajú vo vyššom veku a na základe pobytu v inojazyčnej krajine.   
 Takisto si nemyslím, že sa zavedením vyučovania predmetu techniky (v predchádzajúcej vláde) 
odstráni „nemotornosť“ žiakov bez toho, aby sa pripravili na to učitelia - technikári a školské dielne pred 
zavedením tohto predmetu ako medializovaného reformného prvku. Dnes to učia prevažne laici, keď 

nemajú dielne, sú vonku alebo si v triede píšu poznámky a ťukajú na interaktívnu tabuľu.  
 Napokon o tom, že ZŠ má pripraviť žiakov na pracovný trh, odporuje aj to, že celoslovenské 
testy sú iba o matematike a slovenčine. Kde sú iné predmety? Napr. aj výchovy sú požiadavkou pri 
prijímaní na umelecké stredné školy. Tie výchovy, ktoré sa tiež zväčša musia učiť neodborne a nedbá 
sa o ich hodnotenie, hoci môžu byť v budúcnosti tiež obživou žiakov. A to, že  sa učia neodborne, nie je 
vinou riaditeľov.  
 V rámci strednej školy už môžeme hovoriť o tom, že majú pripraviť žiakov buď na odbor, alebo 
na ďalšie štúdium na vysokej škole. Iste, likvidáciou intenzívnej praxe vo firmách, ktorá tu dlho bola, sa 
sčasti obmedzil praktický rozmer vyučovania. Vrátil sa však formou duálneho vzdelávania, ktoré by 
malo byť na každej škole nie ako projekt, ale ako súčasť vyučovania. Napriek tomu si teraz 
nespomeniem na školu, ktorá by prakticky nepripravovala žiakov na budúce povolanie. Áno, neraz aj 
teoreticky, keďže vieme, že teória je prísnou súčasťou praxe. Prečo asi budúci lekári či zdravotníci 
musia dopodrobna poznať celú anatómiu tela, aj keď sa budú venovať napr. zubnému lekárstvu? Ale je 
tu jeden fakt. Stredná škola nemôže žiaka pripraviť pre konkrétnu firmu, podnik, najmä keď nevieme, 
kde bude žiak v budúcnosti pôsobiť. Ak máme školu spojenú s automobilkou, musí žiak nastúpiť po 
maturite do nej? (Teda ak sa k tomu nezaviaže.) Musí robiť iba prácu súvisiacu s automobilmi? Nemusí. 
 Domnievam sa, že sa tu prehadzuje zodpovednosť organizácií na školy, avšak práve 
organizácia musí doškoliť žiaka na to, čo potrebuje, to žiadna škola nedokáže, najmä ak ide o viacerých 
potenciálnych zamestnávateľov absolventov. Tak je to aj v spomenutom lekárstve. Absolvent-lekár 
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nikdy nejde priamo do praxe bez „zaškolenia“ a asistencie skúsených lekárov. Tak by to malo byť aj pri 
stredoškolskom vzdelávaní. Absolventa zaučí skúsenejší kolega alebo sektor firmy, ktorý sa zaoberá 
školeniami. Iste, žiak musí mať pevný základ zo strednej školy. Treba však pripomenúť opäť degradáciu 
vzdelávania (pozri vyššie), ktorá sa prejavuje aj na schopnosti a motivácii učiť sa a vykonávať 
povolanie, čo však nie je zodpovednosť školy, ale spoločnosti. 
 Avšak aj pri nástupe do zamestnania po tej najlepšej a najkvalitnejšej strednej škole vždy treba 
doškolenie a nastavenie nového zamestnanca na konkrétny výkon práce na konkrétnom pracovisku. Aj 
po určitom odpracovanom čase, s každou nastupujúcou metódou, technológiou, po novom jave a 
objave a pod. Tak je to aj s absolventmi vysokej školy. Uvediem učiteľský príklad. Nikdy sme na 
didaktike vysokej školy nemali semináre o žiakoch s poruchami. No boli sme vedení k zdrojom, ktoré 
som si prečítal, zúčastnil som sa školení a domnievam sa, že som sa dostatočne oboznámil so 

spôsobom práce s takýmito deťmi. Ak mi to nebude stačiť, idem na ďalšie vzdelávanie. 
 Ohľadom cudzieho jazyka na stredných školách je podobná otázka kvality pedagógov (pozri 
vyššie) a stále nedostatočnej dotácii pre cudzie jazyky, ktorá sa však nedá nekonečne zvyšovať. Tu si 
treba uvedomiť, že jazyk, komunikácia sa neučí len v klasických školách. Kto vie vopred, čo bude robiť, 
či tam treba jazyk, dovzdeláva sa aj inými spôsobmi ako 45-minútovými hodinami v triede plnej žiakov. 
Robia to aj ľudia, čo vyšli zo škôl, aby nezabudli reč.  
 Školy môžu mnohé kompetencie rozšíriť, obohatiť, vtĺcť podkladovú teóriu, vplývať na žiakov, 
ale nedokážu pripraviť žiakov na výkon každého povolania na 100 %, na štúdium na hocijake j vysokej 
škole v obmedzenom a oklieštenom priestore vyučovania, ktorému sa kladie mnoho bariér, ktoré sama 
škola nedokáže prekonať. A navyše, nie je potrebné, aby ich škola prekonávala za každú cenu. Aj na 
toto potrebujeme reálnu pomoc ministerstva.  
 Školám sa vyčíta aj neuplatniteľnosť absolventov. Prepánajána, ak vidíme dlhodobo, že sa 
niektoré odbory neuplatňujú, nie je o ne záujem, prečo sú stále v učebných plánoch stredných a 
vysokých škôl??? Prečo sa takéto odbory podporujú, kým potrebné odbory zanikajú nie iba pre 
nezáujem žiakov, ale preto, že nemajú rozpočtovú perspektívu a nemajú prostriedky na to, aby sa 
menšinový odbor stal atraktívnym, aby prežil. Kde sú v situácii, keď máme neuplatniteľné odbory, 
možnosti rekvalifikácie? Niekedy to bola bežná súčasť dovzdelávania. Okrem uvedeného máme málo 
miest na pracovnom trhu, mnohé z výberových konaní sú naoko, niektorí zamestnávatelia vyžadujú 
nadčloveka, iní chcú vymedzený vek alebo kvantum práce za malú odmenu. A to sa fakt nedá pripísať 
na rub školám. 
 Ak by som spomenul materiálno-technické vybavenie škôl, asi by som sa opakoval. V 21. 
storočí škola bez telocvične, jedálne, učiteľských notebookov? Nonsens. Ale pravdivý. A to nehovorím, 
aké rôzne pomôcky a materiály prinášajú učitelia na pracoviská zo svojich domácností. A teraz 
nemyslím nadštandardné predmety, ale aj tie najzákladnejšie potreby, ktoré vám dajú v každej banke, 
keď nastúpite do práce. O samozrejmosti ako mať napr. pracovné telefónne konto môžeme iba snívať. 
V modelovej škole toto všetko isto bude, nech môžeme slintať a potom vidieť, akí sme v bežných 
školách chudáci. 
 Už som spomínal problém osnov. Sú veľmi ďaleko od požiadaviek súčasnej doby, hoci sú 
záväzné. Minister vraví o nejakom overovaní akýchsi modulov (v súčasnosti sa pripravuje kurikulárna 
reforma - dodatok J. P.). Načo zas nové pojmy a overovanie. Tu treba poriadnu obsahovú reformu s 
možnosťou jej aktualizácie a s priestorom na vyučovanie nadpredmetových kompetencií. Povinný 
základ musia mať všetky školy, to mi nikto nevyhovorí,  aj keď som otvorený názorom alternatívnych 
škôl. Otázkou je, aký široký má byť ten základ a koľko miery slobody má mať škola pri dopĺňaní tém 
vyučovania. A toto nevyriešia žiadne cykly, dlhodobé experimentálne overovania či prevratné úvahy o 
presune piateho ročníka do prvého stupňa. Treba v spolupráci s učiteľmi, ale aj verejnosťou nanovo 
zostaviť flexibilné osnovy pre školy. Isto, bude reptanie zo strán učiteľov, ale ak sa zvolí primeraná a 
odborná komunikácia, ktorá stále chýba, pochopia.  
 Tu však robia aj učitelia chybu. Preberajú učebnicu či kadejaké pracovné zošity ako záväzné, 
pričom je úplne jasné, že knihy dávajú do obsahu oveľa viac, ako sa vyžaduje v štandardoch. (Okrem 
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iného, sú často nekvalitné, zastarané alebo narýchlo „zbuchnuté“ a s obsahovými  chybami.) Prečo to 
niektorí učitelia robia? Prečo nejdú do hĺbky povinného javu? Prečo sa nevenujú nadpredmetovým 
témam? Prečo nemotivujú žiakov k vyhľadávaniu informácií? Prečo zapĺňajú tematické plány nadpismi z 
učebníc? Pričom, aktuálne osnovy umožňujú sčasti aj inú prácu so žiakmi, nie čisto encyklopedickú. (To 
uznávam, aj keď ich kritizujem.) Aj toto všetko súvisí s kvalitou prípravy pedagógov a s ich kvalitou, 
resp. nekvalitou spôsobenou aj tým, že sme odkázaní na nekvalitných učiteľov, ktorým stačí nízky plat. 
 O obsahovej reforme sa mlčí, lebo je politicky nepríjemná, no v opakovaných výhradách voči 
školstvu je podstatným faktorom, ktorý má priamu súvislosť s vyučovaním, skúšaním a nadväzovaním 
na ďalšie stupne vzdelávania. 
 V texte mi napadlo niekoľko skutočných problémov, o ktorých sa nehovorí vôbec alebo 
minimálne, hoci majú vážne dôsledky pri konštatovaniach o zlyhávaní škôl i žiakov, učiteľov aj rodičov 
napriek tomu, že sa pedagogická paradigma výrazne zmenila. Hoci bola iba v rukách pedagógov, ktorí 
pri tejto zmene neraz narážali na mnohé prekážky a nevzdali sa. Veď na takých stojí to naše chatrné 
školstvo. Pritom podobné prekážky sa dajú zmeniť aj bez mnohoročnej diskusie, aj bez podivných a 
trvalo neudržateľných projektov, bez megalomanského navýšenia financií, ktoré v systéme máme, bez 
sústavného filozofovania o tom, či je potrebné to a to odstrániť, to a to prijať. Napriek tomu všetkému sa 
pravidelne, ba systematicky predkladá verejnosti, že školy zlyhávajú, sú veľmi zlé, nie sú na výslní v 
kadejakých rebríčkoch, sú zastarané, sú nepriateľské, buzerujú rodičov administratívou a pod. Takáto 
skratka je pre mňa neprijateľná a takéto mýty by mali búrať skôr naši politickí predstavitelia a ich 
spolupracovníci. Bez ohľadu na to, či je téma populárna. A vzápätí by sa slová mali meniť na komplexné 
aktivity a činy namiesto nadbiehania vybraným skupinám priateľských politike alebo ministerstvu, 
s vlastnými, neraz uletenými nápadmi na fungovanie škôl. Zatiaľ však pedagogická realita  zostáva v 
stagnácii, zameriava pozornosť na nepodstatné, alebo sa venuje populárnym či epidemiologickým 
témam, občas hodiac do médií háčik tváriaci sa ako zlatý šperk.  

PhDr. Ján Papuga, PhD. 
Bratislava-Rača 

 janpapuga@gmail.com, www.janpapuga.sk 

 

INKLÚZIA A INTEGRÁCIA NA SLOVENSKÝ SPÔSOB  

 Na úvod musím napísať, že hoci som sama chodila do špeciálnych škôl, som za inklúziu 
a integráciu. Plnohodnotné integrované/inkluzívne vzdelávanie je to, čo by pomohlo mnohým 
deťom. Nebudem v tomto článku riešiť, čo všetko k nemu nášmu školstvu chýba – asistenti, 
špeciálni pedagógovia, adekvátne vybavenie či všetkým prístupné budovy. A to chce peniaze. 
Rovnaké otázky som položila dvom dámam s rovnakou diagnózou, obe prakticky nevidiace. 
Pani, nazvime ju Marta, chodila do špeciálnych škôl a pani, ktorú si nazvime Sabína, absolvovala 
po 5. ročník bežnú základnú školu integrovane, neskôr špeciálny pedagóg rodičom odporúčal 
špeciálnu školu v Bratislave. 
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Poďme na to od útleho detstva. Ako vaši rodičia prišli na to, že s vašimi očami nie je niečo v poriadku? 

M: Jednoducho – pri bežných vizuálnych podnetoch som nereagovala. Reagovala som len na zvuky – 
to som vraj vrešťala, ako keby ma na nože brali, keď okolo nás po ulici prešiel náklaďák alebo traktor. 
Zrakom som reagovala len vtedy, keď mi čosi prešlo tesne pred tvárou. 

S: Ja som ako dieťa videla lepšie, takže nikto nevnímal, že trebárs nereagujem, lebo veď mimiku som 
mohla „odkukať“, zareagovala som, keď ma niečo zaujalo, aj som sa naťahovala po lesklých 
drobnostiach – mamine náušnice, babkina retiazka... Keďže sme boli veľká rodina, v dome nás žilo 
niekoľko generácii a vždy bol niekto doma, navyše, v našej dedine nebola škôlka, moji rodičia sa 
rozhodli, že ma do škôlky nedajú – rovnako, ako do nej nechodili moji súrodenci, bratranci a sesternice. 
Do predškolskej triedy sme prišli možno trošku zaostalí (smiech), ale popri starších deťoch sme sa 
všeličo naučili, hygienické návyky sme mali, a tak to nikto neriešil. Takže na to, že mám problém s 
očami prišli až pri nejakej zdravotnej prehliadke. Učiteľky síce videli, že si veci prikladám bližšie k tvári 
než ostatné deti, ale to pripisovali „zlozvykom“ z domácej výchovy. 

Základná škola – pre vašich rodičov asi nebolo jednoduché pustiť svoje dieťa do školy, kde 
bude celý týždeň na internáte. Ako sa vaši rodičia dozvedeli o špeciálnej škole? 

M: Moja babka chodila do miestneho zväzu invalidov. Chodil tam aj nejaký nevidiaci pán, ktorý túto 
školu kedysi v jej začiatkoch navštevoval. „Invalidi“ pre svojich členov robili všelijaké akcie a  na takej  
jednej mikulášskej som sa s týmto pánom zoznámila aj ja, takže si ho veľmi matne pamätám. Nejaký 
čas potom babka prišla domov s tým, že na druhý deň pôjdem s pánom Černým do Bratislavy. Vraj je 
nejaký ústav pre nevidiacich a tam by Martuška mohla aj bývať. To, samozrejme, vzbudilo obrovskú 
vlnu nevôle, lebo naša rodina nie sú nejakí odľudovia, čo sa zrieknu dieťaťa len preto, lebo zle vidí,  a 
tak babka s pánom Černým nešla nikam. Medzitým sa naši neviemakým činom dostali do špeciálno-
pedagogickej poradne, kde im psychologička vysvetlila, že to nie je ústav, ako si ho predstavuje väčšina 
ľudí, ale je to vlastne internátna škola, kde sú učitelia a vychovávatelia, ktorí majú vzdelanie na prácu 
presne s takýmito deťmi. O dieťa je tam dobre postarané a na víkendy ho môžu vziať normálne domov. 
Bolo to začiatkom osemdesiatych rokov a na tie časy to bola škola moderná. Rodičia pri návšteve videli, 
že deti sú spokojné, je o ne postarané, majú k dispozícii veľký dvor a učitelia či vychovávatelia majú na 
ne dostatok času a priestoru. A tak bolo rozhodnuté – skúsime to, po roku sa uvidí. 

S: Prvý stupeň som chodila do školy u nás, v susednej dedine. Prvý ročník mi stačilo sedieť v prvej 
lavici, preto moje „zlé oči“ nikomu neprekážali. Časom však začali prekážať mne, lebo ako sa nároky v 
škole zvyšovali, mňa začala bolievať hlava. Dostala som okuliare a stav sa na nejaký čas zlepšil. 
Niekedy v druhom polroku druhého ročníka sa bolesti hlavy stávali neznesiteľné, no v osemdesiatych 
rokoch neexistovalo, že dieťa má migrény, veľké bolesti hlavy. Tie priš li s psychickým vypätím po 
nejakej písomke, takže ma učiteľka zdiagnostikovala ako precitlivenú simulantku. Naši síce videli, že 
niečo nie je s kostolným riadom. Ale viete, ako to na dedine bývalo – čo učiteľ povie, tak je to pravda. 
Raz sme boli v okresnom meste a ako sme tak čakali na autobus, mame sa prihovorila nejaká pani s 
tým, že dievčatko asi chodí do Bratislavy do internátu – nedávno čítala v nejakom časopise, že je tam 
škola pre takéto deti. No ešte to tak, v našej rodine sa deti vychovávajú, nie odkladajú a tým to zatiaľ 
skončilo. Občas sa mi stalo, že som nezbadala na stole pohár, ktorý som prevrhla (dávaj, prosím ťa, 
pozor!), večne som mala modriny, lebo som krivo stúpila, do niečoho narazila (to si celá ty, nos si 
rozbiješ aj na rovnej ceste), do toho tie migrény. Pre moju rodinu som bola „trošku nešikovná“, pre 
decká v škole nemožná Saba, čo malo za následok, že som sa začala uzatvárať do seba. Takže som 
sa s inými deckami veľmi nebavila, ja som ich nezaujímala, lebo veď kto by sa kamarátil s  nemožnou... 
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Samozrejme, aj výsledky v škole boli mizerné – hanbila som sa za to, že na nič nevidím, a tak som čím 
ďalej, tým viac zaostávala. Preradili ma do osobitnej školy v meste, lenže tam som, samozrejme, 
nepatrila. Raz som v záchvate migrény odpadla a niekto poslal našich so mnou k neurológovi. Ten 
o špeciálnej škole v Bratislave vedel, a tak rodičom vysvetlil, že ak sa stav nezlepší, buď ma v piatom 
ročníku presunú do pomocnej školy, alebo prestúpim do Bratislavy. To bola pre nich veľká dilema, lebo 
pomocná škola, to už hádam ani škola nie je. Ale boli sme na seba veľmi naviazaní, ako som vyššie 
spomínala, na našom dvore bývali dvaja otcovi bratia, s nami v dome starí rodičia, taký svet pre nás. 
Ale naši vedeli, že do pomocnej školy ozaj nepatrím a padlo rozhodnutie – v septembri nastúpim do 
Bratislavy. 

Vaše začiatky v špeciálnej základnej škole - aké boli? Ako si na ne spomínate? 

M: Ja ani neviem, brala som to tak prirodzene. Viac sa báli moji rodičia. Jasné, že vždy v nedeľu mi bolo 
ľúto, že musím ísť z domu, ale naši boli nekompromisní – keď sme sa dali na boj, musíme bojovať. Ako 
každé dieťa, aj ja som bola veľmi zvedavá a všetko ma zaujímalo, takže vždy v piatok, keď po mňa 
prišli, cestou na stanicu a ešte nejaký čas vo vlaku som im vykladala, čo som sa naučila, čo bolo vtedy 
a vtedy, boli sme na výchovnom koncerte, v utorok sme boli v Centre (obchod v Karlovej Vsi, pozn. 
red.), včera v Botanickej záhrade a na budúci týždeň nám vychovávateľka sľúbila, že pôjdeme do 
ZOO... Rozhodla som teda ja, že áno, toto je škola pre mňa, aj keď  si dnes uvedomujem, že pre 
rodičov to bolo finančne veľmi náročné. 

S: Joooj, to bola úplne iná planéta! Aj tam som síce nastúpila do osobitnej triedy, ale po prvom polroku, 
keď som sa pod vedením učiteľky a vychovávateľov doučila čítať, písať, ostatné už šlo akosi samo. 
Očná, ktorú sme mali priamo v budove, mi riadne vyšetrila zrak, vlastne to bolo prvé. Dostala som nové 
okuliare a to vám bolo nepopísateľné! Predstavte si, že sa pozeráte na svet cez husto tkanú záclonu a 
zrazu vám ju niekto zloží z očí. Aj naši videli, že som začala kvitnúť, rásť a s „našou nešikovnou 
Sabínkou“ sa po nejakom čase stala veľká zmena. Migrény takmer úplne ustúpili. Dovtedy som 
neznášala, keď ma babka posadila k stolu a: „Na, čítaj mi z Vlasty.“ Neskôr som si to užívala. 
Samozrejme, nebolo to mávnutím čarovného prútika, táto premena trvala asi rok. V šiestom ročníku 
som sa dostala na krajské kolo Puškinovho pamätníka (recitačná súťaž v ruskom jazyku), sprevádzala 
ma moja učiteľka zo základnej školy, do ktorej som začala chodiť. Asi bolo pre ňu veľkým prekvapením, 
keď sa tá precitlivená simulantka dostala na takúto súťaž.  

Taký internát, to je „bublina“, do ktorej neprenikne nik, kto tam nemá čo robiť. Bolo tam o vás 
postarané v tom zmysle, že ste nechodili hladné, dostali ste normálne vedomosti, decká z tejto 
školy chodili na matematické olympiády, recitačné, vlastivedné či prírodovedné súťaže. Ako ste 
to zvládli? Veď tie recitačné súťaže, to nestačilo naučiť sa baladu o  ranenej breze a vysypať ju 
ako z rukáva. 

M: Naším internátom sa večne niesla hudba. Flauta, klavír, akordeón boli nástroje, ktoré mali niektoré 
decká ako krúžky. Ja som nevynikala v ničom, bola som taký sivý priemer, ale mala som spolužiačku, 
ktorá tuším ešte aj na WC chodila s notami. Pravda, aby sme neboli všetci tým sivým priemerom, chcelo 
to veľkú snahu a námahu od pedagógov. No asi hlavne trpezlivosť. Mali sme rozmanité krúžky, do 
ktorých sme sa mohli prihlásiť. Na krúžku šikovných rúk som sa naučila štrikovať a háčkovať, čo som 
veľmi využila aj ako dospelá. Najhoršie bolo, keď mi z ihlíc popadali očká. Nie vždy som ich správne 
pochytala, a tak som neraz musela veľký kus párať... Hovorí sa, že byť pedagógom nie je zamestnanie, 
ale poslanie. A pre týchto ľudí – špeciálnych pedagógov to platí hádam trojnásobne. Tá trpezlivosť, s 
ktorou sa nám venovali, bola obdivuhodná. 
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S: V šiestom ročníku moja učiteľka slovenčiny zistila, že mám nadanie na recitovanie. Ako to objavila? 
(smiech) Šla okolo našej triedy, keď som spolužiakom čítala nejakú časť z povinného čítania, kde som, 
samozrejme, riadne preháňala a afektovala v dialógoch, a tak sa ma pri inej príležitosti opýtala, či by 
som sa nenaučila nejaký nenáročný text na nejakú školskú slávnosť. Naučila som sa a bolo rozhodnuté. 
Ruštinárka mi rukou prepisovala texty na takú veľkosť, aby som na to videla. To znamenalo, že text na 
pol strany v knihe mal v jej prepise niekoľko strán formátu A4, čo som sa naučila a dodnes mám niekde 
diplomy, aj nejaké drobnosti, čo som povyhrávala. 

Vaše očné diagnózy sú dedičné. Vaše deti sa im teda nevyhli tiež. Akú školu navštevovali oni? 

M: Chcela som dať Lenku do školy, kde som kedysi chodila aj ja. Dnes je ale trend, že treba deti 
vzdelávať inkluzívne, a tak som sa nechala nahovoriť na to, aby chodila do bežnej školy. Lenže dieťa 
síce chodilo do bežnej školy, papierovo bolo všetko ideálne, lebo veď „máme čárečku“ – v škole máme 
inkluzívne vzdelávanie, no hodiny vyzerali tak, že Lenka sedela v zadnej lavici tichučko ako pena, aby 
nevyrušovala. Keď mali ostatné deti hudobnú, telesnú či výtvarnú výchovu, do triedy k našej Lenke 
prišiel špeciálny pedagóg, ktorý s ňou expresne prebral všetko to, čo na hodinách preberali ostatné deti. 
V treťom ročníku som si postavila hlavu a povedala som, že ja chcem, aby moje dieťa chodilo do školy, 
kde dostane plnohodnotné vzdelanie. V prvom, druhom ročníku sa to teoreticky dalo zvládnuť aj takto, 
ale čo bude, keď bude tých predmetov viac? Moje dieťa si tiež potrebuje vybiť energiu, hýbať sa na 
telesnej, nie natlačiť do hlavy v priebehu 45 minút to, na čo mali ostatní celý deň. Zatiaľ to zvládala, ale 
ako tretiačka prichádzala domov unavená, navyše sa odmietala doma učiť, lebo toho mala dosť zo 
školy a potrebovala aj nejakú pohybovú aktivitu. Keď začala byť agresívna, povedali sme si s 
manželom, že my nechceme vychovávať uzlík nervov a po Lenku sme chodili do Bratislavy tak, ako 
moji rodičia po mňa. 

S: Máme dve deti – Martina a Renátku. Keďže obaja s manželom sme „zrakáči“, nič sme nenechali na 
náhodu a deti nosili okuliare od troch rokov. Bolo to náročné, lebo šošovky nosiť nemohli, ale u Martina 
sa zrak podarilo skorigovať tak, že mohol skončiť bežnú školu. Renátka bola iný prípad. Vedeli sme, že 
musí ísť do Bratislavy, a tak sme ju na to asi rok pripravovali. Lebo ešte stále sme tá obrovská, súdržná 
rodina a viem, ako veľmi smutno bývalo na internáte mne. Martin s nevestou čakajú bábätko, tak si 
veľmi prajem, aby toto riešiť nemuseli, ale na to je ešte čas. Budeme sa tomu venovať, keď to bude 
aktuálne. 

Ako väčšinou funguje inkluzívne vzdelávanie na Slovensku? Na to som sa opýtala Laury, 
študentky špeciálnej pedagogiky, ktorá praxovala v bežnej škole. 

Mala som na starosti dvoch žiakov s rôznymi diagnózami. Náš deň vyzeral tak, že chalani cez 
vyučovanie sedeli v triede, ale pracovať s nimi som nevedela, pretože sme rušili ostatné deti. A tak sme 
tam len sedeli a niečo si písali. Keď ostatné, „zdravé“ decká šli na telesnú, hudobnú, výtvarnú alebo 
etickú výchovu, my sme za tú hodinu museli prebehnúť všetky zvyšné hodiny z toho dňa. Toto nie je 
vzdelávanie, za 45 minút predsa nestihnete dobehnúť všetko to, na čo mali decká päť hodín. Ono sa to 
tak dá nejaký čas, ale potom sa ten deficit len zväčšuje. Keď bežíte stovku, sú tie rozdiely medzi 
bežcami iné, ako keď bežíte kilometer. Dieťa so znevýhodnením tam síce sedí, ale učiteľ, čo robí 
výklad, nemá čas venovať sa jeho špeciálnym potrebám a ono síce počúva, ale nemôže sa pýtať. Na 
toto sú špeciálne školy ideálne - v triede je pár žiakov a pedagóg sa im stíha venovať. Čo je však 
najhoršie, tieto decká si veľmi dobre uvedomujú, že „nestíhajú“ a brzdia ostatných. Tento trend 
prispôsobovania sa najslabším je demotivujúci. 
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Mali sme vybudované veľmi kvalitné špeciálne školstvo, ktoré mohlo fungovať popri inklúzii tých, ktorí 
sú jej schopní. Inklúzia nie je pre každého a za každú cenu. 

Eka Balašková 
Komárno 

e.balaskova@gmail.com 

Článok je prevzatý z Hlavného denníka.   

  

https://www.hlavnydennik.sk/2021/10/11/inkluzia-a-integracia-na-slovensky-sposob/?fbclid=IwAR3mTwYWRjbxrpBjVxjwjcWF4IGrT-5fqzNhiuVDbBtOulHmPWARngxqL0A
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Informatórium 

NOVÁ PREDMETOVÁ KOMISIA 

Mená členov novej Ústrednej predmetovej komisie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia nájdete na: 
https://vzdelavanie21.statpedu.sk/poradne-organy/ustredna-komisia-predprimarne-zakladne-
vzdelavanie/jazyk-a-komunikacia/. Predsedníčkou komisie predmetu slovenský jazyk a literatúra je prof. 
PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. z Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty 
Prešovskej univerzity. Členom komisie sa stal aj hlavný redaktor časopisu Slovenčinári a zakladateľ 
Spoločenstva slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny PhDr. Ján Papuga, PhD.    

INTERPRETÁCIA AKO VÝZVA 

Vo vydavateľstve IRIS vyšla kniha Interpretácia ako výzva (ISBN 978-80-8200-073-6). Zaoberá sa 
otázkou, ako analyzovať text umeleckej literatúry, vysvetľuje, aké sú aktuálne metódy jeho interpretácie 
a svoje prístupy ukazuje na príklade čítania poézie a prózy z obdobia zrodu novodobej slovenskej 
literatúry (Michal Semian, Pavel Šramko, Bohuslav Tablic, Ján Hollý, Ján Kollár, Jozef Miloslav Hurban, 
Ľudovít Štúr, Ján Botto a mnohí ďalší). Osobitný priestor je venovaný (meta)interpretácii, teda analýze 
pohľadov Evy Fordinálovej a Štefana Krčméryho na texty z tohto obdobia. Knihu je možné objednať si u 
vydavateľa na adrese redakcia@iris-knihy.sk 

NOVÝ ČASOPIS 

Dovoľujeme si dať do Vašej pozornosti informáciu o prvom čísle Slovenského časopisu historického: 
https://www.cyrilometodiada.sk/slovensky-casopis-historicky/.  

AFORIZMY A SENTENCIE, KTORÉ POMÁHAJÚ 

Knižka Ja, život a škola alebo Škola života v malom formáte ponúka aforizmy redaktora nášho 
časopisu, pedagóga, spisovateľa, školského aktivistu, odborníka na školstvo a lingvistu, PhDr. Jána 
Papugu, PhD., ktoré vznikli v rokoch 1993 - 2020. Viažu sa k životu, k súčasným problémom ľudstva, k  
školstvu, k výchove a vzdelávaniu detí a mládeže. Kniha je doplnená ilustráciami výtvarníčky, 
spisovateľky a pedagogičky Tatiany Valachovičovej. Osobitnou časťou je vyše 250 sentencií (rád) o 
škole, školstve, vzdelávaní, vyučovaní, o žiakoch, učiteľoch, rodičoch, o fungovaní a vedení súčasnej 
modernej školy, ktoré sú výsledkom autorovej pedagogickej praxe. Rôzne rady pomôžu nielen 
začínajúcim učiteľom, ale aj tým skúsenejším pedagógom i rodičom. Autorom knihy vyštudoval 
slovenčinu a estetiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Píše odborné články o školstve, 
politike a o spoločnosti. Medzi jeho diela patria fantasy romány Strážca kameňa I, II, príručka 
Kompendium slovenčiny s Cvičebnicou. Je autorom rozhlasových hier a zvíťazil v súťaži Dráma 2006 s 
divadelnou hrou Nezávislí. Jeho najnovšiu publikáciu a podrobnejšie informácie o nej, ako aj o jej kúpe, 
nájdete na: https://janpapuga.sk/2ja-zivot-skola-alebo-skola-zivota/. Kniha je dostupná aj v 

kníhkupectvách.   

CVIČEBNICA KU KOMPENDIU SLOVENČINY  

Po roku dôkladnej práce a spolupráce vychádza dlhoočakávaná Cvičebnica ku Kompendiu 
slovenčiny od PhDr. Jána Papugu, PhD. Vznikla aj na základe podnetov nášho neformálneho 
facebookového Spoločenstva slovenčinárov, priateľov školy a vyučovania slovenčiny. Obsahuje vyše 
3200 cvičení, ktoré kopírujú štruktúru Kompendia. Zaoberá sa témami štátnych vzdelávacích programov 

https://vzdelavanie21.statpedu.sk/poradne-organy/ustredna-komisia-predprimarne-zakladne-vzdelavanie/jazyk-a-komunikacia/
https://vzdelavanie21.statpedu.sk/poradne-organy/ustredna-komisia-predprimarne-zakladne-vzdelavanie/jazyk-a-komunikacia/
mailto:redakcia@iris-knihy.sk
https://www.cyrilometodiada.sk/slovensky-casopis-historicky/?fbclid=IwAR0W0LDkOuGjHJlCrv7RMVWy2LaaOW0YV-fQ1d3fwfytYxAiulU5MtPNeVA
https://janpapuga.sk/2ja-zivot-skola-alebo-skola-zivota/
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pre základné i stredné školy, no zároveň tieto dokumenty presahuje. Určite obohatí aj budúcich učiteľov 
slovenčiny. Informácie o novom počine a o objednávkach oboch kníh nájdete na: http://janpapuga.sk/o-
mne/kompendium-slovenciny/ alebo na:  https://439281.myshoptet.com/. Kniha je dostupná aj v 
kníhkupectvách. A nezabudnite, dobrá cvičebnica a príručka sa hodí každému žiakovi i rodičovi počas 

dištančného štúdia! 

NOVÝ KODIFIKAČNÝ SLOVNÍK  

Vo Vydavateľstve Matice slovenskej vyšlo piate vydanie Krátkeho slovníka slovenského jazyka  (2020). 
Slovník obsahuje viac ako 60-tisíc slov a patrí k štyrom základným kodifikačným príručkám slovenčiny, 
ktoré schvaľuje Ministerstvo kultúry SR na základe zákona o štátnom jazyku. Na náročnej aktualizácii 
najširšie využiteľnej kodifikačnej príručky súčasnej spisovnej slovenčiny pracovali autori diela Ján 
Kačala, Mária Pisárčiková a Matej Považaj. „K príprave nového vydania nás priviedli predovšetkým 
zmeny v slovnej zásobe a významoch slov, o ktoré sa náš jazyk obohatil v ostatných desaťročiach. 
Slovník je určený všetkým používateľom nášho jazyka, osobitne žiakom, študentom, ich rodičom 
a pedagógom. Jeho základným poslaním je rozširovanie poznatkov o našom národnom jazyku a 
zvyšovanie jazykovej kultúry,“ priblížil vedúci autorského kolektívu  profesor Ján Kačala. Viac na: 
https://matica.sk/matica-slovenska-vydala-aktualizovany-kratky-slovnik-slovenskeho-jazyka/.  

Pripomíname, že Vydavateľstvo Matice slovenskej v roku 2016 aktualizovali aj Pravidlá slovenskej 
výslovnosti od Á. Kráľa.    
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http://janpapuga.sk/o-mne/kompendium-slovenciny/
https://439281.myshoptet.com/
https://matica.sk/matica-slovenska-vydala-aktualizovany-kratky-slovnik-slovenskeho-jazyka/


 

  



Vytrhnutý zub 

Daniel Kalakay, I. ročník SŠ 

Poznáte to, keď je život gombička a vy si užívate tie najkrajšie roky svojho života? Máte -násť 
a začínate hľadať cestu. Cestu z postele do kuchyne, cestu z postele na toaletu, cestu z postele do 
školy... A hlavne hľadáte cestu k priateľom. Do tohto hľadania vám vstúpi corona a núti vás zmeniť 
osvedčené cesty hľadania. Zrazu hľadáte rúško, testovaciu miestnosť, najbližší otvorený kamenný 
obchod, vhodný a bezpečný internetový obchod... A to tohto celého vám vstúpi bolesť. A keby len 
obyčajná. 

Tak presne toto sa stalo mne. Prišlo to ako blesk z jasného neba a moje, pod rúškom ukryté 
zuby, si vybrala za nový domov tetka Bolesť. Normálne si urobila v mojej, jedným okom vykúkajúcej 
osmičke nový domov. Najprv len tíško sedela a občas si pozvala na návštevu pána Vrtáka. 
 „Ideš, ty potvora! Okamžite sa prac z mojej osmičky!“ vravím jej najprv pokojne.  
 Ona - ako voš pod chrastou - sa ani nehne.  
 „Vezmem na teba kefku a vymetiem ťa!“ vyhrážam sa.  
 Nič nepomáha. Dokonca si začala robiť párty a večierky častejšie. Mám pocit, že si tam 
pozývala stále viac a viac návštev. Asi im bolo v tom zube tesno, lebo sa osmička začala tlačiť na 
susedu sedmičku. Nafukovala sa ako balón a fučala, hvízdala a tlačila na susedu ako valec na asfalt. 
 Prejdem ti ja cez rozum, pomyslel som si. Rozhodol som sa, že ju vypláchnem niečím 
poriadnym. Na pomoc mi nastúpili tekutí bojovníci. 
 „Tetka Bolesť, pozývam ťa na pohárik. Chcem byť tvoj kamarát,“ začal som milo. 
 „Pohárik? To akože budeme mať párty?“ vykukla spod korunky. 
 „Jasné. So všetkým, čo k poriadnej párty patrí,“ bol som opatrný, aby som ju nevystrašil. 
 „Tak dobre. Trošku sa na to pripravím a idem,“ stiahla sa pod korunku. 
 Namiešal som si elixír tých najlepších byliniek a ponúkol som tetku Bolesť. Chlipla si a trošku sa 
upokojila. V ústach som mal skoro celú babičkinu záhradu a cítil som sa veľmi príjemne. Takto som ju 
ponúkal dúškami harmančeka, repíka aj tymianu. Všetko šlo ako po masle. Bolesť sa stiahla a ja som 
sa mohol vrátiť do svojho pohodlného života. Opäť začali moje cesty. Pribudla aj cesta z postele 
k počítaču na online hodiny. Chodil som na nepoctivo aj s tetkou Bolesťou, ktorá sa už len z času na 
čas ozvala, aby som jej nalial, aby som jej domček poriadne vydrhol... 
 Myslel som si, že sme sa skamarátili. Ale to som si len myslel. Bola to typická žena 
a vyžadovala si neustálu pozornosť. Keď som sa ej chvíľu nevenoval, okamžite začala štrajkovať 
a v domčeku buchotať, klopkať a ťahať za nervy. 
 „Tak ty takto za moju dobrotu? Zabúdaš na mňa a nechávaš ma tu bez povšimnutia?“ vyhrážala 
sa mi. 
 „Nie, nie, som tu! Čo by si rada?“ núkal som jej svoje služby. V hlave som už kul plán, ako sa jej 
navždy zbavím. 
 „Chcela by som s tebou fotku!“ navrhla. 
 Že mi toto nenapadlo!? 
 „Jasné, ideme na poriadnu fotografickú párty!“ povedal som s ľahkosťou baletného majstra. 
Vzal som ju na röntgen. Vôbec sa nebránila, práve naopak, úplne sa upokojila. Asi sa zľakla bieleho 
anjela, ktorý si obhliadal jej príbytok. 
 „Tak toto nevyzerá vôbec dobre. Bude musieť von!“ biely anjel krútil hlavou. 
 „Ako von? Veď ho ani nevidno! To sa nedá normálnym spôsobom?“ krútil som hlavou aj ja. 
 „Musíme sa dostať až k základom. Tu nám pomôže len skalpel, dlátko, ihla a niť,“ znel verdikt 
anjela.  
 Teraz som sa spotil aj ja. Gúľal som očami ako kolesami a ústa mi zdreveneli. Už som si to aj 
celé predstavoval v mojej mysli.  



 Nastal deň sťahovania tetky Bolesti. Vedel som, že sa bude brániť, že sa rozčertí a  radšej 
v domčeku všetko zničí. Sedel som v pohodlnom kresle ako na dovolenke pri mori. V ušiach mi zneli 
tóny mojej obľúbenej skladby a do očí pálilo svetlo. Vyzeralo ako to najostrejšie slnko.  
 „Ideme na to?“ zaznel hlas anjela. Okolo sa hemžilo zopár iných anjelov, ktorí starostlivo 
pripravovali všetko potrebné. Jeden z nich sa nado mňa nahol, požmurkal očkami a zrazu bola tma. 
 Keď som otvoril oči, bolo po všetkom. Aspoň som si to myslel. Mal som pocit, že mám v  ústach 
melón. Ale iba ten malý, cukrový. Bolesť som však necítil, tak som sa s radosťou pobral domov. Po 
namáhavom dni som túžil poriadne sa vyspať. V hlave mi síce hučalo, sánka brnela a jazyk bol 
vajbovaný, no bolesť nikde.  
 „Yes, dostal som ju von!“ povedal som si v mysli a hodil som sa do postele ako ryba do vody.  

Prešlo len pár hodín a mňa vytrhla zo spánku preukrutná bolesť. Tetka Bolesť sa vrátila aj 
s celou armádou nových kamarátov a obsadili veľké územie môjho pravého kvadrantu sánky. Vojna sa 
neodohrávala iba na jednom území. Vojská sa množili a postupovali smerom k centrálnej nervovej 
sústave. Až vtedy som pochopil, že to je len začiatok zlého konca. Začal som sa brániť najlepším 
Samurajom z našej skrinky prvej záchrany. 
 „Pomóc! Prosím! Mamííí! Ide mi hlavu odtrhnúť!“ zúfalo som kričal na celý dom. 
 „Prilož si na to ľad a vezmi si liek od bolesti,“ snažila sa ešte zúfalejšia mamka. 
 Bolesť mi však opantala nielen sánku, ale aj myseľ, zmysly a celé moje bytie. Neviem ležať, 
sedieť, rozmýšľať, jesť... Dokážem sa napiť vody cez slamku, aby som nevyschol ako kvet v  púšti. 
Ale to nebolo všetko. Tetka si pozvala na návštevu sesternicu Horúčku. 
 „Ale už dosť! Nechajte ma už vy dve, lebo na vás použijem najsilnejšiu zbraň, akú vymyslel 
Alexander Fleming,“ išiel som na nich odborne. 
 „My sa nejakého Fleminga nebojíme,“ vysmievali sa mi. 

Tak sme spolu s mojím anjelom v bielom plášti nasadili antibiotiká a veľkú kopu spánku. Prvá to 
vzdala Horúčka, aj keď sa len pomaly a ťažko so mnou lúčila. Tetka Bolesť je však naďalej vytrvalá, 
smeje sa mi, nechce sa len tak vzdať. Verím, že napokon bude víťazstvo na mojej strane a  hrdinsky jej 
zavelím: „Donevidenia!“ 

Komentár publikujúcej: Danko napísal svoj osobný príbeh, trampoty so zubom. Sloh je napísaný originálne, s vynikajúcou 
rozprávačskou dynamikou. Oceňujeme autenticitu, vtip, lexiku, využitie umeleckých prostriedkov a kreativitu mladého muža.  

Mgr. Gabriela Kratochvilová 
Žiak navštevuje: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice 

 

                                                                                                                                



Dnešok 

Vanesa Nivnická, II. ročník SŠ 

Vek je len číslom,  
človek nemá zábrany pred ničím. 
Neveríme v Boha, ale v majetok a moc.  
Každý sa chce prezentovať, ako vyzerá. 
Záleží im na vzhľade a nie na vernosti jednému mužovi. 
Všetci to odôvodňujú tým, že je takáto doba  
a je to moderné. 
Je mi to ľúto, lebo je potláčaná prirodzená krása človeka.  
A ľudia žijú a umierajú bez lásky.  

Komentár vyučujúceho: Zaujímavá filozofická úvaha o problémoch dnešnej konzumnej spoločnosti, ktorá často 
uprednostňuje materiálne veci pred duchovnými. Autorka využíva voľný verš a z obsahu je evidentne, že jej záleží na tom, 
aby nastala zmena k lepšiemu. O respektíve, podľa mňa je aj samotná báseň výzvou. 

Mgr. Pavol Blaho  
Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra 

Moja puberta 

Lucia Grúňová, rodička 

Čo sa to so mnou zrazu deje? 
Občas som plný beznádeje. 
Občas mám zlosť na celý svet - 
o chvíľu zlosti zrazu niet. 

Čo si mám počať v tomto veku? 
Čo je tak zvláštne na človeku? 
Keď speje v ústrety dospelosti, 
aj jeho telo, aj jeho všetky kosti? 

A pritom v hlave nezrelé nápady. 
Nectím si žiadne pravidlá, zásady. 
Neznášam poučky a rešpekt k dospelým, 
z neúcty k starším sa často veselím. 

Viem kričať, smiať sa, rozprávať silným hlasom, 
aby ste si všimli, že to JA SOM! 
Ja som a moja rebelská duša, 
nebudem predsa plakávať do vankúša. 

Tak všimli ste si ma? Dospelí? Kamaráti? 
Istotne dôveru v seba často stratím. 
Prepáčte, potichu príde mi to ľúto. 
Ešte som neprišiel o dobrotu a smútok. 



Ešte som neprišiel o všetky dobré veci. 
Stále sú vo mne, stále mám ich v srdci. 
Pred nikým z vás si to však nepriznám, 
že v tomto období sa sám v sebe nevyznám. 

Úprimne poviem len rodičom, učiteľom. 
Zrádza nás teraz hlava, zrádza nás naše telo. 
Chráňte nás trpezlivo, aj keď čas veľmi letí. 
Aj napriek našim hriechom - ešte sme stále deti ... 

Komentár autorky: Báseň vznikla minulý rok, presne v takomto období. Syn potreboval báseň na Hviezdoslavov Kubín. 
Každý rok už od štvrtého ročníka mu skladám básne ja. Ale minulý rok, keďže sa puberta začala, som si myslela, že už tento 
nápad asi neprejde. Keď som sa syna pýtala, čo sa ide učiť, tak mi hneď povedal: „Však mi niečo napíš.“ Lenže akosi 
neprichádzala múza ohľadom témy, tak mi sám povedal, nech napíšem o ňom. Celá báseň ho vystihuje, jeho správanie, 
emócie, prejavy... Ale musela som na konci zakomponovať aj pohľad zo strany dospelého. Aj keď nám občas títo puberťáci 
pília nervy, nemôžeme ich zaškatuľkovať podľa terajšieho správania. To sa bude počas rokov meniť a aj náš pohľad na nich. 
Vieme čo ich čaká, vieme, že takéto správanie je pre tento vek typické a aj napriek tomu ich odsudzujeme, či už ako rodičia, 
alebo ako pedagógovia. Koniec básne je preto upozornením, aby sme mali pre nich veľa trpezlivosti, niektoré veci prehrýzli, 
odpustili a aby sme ich s pochopením viedli do dospelosti, keďže potrebujú láskavú ruku, ktorá ich bude chrániť. Aby napriek 
svojmu ľahkovážnemu mysleniu, ktorému je vzdialený svet dospelých neohrozili svoje zdravie, život a budúcnosť. 

 

 

 

 

 

           

Pocit matky 

Zuzana Bačová, VIII. ročník 

Niet na svete toľkej lásky,  
keď narodí sa zázrak malý. 
Buchot srdca ,šťastie matky, 
nie je, že to pocit krátky?  

V náruči držať telíčko malé.  
Už teraz sa túli k mame. 
Mama vidí dieťatko  
nebude to nakrátko. 
Dieťa bude rýchlo rásť,  
čím skôr to treba prijať.  

Dieťatko má teraz v náručí,  
z dohľadu ho nespustí.  



Skôr než dieťa začne kráčať,  
povie svoje prvé, to krásne – mama. 

Vtedy mama pochopí,  
aký je to pocit.  
Keď sa dieťa narodí  
po mame a krôčikoch povie aj to oci. 

Premena ducha 

Gregor Kuzmiak, VII. ročník 

 „Mami, ja to už s tebou nevydržím.“ Chlapec vbehol do izby a zabuchol dverami. Marko je 
pätnásťročný chlapec a takéto hádky sú v ich rodine normálne. Jeho otec opustil matku a odišiel so 
svojou novou ženou do Ameriky. Marko je teraz od smrti starého otca nevyrovnaný.  

Sadol si na posteľ. Ako tak sedel a hundral, všimol si fotku svojho starého otca, ktorá bola 
nalepená na nástenke oproti posteli. Marko ju vzal do rúk a spomenul si na svojho starkého, ako mu 
vždy, keď prišiel, rozprával príbehy. Raz mu spomenul miesto, kde zažíval vnútorný pokoj. Marko tak 
zatúžil zacítiť aspoň na sekundu vnútorný pokoj, no nijako sa mu to nedarilo. Vtom začul z  kuchyne 
plakať matku. Nedalo mu to a zbalil sa. Potom potichu odišiel preč z bytu. Keď sa tak prechádzal 
mestom začul spev. Taký jemný a sladký, aký ešte nikdy nepočul. Nedalo mu to a vybral sa za zvukom 
hudby a spevu, ktorý ho zaviedol až do chrámu. Marko vošiel a sadol si dozadu k pani, ktorá tam 
sedela. Žena sedela a ticho plakala. Marko sa jej potichu spýtal: „Kto to tak lahodne spieva?“  Žena sa 
naňho pozrela a povedala: „Tu nikto nespieva.“  

Vtom Marko privrel oči a zbadal žiarivú postavu, ktorá sa k nemu približovala. Zrazu v nej 
zbadal svojho starého otca. Starý otec sa usmieval a zmizol v lupeňoch kvetov. Marko zacítil teplo, ale 
nebolo to obyčajné teplo, aké cíti, keď mama zakúri v kozube, alebo keď slnko svieti. Bolo to teplo 
príjemné a hrejivé. Marko také teplo ešte nikdy predtým nezažil. Vtom zacítil to, po čom tak túžil, to, 
o čom sníval každú noc. Zažil pokoj. Otvoril oči a spomenul si, čo sa dnes večer udialo. Sedí v chráme 
a  je plný života. Otočil sa k žene, čo vedľa neho stála a s úsmevom sa jej spýtal: „Čo vás bolí?“  

Žena mu s tichým hlasom odpovedala: „Ty mi s tým nepomôžeš. Moja dcéra sa so mnou 
nechce rozprávať.“ Žena sediaca blízko Marka mu začala rozprávať, čo sa jej stalo. „Prednedávnom mi 
zomrel manžel a museli sme odísť z Ameriky. Moja dcéra ma opustila hneď, keď som prišla domov. 
Odišla a už som ju nevidela.“ Potom sa žena rozplakala. Marko, sediac zamyslený vedľa plačúcej ženy, 
rozmýšľal. Upriamil svoj zrak na ženu a vraví: „Urobím všetko, čo bude v mojich silách.“ Keď to 
dopovedal, odišiel .  

Cestou von z chrámu mu popod nohy prešli lupene kvetov. Presne také, v akých zmizol. Marko 
sa rozbehol za nimi. Lupene ho zaviedli do parku. V diaľke na lavičke zbadal dievča, ktoré plakalo. 
S malou dušičkou podišiel ku nej a sadol si na lavičku. „Tvoja mama ťa potrebuje.“ Dievča, ktoré Marka 
vôbec nepoznalo, zodvihlo svoje užialené oči na neho a povedalo: „A čo môj otec ten...“ Moja mama mu 
naletela a on zrazu odíde bez stopy na druhý kraj sveta!“ Postavila sa a s plačom odišla. Marko si v tom 
všimol čiernu postavu vzdialenú asi sto metrov, ako sa uškŕňa. Obzrel sa za dievčaťom, no tá už zmizla 
v tme. Opäť sa obzrie za „tajomnou“ postavou, no tá ako keby sa prepadla pod zem. Nepripisoval tomu 
veľký zmysel, postavil sa a odišiel domov.  

Keď prišiel domov, bolo už neskoro. Mama spala. Vyšiel hore do izby a sadol si na posteľ. Až 
teraz si uvedomil, čo zažil, čo videl. Obliekol sa a umyl si zuby, čo normálne nikdy pred tým nezvykol 
robiť.  Mal to v paži. V tú noc nemohol spať, stále ho niečo vyrušilo. Markovi to nedalo, zvuky v hlave ho 
neustále obklopovali a nedali mu spať. „Čo mám robiť?“ pýtal sa sám seba. Zišiel dolu po schodoch. 
Jeho kroky smerovali do zadnej izby, kde bola kuchyňa. Ako sa pomaly približoval, vtom ho ožiarilo 
svetlo. Chlapec cúvol. Svetlo sa pomaly začalo zmenšovať, až sa zmenšilo do veľkosti malých 



kamienkov, ktoré ležali na stole. Marko podišiel bližšie a pozrel sa na stôl. Kamienky boli poskladané do 
kruhu. Začal ich počítať, bolo ich desať. Desať malých nádherne žiariacich kamienkov, ktoré spájala 
biela, priesvitná šnúrka. Zdvihol kamienky, no zrazu akoby si spomenul na náramok, ktorý mu  ukazu je 
jeho starý otec. Marko vyšiel späť po schodoch do svojej izby a sadol si na stoličku. V hlave sa mu 
znova objavili hlasy. Zavrel oči a uvidel čiernu postavu, ktorá bola zahalená do plášťa. Postava 
prehovorila chrapľavým hlasom. „Zabudni na všetko čo si videl a ten náramok vyhoď!“ 

„Myslíš tento?“ povedal chlapec a ukázal ho postave. „Nie, nepribližuj sa ku mne...“ 
Zostalo ticho. Marko otvoril oči a pozrel sa po izbe, no nikde postavu nevidel. Ľahol si ľahol do 

postele, ale novu začul hlasy. Celý nazlostený, plný zlosti vstal a pýta sa: „Marko, čo mám robiť? Bože, 
pomôž mi. Bože pomôž mi. Bože pomôž mi.“ Náhrdelník – ruženec, ktorý ležal na stole sa rozžiaril.  
Marko ho vzal do rúk, sadol si na posteľ a začal hovoriť: „Verím v Boha, Otca všemohúceho...“  Nebol si 
vedomý toho, že by niekde počul túto modlitbu, tobôž žeby sa ju niekedy modlil. Len zavrel oči 
a pokračoval: „Stvoriteľa neba i Zeme...“ 

Keď sa ráno zobudil, zišiel dolu. Mama ešte spala. Niečo vnútri mu vravelo, aby pripravil 
raňajky. Ani si to neuvedomoval, ale zažala sa v ňom odohrávať vojna dobra a zla. Má urobiť raňajky 
alebo si má ísť ľahnúť? Spomenul si na noc. Rozhodol sa, že  raňajky pripraví, aj keď ich ešte nikdy 
nerobil. Mama po chvíli zišla schodmi dole do kuchyne. Miestnosť bola ako po prvej svetovej vojne a na 
stole položene pripečené chlebíky. „Tu sú...“ pozdravil Marko, v zástere omastenej maslom. „Dobré 
ráno mami, ako si sa vyspala?“ Mama nechápavo pozerala na svojho syna. „Vstal som skôr a  chcel 
som, no snažil som sa urobiť raňajky“. Mama prišla k Markovi a s úsmevom na tvári ho silno objala. 
Chlapec - puberťák zrazu zacítil to, čo už dlho nezažil a mamu objal. Potom sa spoločne pustili do 
pripečených chlebíkov.  

Bola sobota. Marko zostal doma. Mame pomáhal poupratovať aj tú spúšť, k torú narobil 
v kuchyni, a keď bolo všetko na svojom mieste vzal tašku a šiel do obchodu. Ako si tak vykračuje celý 
spokojný, cestou stretol dievča z včerajšieho večera. Pribehol k nej a spýtal sa jej: „Ahoj, pamätáš si 
ma? “ Chvíľu bolo ticho, dievča upriamilo zrak na Marka a kývlo hlavou, že áno. Zrazu sa ozvalo rázne: 
„Nemohol by si ma zaviesť za mojou mamou?“ Chlapca to úplne šokovalo. Nečakal takúto otázku, no 
zároveň bol rád, že dievčaťu, ktoré plakalo v parku minulú noc, môže podať pomocnú ruku. „Hm, viem, 
kde by mohla byť, ale bude tam isto až večer. Za ten čas by si mohla ísť ku mne, predstavím ti moju 
mamu.“ Dievča hľadelo na Marka a po chvíli sa ho pýta: „A tvojim rodičom nebude vadiť, keď k vám 
domov privedieš úplne cudzie dievča?“ Marko, pravdupovediac, takúto otázku viac-menej čakal, preto 
ho to ani nezaskočilo a dievčaťu rázne odpovedal: „Vieš, mame to vadiť isto nebude a otcovi ani nie.“ 
„Prečo otcovi ani nie?“  spýtala sa ho. „No, vieš môj otec moju mamu...“ „Opustil? To si chcel povedať?“ 
 Zostalo ticho, úplné ticho. Zrazu chlapec pozrel smerom do diaľky a so smútkom v hlase svojej 
novej kamarátke odvetil: „Áno, opustil nás, keď som mal sedem. Ale, teraz o tom nechcem hovoriť. 
Musím ísť do obchodu, sľúbil som mame, že jej pôjdem spraviť nákup.“ 

Keď to dopovedal, dievča poprosil, aby na neho počkalo na lavičke, ktorá bolo blízko obchodu, 
kde šiel Marko. Keď sa vracal, zbadal ako pri dievčati stojí postava zahalená do zeleného plášťa. 
V zelenom dyme sa prechádzala okolo nej a niečo jej šepkala. Rozutekal sa smerom k  ním, no niečo 
mu chytilo nohu a nemohol sa pohnúť. Obzrel sa za seba a uvidel čiernu ruku, ktorá mu držala nohu. 
Pustil tašky  s nákupom a jedlo sa mu rozsypalo po zemi. Pozrel sa na dievča a z plného hrdla zakričal: 
„Niééé!“ Dievča sa pozrelo na Marka a postava vedľa nej zmizla v prachu. Pribehla hneď k Markovi 
a pozbierala popadané jedlo. Nechápala, čo sa deje, prečo Marko skričal, ale ten len mlčky hľadel do 
prázdna.  

Vybrali sa k Markovi domov. Chlapcova mama ho už doma čakala, keď zrazu sa otvorili dvere 
a: „Mami, už sme tu.“ Mama vykukla z prednej izby, keď k nej pristúpilo dievča a podalo jej ruku. „Sofia.“ 
Predstavilo sa dievča a Marko si spomenul, že sa jej ešte nepredstavil. „A ja som Marko.“ Povedal 
a sčervenel od hanby, že mu to nenapadlo skôr. 
 Pri pripravovaní obeda si trojica rozprávala vtipy a ani si nevšimli, ako im ubehol čas. 
Naposledy Marko s mamou spolu jedli pred troma rokmi na Vianoce, keď ešte žil starý otec. „Mami, ja a 



Sofia pôjdeme večer do kostola, kde by mala byť Sofiina mama. Ak chceš, môžeš sa pridať.“ Povedal 
Marko a pozrel sa na mamu. „No, v kostole som nebola už dosť dlho, ale večer mám voľno tak pôjdem 
s vami.“ 

Večer sa všetci traja vybrali do kostola. Mama so strachom. Sofia s radosťou, že konečne uvidí 
svoju mamu a Marko s nádejou, že sa Sofia vráti k svojej mame. Keď vošli do chrámu, Sofia celá 
natešená zrakom hľadala svoju mamu. Vo vnútri bola len akási užialená, zvráskavená žena hľadiaca 
uprene na oltár pred seba. Keď zbadala Sofiu, rozbehla sa smerom k nej. Dievča ju z diaľky vôbec 
nespoznalo, pretože svoju mamu vždy vnímala ako upravenú, krásnu ženu. Nerozumela tomu, prečo 
žena na tvári strhaná pribehla k nej. Hľadia na seba obidve, mlčky pozerajú, slovka nevídajú. Čosi sa 
v nej pohlo a Sofia v tých užialených očiach spoznala svoju matku. Rukou jej pohladila líce, utrela 
z neho slzy, ktoré stekali po utrápenej, strápenej tvári a silno si ju k sebe pritisla. Vtom sa dievčina so 
slzami v očiach pozrela na Marka.  

Čochvíľa sa začínala liturgia. Ľudia postupne prichádzali do chrámu a usadzovali sa do lavíc. 
Začal spev kňaza. Zrazu si Marko všimol akési tmavé postavy, prechádzajúce sa pomedzi ľudí. Postavy 
boli zahalené do čierneho dlhého plášťa, nakláňajúce sa k ľuďom. V tom sa jedna postava premenila na 
ženu a druhá žena na mincu. Minca sa odkotúľala do predposlednej lavice, kde sedeli muži. Ľudia, ktorí 
zbadali mincu, sa za ňou vrhli a začali sa hádať, čia tá minca je. Opäť to bola žena, ktorá pokúšala 
mužov na zlé myšlienky, pretože zabudli, že sú v chráme. Marko si vtedy uvedomil, že tie postavy sú zlé 
pokušenia, ktoré nás obklopujú neustále. No nikdy si nemyslel, že môžu človeka pokúšať aj na tom 
najčistejšom mieste – v chráme. 

Cez premenenie celý kostol zahalilo svetlo, všetky tajomné postavy spálilo na popol a Marko 
pochopil, že zlo sa nemôže rovnať dobru. 

Otázky 

Miroslava Sochovičová, VIII. ročník 

Keď sa zobudím na teba myslím, 
keď zaspávam teba v hlave mám. 

Aké by to bolo keby si tu nebol? 
Aký by bol môj život bez teba? 

Kladiem si otázky no nedostávam odpoveď. 
Tak verím, že jedného dňa ich budem mať. 

Otázok mám veľa. 
Kto mi na ne odpovie? 
Azda nie som hodná odpovede? 

Ako to je? Ako to bude? 
Nik mi to nepovie? 

Ako prestať myslieť na tie krásne oči, 
na ten úprimný úsmev a na tvoje vlasy? 
Vyzeráš milo, ale zraniť vieš aj bez zbrane 
a moje srdce často terčom je. 
A spomienky ublížiť vedia, 
viac ako ľudia. 



Ty 

Zuzana Bačová, VIII. ročník 

Vždy si pri mne aj keď padám, 
si tu pri mne, aj keď vstávam, 
si tu vtedy, keď ťa nevidím.  
Vždy pri mne, aj keď ťa necítim. 

Niet minúty, kedy nestojí pri mne.  
Niet sekundy, kedy ma neochraňuje. 
Niet piesne, ktorá by bola v rytme.  
Niet struny, ktorá  zahrá, 
že Boh ma miluje.  

Sám nik neobstojí,  
vyliezť vrch bez pokory.  
Len Boh vie, ktorá a ktorý  
takto to v Biblii stojí. 
Každý, kto kráča s Bohom,  
nebude viac otrokom. 

Len vtáky vedia, prečo lietať majú. 
Len  ryby vedia, prečo pod vodou plávajú. 
Len Boh vie, prečo stvoril zem. 
Len on vie, prečo to takto vymyslel.  

Chcel mať zem bez hriechu a viny, 
no ľudia sú zlí a leniví. 
Človeku dal podobu na svoj obraz,  
ale zmaril mu to zlý plaz. 

Keď zlý anjel proti Bohu sa postavil,  
celé svoje ja týmto potopil. 
Ježiš ho však krížom porazil  
a zmŕtvychvstaním všetkých vykúpil. 

Ježiš Kristus zvíťazil, 
smrť smrťou porazil.  
Krásne mraky a krásny svet,  
krásne stromy, obloha tiež. 
Pekné vrchy a krásny deň  
za to Bohu ďakujem.  

Vtedy ranná modlitba,  
vždy to srdce zažína. 
Dôveru vždy v neho maj  
a vrchy takto presúvaj.  

Po vode s ním kráčať môžeš, 
zapaľovať v srdciach  ohne,  



všetko, čo ja vlastním, všetko, čo ja mám,  
Tebe sa klaniam, Tebe to dám.  

Mám ťa rád takého, aký si 

Timon Kuzmiak, VI. ročník 

 



3D práce 

 

Michael Jančišin, VI. ročník 



 

Eva Halčíková, VI. ročník 

 

Matej Cichý, VI. ročník 



Komentár vyučujúcej: Zuzana Bačová je momentálne žiačkou deviateho ročníka CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Je to 

všestranné mladé dievča, ktoré do svojich básní vkladá svoje pocity. Ty – je poézia s náboženskou tematikou, kde žiačka 

odzrkadľuje svoj vnútorný vzťah k Bohu. Zuzka ju písala do súťaže Gorazdov literárny Prešov. Báseň  Pocit Matky je 

reflexiou na jedinečný vzťah dieťaťa s matkou. Miroslava Sochovičová je žiačkou deviateho ročníka CZŠ sv. Juraja vo 

Svidníku. Je talentované dievča, ktoré sa venuje hre na husliach na  miestnej ZUŠ. Literárnej tvorbe sa venuje pomenej, ale 

táto báseň Otázky má svoje čaro v tom, že odzrkadľuje Mirkinu spontánnosť. Gregor Kuzmiak je momentálne žiakom 

ôsmeho ročníka CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Je to talentovaný žiak, ktorý sa okrem lásky k literárnej tvorbe venuje aj hre na 

husliach, spevu a kresbe. Próza Premena ducha bola písaná do literárnej súťaží s náboženskou tematikou. Gregor sa 

pravidelne zapája do rôznych literárno-výtvarných súťaží na regionálnej, ale aj celoslovenskej úrovni, v ktorých dosahuje 

úspechy. Ema Mihaličová je bývalá žiačka CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, je všestranným mladým talentom. Úspešne 

reprezentovala školu vo viacerých súťažiach, kde dosahovala excelentné výsledky. Literárnej tvorbe sa venuje pomenej, ale 

táto báseň, ktorá vznikla ako reakcia na  stav v zdravotníctve v čase covidu, je jej spontánnou reakciou na dnešnú situáciu. 

Báseň bola poslaná do literárnej súťaže Sestry Prešovského kraja. Timon Kuzmiak je žiakom siedmeho ročníka CZŠ sv. 

Juraja vo Svidníku. Je to nadaný žiak, ktorý okrem excelentných výsledkov v predmete slovenský jazyk a literatúra dosahuje 

vynikajúce výsledky na medzinárodnej úrovni  aj po výtvarnej stránke. Venuje sa hre na keyboarde, spevu a recitácií, kde 

dosahuje svoje prvé úspechy. Jeho výtvarný a literárny talent sa prejavil aj v tvorbe komiksu, ktorý bol  vytvorený do súťaže 

Slovo. 

Mgr. Jana Zajacová 
CZŠ sv. Juraja, Sovietskych hrdinov 819/111, 089 01 Svidník 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janko 1/2 Jenko 

Štefan Šimko, spisovateľ a pedagóg 

muž  Toto je potok 
žena   A toto je dom 
muž  A toto som ja 
žena  Ja som tiež Ja 
spolu  My sme! 
muž   Ale ja som On 
žena  A ja som ona 
žena  A Ono? Ono ešte nie je! 
muž   Ale je. Aha! Ono, drevo! 
žena   Aké je pekné 



janko   A som drevo? 
kolektív Drevo, drevo, drevené vysušené, zelené, brezové a  smrekové a ebenové a morušové 
muž   Je to poleno! (zaklope po ňom) Lipové! 
žena  Vystružlikaj z neho Janka Polienka 
muž  Janka priezviskom Polienka? 
žena  Janíčka, chlapčíčka 
muž   Musím? 
kolektív  Nepočul si? Vystrúhaj, lebo... 
muž   Veď už robím. 
Kolektív  Reže, píli, strúha, lietajú piliny, stružliny, úha 
muž  Au! Aha! (ukazuje porezaný prst) 
kolektív  (fúka mu naň) Chudáčik, musíš si dávať pozor... 
žena  A... kde má vlásky?  
kolektív  Kde? 
žena  A...pršteky? 
kolektív  Nooooo 
muž  Moment... 
kolektív  Hobľuje, brúsi, leští, natiera 
Muž  Hotovo! 
Janko  Stojí, nehovorí, nepohne sa 
žena  Pekný je, ale nedýcha 
kolektív  Nedýcha 
muž   No a čo? 
kolektív No a čo? Ako múdro pozerá, a ako smelo, a veselo, a nežne, a bežne a inteligentne a 

...smutne 
žena  Nie si hladný a smädný? 
Janko  Som bez pohybu 
žena  Je to poleno!  
muž   Čo?  
žena  Ale aj tak ho mám rada. 3x spieva, po prvom zaspievaní Janko zažmurká, po 

druhom zakýve rukami, po treťom vyskočí 
  Hajaj, búvaj, synáčik, 
  upečiem ti koláčik, 
  uvarím ti sladkej kaše, 
  potešenie naše. 
Janko  Aký som hladný! Dajte mi... 
kolektív  Ako? 
Janko  Prosím si... 
muž a žena: Len jedz! 
Janko  je 
kolektív Ale mu chutí, nevyberá, je všetko, aj špenát, aj sladkosti, aj mäso, aj kosti, aj zeleninu, 

aj ovocie, aj... sladkosti 
Janko  Dosť som sa najedol! Rád by som si... 
kolektív  Zabehal? Zaskákal? Zaplakal? Zamával? 
Janko  Zaplával 
muž  Toto je potok 
žena  Zbláznil si sa? Potrebuje čln. 
Janko  Loď 
muž  Titanik. 
kolektív  My chceme Titanik, my chceme... 



Janko  Ja chcem slovenskú lodičku 
žena  Strúhaj!  
kolektív  Musí byť pevná, rýchla, bezpečná, železná 
muž  poskladá ju z papiera - Tu je!  
Janko  Hurá!!! 
žena  A buď opatrný! 
kolektív  Pláva ako... pierko, poleno, papier, celý otec 
muž  To som ja! 
kolektív  Akoby mu z oka vypadol 
Janko  Mamo, hladný som! 
žena  Poď sem, drahý synáčik, 
  donesiem ti koláčik,  

nesiem ti ja sladkej kaše, 
potešenie naše. 

Janko  Ďakujem pekne. Slušne ste ma vychovali, aj vzdelanie ste mi dali. Aj plávať viem. Aha! 
Striga  Toho musím dostať. 
kolektív  Pozor, pozor, na prvej koľaji číha striga. Zachráňte Janka!  
muž  Zmizni, babizňa odporná! 
žena  Strať sa!  
Janko  Ja som ich. 
Striga  Ich bin striga. Teba musím mať, si taký chutný... Môžem ťa olízať? 

- spieva - Poď sem, drahý synáčik, 
  nesiem ti ja koláčik,  

nesiem ti ja sladkej kaše, 
potešenie naše. 

Janko  Hlas je divný, ale slová a melódiu vytvorila mamka.  
striga  Prechladla sa, kašeľ ma dusí, možno mám chrípku 
kolektív Cigarety, životný štýl, sladké minerálky, nanuky z chladničky choroba mamičky 
Janko  Musím jej pomôcť  
striga  Už ťa mám! Cha-cha-cháááá unáša ho 
muž a žena Uniesli nám dieťa  
kolektív  Teroristi? Banditi? Mafiáni? Za nimi! 
muž a žena  Zlá striga! 
kolektív  Tak potom nič. Kto si chytí, ten má. V peci rozkúri, upečie, so slaninkou, posoleného, 

okoreneného 
striga  Zjem!  
Janko  Ja som nejedlý.  
žena  Je taký chutný... 
Janko  Ja som z dreva. 
žena  Sladké drievko.  
Janko  Kým ma zješ, zahrajme sa naháňačku. Chytaj! 
muž a žena Ale je rýchly 
kolektív  Do toho, do toho... 
Janko  Kiš, kiš, aj tak ma nechytíš... 

- vylezie na strom, ktorý predstavuje kolektív -  
Striga  Dofrasa, zabudla som sekeru. 
Kolektív Nemá sekeru ani hoblík, ani dláto, ani nôž... Vezmeme si hoblík pílku... 
striga  Ale mám zuby. Chrum, chrum... 
Husi  Gá, gá, gá... 
Janko  Húsky, húsky, húsence 



  berte ma na krídelce, 
  zaneste ma do hory,  
  do mamkinej  komory.  
  Tam sa dobre najete, napijete, skryjete. 
Husi  Akurát! Nech si ťa berie iný. 
Striga  Chrum, chrum, chrum. Strom už puká zdnuka. 
Janko  Húsky, húsky, húsence 
  berte ma na krídelce, 
  zaneste ma do hory,  
  do mamkinej  komory.  
  Tam sa dobre najete, napijete, skryjete. 
Húsky  Nie sme taxík ani autobus, tam ti letí stará hus. Tú si stopnúť skús! 
Striga  Chrum, chrum, chrum. Strom sa nakláňa. 
Janko  Húska, húsenka,  

zober ma na krídlenká 
  a zanes ma za hory,  
  do mamkinej komory. 
žena  Tam sa dobre naješ,  
muž  Do vôle napiješ 
Hus  Sadaj!  
Janko  sadá na hus 
Hus  Letííímeeee.... 
Kolektív   - ako strom - Bum, tresk, prásk, na strigu 
striga  AUUU. Ja šom štriga bežžubá, šom ši žuby žodrala, keč šom    
  štromšek hryžala. Teraš to už dobre viem, Janíška nežožeriem. 
muž  Čože to tam hore letí? 
žena  Poštová hus. 
muž   Poštová hus?  
žena  A nesie Janíčka. Tak to cítim.  
kolektív  Kde?  
žena  Tuto, v hrudi.  
Hus  Gá, gá, gá. 
Kolektív Pozor, pozor, na ranveji pristáva Hus. Nohy vysúva, chvost sťahuje, krídlami brzdí, 

z chrbta Janík zoskakuje, k rodičom beží 
Janko  Mamička! Otecko!  
žena  Toľko šťastia! 
Muž  toľko... radosti 
Hus  Majte sa! Musím letieť! 
Všetci      - mávajú - A pozdravuj Afriku!  

Na Šerloka Holmsa 

Štefan Šimko, spisovateľ a pedagóg 

Postavy:  
Parádnica   v texte ako Par, má slabú zlú pamäť 
Vrabce 1, 2, 3  v texte Vra, ako vyšetrovatelia  
Straka   v texte Stra, podozrivá z krádeže  



Par Pomóc, pomóc! Som nahnevaná, cítim des! Celkom iste okradli ma! Práve 
teraz, iste  dnes. Možno zrána.  

Vra1   Kde? A kto? Čimčará. Neznámi chlapci z chotára? 
Vra2   Ako?  
Vra3   A s kým vykonali čin? A prečo? 
Stra   Ólalááá. Či tu zmizlo niečo? 
Par   Mala som náramok... Odrazu tu nie je... Kde je?  
Stra Ólalá.  
Vra1 A ako ten predmet vyzeral?  
Vra2 Bolo to sklo? Bežný minerál?  
Vra3 Prípadne obyčajný kameň z lomu A je mu amen... 
Par To určite! Bol to vzácny dar! Od priateľa. Stál neskutočne veľa.  
Vra2   Určite bol mimoriadne vzácny ?  
Par Nebol lacný! Môj priateľ je štedrý. A to mimoriadne. Dal mi ho, len tak, z lásky. 

Strácam vedomie, padnem!  
Vra3 pre seba Krásne sny... Čim čarára čim, rozlúčte sa s ním, zmizol ako dym.  

Odpovedzte na otázky. Kedy? Ako? Prečo?  
Par Netuším! Neviem. Ja som to nebola. Priateľ mi nevolá?  
Vra1 Zmizol! 
Vra2 Kde? Je preč. 
Vra3 Vráťme k odcudzenej veci reč.  
Stra Vraj zmizla. Totálne bez stopy.  
Par Tu sa kradne! Kde je moja spona? Náhrdelník? Prívesok? Prsteň zo zlata? To 

je šok! Bola som nevýslovne bohatá! Odrazu nemám nič, len biedu: ...Mám 
pocit, že sa topím.  

Stra Nerozumiem. Ólalááá. Ona  vraví, že jej zmizla spona, náhrdelník, prsteň 
a naviac  prívesok.  

Vra1 Čimi čimi. Od jari až do zimy. To neodcudzil jeden. Žiadna sranda.  
Vra2 Čimčará! Ten, kto sa o to postaral... nebol sám... podozrenie mám, že bola  to 

bola celá banda!  
Vra3 Milá panička, sotva niekto vám... nájde páchateľov. To je zlo-čin čin.  
Par Tu končí trápny vtip! . 
Stra Ólalááá. Poviem smelo, že tá banda dávno je  za horami, za dolami. Stratená 

bez stopy. 
Par Priateľ ma utopí! Po hlave dá mi. Že mám v nej plno slamy.  
Stra Ólalááá. Sama  by som sa udala, lebo som straka. Ale nie som taká... 
Par Nik vás neupodozrieva!  
Vra1,2,3 To teda nie 
Vra2 Nik nepodal udanie 
Stra Je pravda, že do klenotníctiev chodievam, mám rada všetko, čo sa leskne, čo 

sa blýska. Ale  zo zásady nekradnem. To teda nie, preto mi kvôli podozreniu   
srdce stíska. Ólalááá 

Vra1 A... čo vlastne  zmizlo... teda sa stratilo... 
Par No... bola to zlatá reťaz! Vážila určite jedno kilo. Alebo... 
Vra2 Milá pani, spomeňte si! Vaša neistota desí! 
Par Žeby prsteň z  rubínov... nie... možno zlatá briliantmi osádzaná obrúčka  
Vra3 Oblieva ma z vás horúčka... krákate ako hlúpa vrana... 
Par Mám to!  
Stra Ólalááá! Ona to z mysle dostala.  
Par To, čom som dostala, stalo sa doma... 



Vra1,2,3 Noooo 
 Par A bol to náhrdelník z perál.  
Vra1,2,3 Ste si istá? 
Par Na narodeniny mi ho  priateľ schystal a potom na krku sa skvel, veď takmer 

meter meral. Ten náhrdelník, nie priateľ. Skvel sa ako kryštál.  
Stra Ólalááá, akoby ste milión vyhrala! 
Vra1 A potom... Čo stalo sa? 
Par Padala  večerná rosa. 
Vra2 A... 
Par Na krk som si ho dávala a... 
Stra Ólalááá, 
Par Potom  roztrhol sa... také sklamanie, taký bôľ...Perly po zemi sa váľali ako 

rozsypaná soľ.  
Stra Ólalááá 
Vra3 Čo bolo... bolo... 
Par Po zemi sme ich zbierali a do opravy ho priateľ potom niesol. 
Vra1,2,3 Úúúf...  
Stra Ólalááá. Teda žiadne nešťastie, žiadna krádež, Len hlúpe zabudnutie jednej  

dôležitej veci...  
Vra1,2,3  Úúúúfff.  
Stra Vydýchli sme si všetci.  
Par A čo môj perový náramok? Kde ste ho dali? Kam ste ho skryli?  
Vra1 Také niečo sme ešte nezažili.  
Vra2 Čin, čin, čin, čimčára 
Vra3 Tá tu ešte potára... 
Stra začne sa smiať  Ólalááá. Dobre som sa zasmiala. Ja letím!  
 
 

 

 

 

Akým som človekom?  

Kristína Dorková, IX. ročník 

Niekedy je veľmi ťažké určiť, kým vlastne sme. Spojiť našu minulosť s našou budúcnosťou 
a naše schopnosti s našimi činmi, pretože je v nás veľmi veľa. Veľa chýb a veľa správnych rozhodnutí. 

Moja minulosť za sebou nesie mnoho lásky a úspechov. No skrýva v sebe aj priveľa zlých vecí. 
Vecí, na ktoré nerada spomínam. Ktoré by nemuseli ľudia pochopiť. Ale to však neznamená, že by som 
ich mala vymazať zo života a zabudnúť na nich. Aj keď sa to ťažko hovorí, je to mojou súčasťou. Naše 
chyby z nás robia lepších a múdrejších ľudí. Prítomnosť, ktorou teraz žijeme, je dôsledkom našej 



minulosti. Našich chýb a zlyhaní. No za všetky chyby som vďačná. A prečo? Na začiatku druhého 
stupňa mi bol slovenský jazyk ukradnutý. Myslela som, že je to len ďalší z  predmetov, ktorý mi nejde 
a nebaví ma, a tak som sa naň nepripravovala. Jedna pani učiteľka mi dala zo slovenského jazyka 
trojku. Bola to moja prvá trojka na vysvedčení. Cítila som sa veľmi zle a moji rodičia boli zo mňa 
sklamaní. No vďaka tej trojke som sa rozhodla pripravovať a učiť sa na každú hodinu a zmeniť svoj 
prístup. Ak by som už od začiatku chodila na hodiny pripravená, nikdy by som trojku nedostala, ale ani 
by som si nikdy neuvedomila, ako jednoducho sa dajú veci zmeniť a zlepšiť, aj keď to môže na začiatku 
vyzerať nemožne. J. K. Rowlingová kdesi povedala, že naše schopnosti neukážu, kým skutočne sme. 
Urobia to až naše rozhodnutia. Aj keď rozhodnutí bolo mnoho nesprávnych, to zo mňa nerobí zlého 
človeka. Iba prostého človeka. V každom z nás je veľa dobrého a to zlé, čo v nás je, nám iba ukáže 
cestu k pochopeniu a pripraví nás na ďalšie skúšky života. 

Tak akým som vlastne človekom? Nechcem sa zmeniť a ani nechcem zmeniť nič, čo sa už 
stalo. Som človek, ktorý veľa vecí ľutuje, ale nezmenil by ich, pretože vďaka nim som múdrejšia. A to zo 
mňa robí človeka. 

Akým som človekom?  

Laura Pigulová, IX. ročník 

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, akým ste človekom? Úprimne, ja o tom rozmýšľam často. 
A dospela som k odpovedi: neviem. 

Snažím sa byť milá a dobrá, ale sú chvíle, kedy vďaka svojej výbušnej povahe doslova 
explodujem. Občas sa cítim ako sopka. Ľudia majú voči mne isté očakávania a ja v sebe hromadím 
pocity. A potom BUM! Keby som ľudom viac verila, bolo by to inak. Toľko ľudí ma ranilo, že je pre mňa 
ťažké dôverovať im. Radšej sa sústredím na niečo iné... Chcem mať dobré známky, chodiť na ZUŠ-ku, 
tráviť čas s kamarátmi a takto na seba zabúdať. Väčšinou mám preplnený program na celý 
týždeň, chodím spať okolo polnoci. A je to tu... Opäť som v kolotoči – nevládzem, nevnímam 
a nereagujem na ľudí okolo seba. Cítim sa prepracovaná a prázdna. Pýtam sa samej seba, či má takýto 
život zmysel. Z týchto stavov ma vždy dokážu na nohy postaviť slová, ktoré mi raz povedal môj ocko. 
Vravel mi, aby som sa sústredila na plány a sny, aby som na svoje ciele vždy myslela a nezabúdala na 
ne. Mám rada myšlienku, ktorá hovorí, aby som nepozerala na to, kto si čo o mne myslí, pretože práve 
toto ma zväzovalo. Viem, že v živote nedostanem nič zadarmo, ale verím, že pokiaľ budem tvrdo 
pracovať a svojím konaním nebudem ubližovať ostatným a ani sebe, šťastie, v podobe naplnenia mojich 
snov, si ma raz nájde. Úplne to zmenilo môj pohľad na svet. Videla som ho z  inej perspektívy. Zmenila 
som sa. Neviem, ako ma vnímajú iní. V podstate to už neriešim. Ja cítim, že som lepším človekom než 
kedysi. 

Neviem, či môžem niekomu radiť, ako sa stať dobrým človekom, keď sama stále hľadám tu 
správnu cestu, ale možno práve slová od neznámeho autora mne, tebe, vám pomôžu nájsť recept na 
to, ako sa stať dobrým človekom a hlavne spoznať samu seba, aby som mohla v budúcnosti 
s určitosťou odpovedať na otázku: Akým som človekom? 

„Dúfam, že sa zamiluješ do života. Dúfam, že si raz za čas natrháš čerstvé kvety a  prečítaš 
knihu. A uvedomíš si, že život nie je o nejakom komentári od chlapca, na ktorého si o pár rokov ani 
nespomenieš. Dúfam, že budeš vzorom, že budeš mať partiu najlepších priateľov – a že sa občas spolu 
dostanete aj do problémov. Dúfam, že preplávaš oceány a pocítiš špinu pod nechtami počas škriabania 
sa na ten najvyšší kopec. Dúfam, že spoznáš silu úprimného šťastia a že rozoznáš rozdiel medzi 
múdrosťou a jednotkami na vysvedčení. Dúfam, že pochopíš, že môžeš byť čímkoľvek, o čom snívaš. 
Dúfam, že nebudeš iba sedieť a sťažovať sa na to, čo sa má zmeniť. Dúfam, že ty sám budeš tou 
zmenou.“ (neznámy autor) 



Komentár vyučujúcej: Keď som začala učiť slovenský jazyk mojich súčasných deviatakov, bolo to pár rokov dozadu. Myslela 

som si, že sa mi ich nikdy nepodarí „rozpísať“. Pri zadaní akejkoľvek témy som počúvala reakcie typu, ako to majú písať, aké 

to má byť dlhé, čo tam má byť a pod. Tento stav trval nie niekoľko týždňov či mesiacov, ale rokov. Prvý posun som 

u niektorých zbadala koncom siedmeho ročníka a začiatkom ôsmeho ročníka. V súčasnosti sa nebojím týmto deťom zadať 

akúkoľvek tému, pretože viem, že aj keď to nebude dokonalé, každý z nich sa, podľa svojich možností, bude snažiť napísať 

čo najlepšiu prácu. Pre mňa snaha a odvaha ísť do niečoho, čo mi celkom nevyhovuje či nejde, je viac, ako dokonalý sloh 

písaný preferovaným žiakom. Nedokonalosti vzniknuté pri snažení si u detí vážim. K vyššie spomínaným deťom patrili aj dve 

žiačky, ktoré písali tieto úvahy. Určite by sa mohli tieto práce napísať ináč, určite by sa týmto úvahám dalo mnoho vytknúť. 

Dobrá úvaha o „silných“ životných témach, akou je aj téma spomínaných prác, musí obsahovať určitú životnú skúsenosť. 

Pätnásťročné dievčatá hoci už čo-to zažili, nedisponujú takými životnými skúsenosťami k tejto téme, aké majú dospelí ľudia 

či už v mladšom, alebo vyššom veku. Napriek tomu si ich práce vážim a teším sa, pretože dievčatá v nich odhalili kus zo 

seba, a to cez ich vlastné názory (okrem citátov). Som im vďačná za každý posun, pokrok, ktorý urobia. Uverejnenie prác 

v časopise Slovenčinári, ak nepozdvihne ich sebavedomie pri ďalšom tvorení, tak ich minimálne poteší s tým, že to celé 

malo zmysel. 

         PaedDr. Gabriela Rusňáková 
CZŠ sv. Michala Kendice 

 
 

 
 

 

 

 

 

Miesto, kam  rada chodím 

Vanessa Valéria Raučinová, II. ročník SŠ 

Štyri steny, tmavé múry, dvere ani okná nemá, toto miesto kam rada chodím sa na mape nájsť 
nedá. Hľadať by ste ho márne mohli, pretože sa hýbe. Nie je to lietadlo ani balón, lebo sa bojím výšok. 
Ťažko sa také miesto hľadá, je veľmi špeciálne. Nie je ani v meste a ani na záhrade. Ale veľa ľudí si ho 
môže nájsť, len musia mať také šťastie, ako mám ja. 

Je tam však teplo, radosť a láska cítiť, dokonca aj z diaľky. Nie je to moja izba ani palác krásny. 
Pre mňa je to však celý svet, kde smútku ani hnevu niet. Nemožno si toto kúpiť za peniaze, zlato, 
šperky. Je to tam, kde lesík malý sa tiahne a srnky vás prídu pozrieť. Chcú sa s nami porozprávať, 
povedať nám, čo je nové. Avšak ani tento les, nie je to miesto krásne, moje. Je to niečo špeciálne, 
niečo, čo sa ťažko hľadá. Neviete, čo asi myslím, ale mám to tam rada. Je to predsa objatie mojej starej 
mamy. Keď spolu vonku sedíme a rozprávame sa so srnkami. Jej objatie je to miesto, kam sa rada 
vrátim. Snívam o ňom, keď som preč až dovtedy, kým ju znova neuvidím. Potom všetky chmáry zmiznú, 
zastaví sa celý svet. Ako vravím, tam ničoho zlého nikdy pri nej niet. Tam sa cítim ako v raji, jej láska 
ma tam hreje. Celý dom rozvoniava ako kvety, hlavne ruže. A jej úsmev ukáže vám ako krásne to je, 
keď vás niekto ľúbi, má vás veľmi rád. Nikto ma tak nepohladí ako rúčky jej zrobené, ako moja stará 



mama, keď vstanem ráno z postele. Pohladí ma ako kvapky vody, pohladia stromy a kvety v teple. Jej 
úsmev zahreje ma ako slniečko ľudí v lete. 

Ešte jedno miesto mám, kam veľmi rada chodím. Nie je ani ďaleko. Len kúsok sa pootočím. Je 
to tam kde môj starý otec s okuliarmi sedí. Vonku pekne na lavičke pozoruje svet. Trošku hundre, 
usmeje sa, keď vidí ma prichádzať. Vnučka moja, tak ma volá, už z diaľky na mňa kričí, máva. Jeho oči 
usmejú sa, aj keď sa trošku hnevá. Spolu sa na pávov pozerať chodíme. Tam za dom. Ukážu nám 
svoje prenádherné perá, urobia nám predstavenie ako v Divadle Andrea Bagara. Tu sa cítim 
výnimočne, tak ako nikde inde. S mojou starkou a mojím starkým, aj keď slnko zájde. Obaja ma ľúbia 
veľmi, ako nikto na svete. Moje miesto nie je dom ani záhrada. Sú to ľudia, za ktorých na svete nie je 
náhrada. Už rozumiete čo tým myslím, keď vravím, aké krásne toto miesto je?   
 Oni sú pre mňa moje všetko. Je to miesto, ktoré nikde nenájdete.  

Komentár vyučujúceho: Veľmi pekný umelecký opis, ktorý zaujímavým a poetickým spôsobom reflektuje krásny vzťah medzi 
vnúčatami a starými rodičmi. Často sa totiž hovorí, že to, čo deťom dajú láskaví starí rodičia, si deti ponesú so sebou už celý 
svoj život. Z práce tiež vyplýva, že autorka má úctu voči starším a že treba ďalej rozvíjať jej literárny talent a umelecké vlohy 
celkovo. Téma bola dodržaná, pretože sme sa so žiakmi vopred dohodli, že to nemusí byť nejaké konkrétne miesto, ktoré sa 
dá nájsť na mape, ale môžeme ho vyjadriť aj metaforickým spôsobom. V žánri umeleckého opisu sa fantázii medze nekladú. 
Z pravopisného a formálneho hľadiska bola práca tiež na veľmi dobrej úrovni a bola ohodnotená plným počtom bodov. 

Mgr. Pavol Blaho 
Stredná odborná škola pedagogická, Modra 

Miesto, kam rada chodím  

Kristína Sukupčáková, II. ročník SŠ 

Ak sa nechám viesť zurčiacim potokom, ktorý mi až doteraz pripomínal, že nie som úplne sama 
a prekročím rozkvitnutú lúku, tak sa dostanem k hustému a tmavému lesu, pred ktorým váhavo 
zastavím. To bludisko stromov láka svojou tajomnosťou a zároveň desí rozľahlým tichom. Nakoniec sa 
však odvážim a prejdem labyrintom stromov, ktorý by mohol byť domovom mnohých výplodov mojej 
fantázie. A dostanem sa do úplne iného sveta. Asi tak nejako vyzerá cesta na moju obľúbenú lúku. 

Vyzerá, že nemá konca-kraja a len v diaľke zazriem nejasné spomienky na naozajstných ľudí v 
podobe výhľadu na ďalekú dedinu. Obrysy riedko usadených domov sa predierajú pomedzi vzdialený, 
no hustý dážď, vytvárajúci akúsi bariéru medzi svetom skutočným a tým mojím. Lúku často obkľučuje 
sivá hmla, ktorá sa nezriedka stotožňuje s mojou náladou. A ak to nie je hmla, tak aspoň dostatočná 
zima, vďaka ktorej sa môžem zahaľovať do obláčikov vydychovanej pary. Okrem rozľahlého koberca 
vlhkej trávy všade naokolo tróni uprostred veľká stará lipa. Obďaleč sa ešte nachádza záhadne 
učupená zakrytá kamenná studňa.  

Moje kroky väčšinou smerujú k stromu, ktorého rozvetvené konáre priam otvárajú svoju náruč a 
opäť ma tu vítajú. Ponorím sa do nich a s pocitom bezpečia vyleziem po stupajových haluziach nahor. 
Tam sa usadím a opriem o tvrdú opierku z kôry. Lipa ma svojimi dlhými alistami obrastenými rukami 
ukrýva pred okolitým svetom. Rada si tu otvorím knihu alebo len jednoducho som a píšem si v hlave tú 
vlastnú, v ktorej som ja hlavnou postavou. Moje myšlienky ma jedna po druhej opúšťajú, chvíľu vo 
vzduchu krúžia spolu s krákajúcimi vranami a postupne sa rozpúšťajú v opare hmly. Pri pohľade dohora 
na poprepletané konce konárov sa usmievam, pretože v nich vidím obrazy, ktoré by určite nikto iný 
nevidel. Popritom ma občas na tvári jemne pohladí padajúci list. Pohľad na okolitú sivú krajinu ma 
upokojuje, pretože v nej môže byť všetko a zároveň nič. Silné ruky niekoľko desaťročí starého stromu 
ma držia pevne, dôverujem im. Pochybujem o tom, že by chceli k mojej duševnej bolesti pridať aj tú 
fyzickú tým, že by ma pustili na zem. Vlastne, možno by som ani nespadla, možno by som vzletela a 



vznášala sa vo všadeprítomnej hmle. Presne tak ako vyzerá, že to robia rýchle mihajúce sa srnky 
pomedzi pozemské oblaky všade navôkol. Tak nejako sa mi to aspoň zdá, keď ma jemný dupot ich 
tenkých nôh občas vytrhne z mojich predstáv. 

Toto je môj obľúbený strom už od dôb, keď sme na ňom s mojím najlepším kamarátom vládli v 
našom prvom bunkri nad celým kráľovstvom pre mňa dodnes nekonečnej a nie menej obľúbenej lúky. 

Komentár vyučujúceho: Veľmi pekne napísaný umelecký opis, vidno, že autorka má vzťah k prírode. Takisto je očividný aj jej 
literárny talent, ktorý je nutné aj naďalej rozvíjať. Pre túto prácu si autorka zvolila konkrétne miesto v prírode, ktoré, ako to 
vyplýva z textu, predstavuje pre ňu akúsi oázu pokoja. Počas prípravy na písomnú slohovú prácu som žiakom vravel, že ak 
budú opisovať nejaké konkrétne miesto, pokojne si môžu pomôcť aj fotografiou, keďže pôjde o umelecký opis. Niekedy môže 
byť veľmi osožnou psychohygienou, keď svoje emócie, či už dobré, alebo zlé, dáme na papier. Z pravopisného a formálneho 
hľadiska bola práca na dobrej úrovni. Malé gramatické nedostatky (nesprávne skloňovanie, zlé väzby...) nejakým zásadným 
spôsobom nenarúšajú konzistentnosť práce a celkový umelecký dojem z nej. Tiež oceňujem aj použitie vhodných 
umeleckých výrazových prostriedkov.   

Mgr. Pavol Blaho 
      Stredná odborná škola pedagogická, Modra 

 

 
 
 

 

 

 

Mier mojimi očami 

Marin Magda 

Po čom všetkom človek túži? 
Mať bohatstvo, slávu, moc? 
Aj ženy, ba aj muži 
Azda bude všetkým dosť? 

Čo nám pýcha, zloba, nenávisť môžu dať? 
Len vojnu a v tej sa predsa zomiera! 
Aby mohol človek pokoj v duši mať, 
Stačí mu, len nech v mieri nažíva... 



Jakub Čurilla 

Mier, to je keď vejú biele vlajky vo svete, 
keď násilie v ňom nenájdete. 

Keď si nepriateľ s nepriateľom ruku podáva, 
keď ustanú boje, vtedy všetkým sláva! 

V mojich očiach sú šťastné deti doma s otcami, 
nemajú tatov na fronte s puškami. 

Mier, to je keď sa deti môžu spolu hrať 
a nemusia sa ničoho báť. 

Valentína Balogová 

Ráno vstávam, 
oči otváram, 
pozerám z okna na stromčeky, 
ako si na nich spievajú vrabčeky. 
Nelietajú nám nad hlavami žiadne stíhačky,  
nepočuť tu hluk samopalu a tankov výstrely, 
len veselý džavot malej susedy Janky. 
Smiech a radosť, to je ale pohoda, 
a nie krik a plač smutného národa! 
Nech láska a mier tu naďalej panuje, 
nech žiadne dieťa nehladuje! 
Veď tak, ako slnko svieti na svete, 
nech mier vládne na celej našej planéte. 

Nicolas Tomčík 

Čo viac si môžem v živote priať, 
ako ráno stále v pokoji vstať !? 

Mať hlavu čistú, bez hádok a nepokojov, 
byť šťastný, milovaný a bez zbytočných zhonov. 

Slobodne sa hrať a mať úsmev na tvári, 
nebyť ukrytý, ale hrať sa na ihrisku plnom detských tvárí. 

Toto je mier mojimi očami. 
Byť šťastný, zdravý, pochopený, 

nie žiť niekde v utajení. 
Ľudskosť a láska ľudí spájajú, 

ale nepokoje a nezhody ich do pekla vháňajú! 



Matej Pavlík 

Po mieri každý túži 
a každý si ho aj zaslúži! 
No sú aj ľudia takí, 
ktorých mier a láska málo trápi. 
Pre vládu, moc a bohatstvo 
zničili by mier a dobro, 
ale mier a láska zvíťazí 
a všetko zlo porazí. 

Samuel Fecko 

Mier, to je stav pokoja, 
kedy srdce nebolí a všetky rany sa uhoja. 

Život novým smerom uberá sa, 
lúky kvitnúcich kvetov - ach, to je ale krása! 
Príchod mieru do života ľudí holubica hlási, 

ale  pamätaj, generácia, aj na ťažké časy. 
Tak ako temnú noc rozjasnila hviezdička, 

rozjasní u nás deň pokojom milá holubička. 

Michaela Čurillová 

Mier na celom svete chýba, 
to je naša ľudská chyba. 
Veď aj zvieratá majú spory 
alebo sa mi to len marí? 

Ľudia sa stále učia, 
ale nikdy sa nepoučia. 
Nepoučia sa natoľko, 
aby nepadlo ani jedno krivé slovko. 
Mier je hrozne veľká cennosť, 
a nikdy ho nie je dosť. 

Michal Kravec 

Neviem, čo je vojna, bo mier mám každý deň, 
keď nemusím sa o svojich blízkych báť 

a spokojne sa môžem s ockom na džípe preháňať. 

Neviem, čo je vojna, bo mier mám každý deň, 
keď sa môžem s kamarátmi zabávať, 

na bicykli si zaskákať a spokojne si futbal hrať. 



Tak čo je mier pre mňa mier? 
Je to pre mňa každý, nový, pokojný, ba obyčajný deň. 

Ela Čiasnohová 

Mier nie sú zbrane, 
ale dobré otcove dlane. 
Vyjdem vonku, slnko svieti, 
všade počuť len smiech detí. 
Čakám mamku z roboty, 
kúpi pre nás dobroty. 
Pokoj všade máme, 
bez strachu sa hráme. 
Žijeme si šťastne, 
v láske, mieri, krásne! 

Daniela Vaščurová 

Mier je veľmi dôležitý, 
pre všetkých i pre deti. 

Keby mieru nebolo, 
veru, smutno by nám bolo. 

Nechodili by sme k moru, 
nepili by sme Coca Colu. 

Ani v škole by sme neboli, 
k tomu hlad by sme cítili. 

Som šťastná, že žijem v mieri 
a prajem to aj ľuďom, 

ktorí to šťastie zatiaľ nemali. 

René Čurilla 

Radosť letí, láska letí, 
na svete je veľa detí, 
no nie na každé slnko svieti! 
Bieda, hlad ich sužuje, 
hrať sa im nedovoľuje! 
Do sveta moja prosba letí, 
dajte úsmev na tvár detí 
a môj pozdrav mieru nech ku každému doletí! 

Komentár vyučujúcej: Ide o básničky (kostrbaté, ale milé) primánov z krompašského gymnázia, ktorými si v septembri 
pripomenuli Svetový deň mieru. 

PaedDr. Martina Balogová 
Gymnázium, Lorencova Krompachy  



Dadaistické diela 
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Ivana Jánošíková, IX. ročník 

Tomáš Holena, IX. ročník 



Lucas Roman, IX. ročník 

 



Laura Jendrišková, IX. ročník 

 

 



 

Patrik Ježík, IX. ročník 



 

Veronika Kadurová, IX. ročník 

  



 

Adrián Korček, IX. ročník 

 



 

Gabriela Kubačáková, IX. ročník 

  



 

Elisabeth Materanková, IX. ročník 



 

Vanessa Stopková, IX. ročník 

  



 

Petra Strýčková, IX. ročník 

Alexandra Stuclíková, IX. ročník 



Barbora Zbojková, IX. ročník 

 

Adrián Korček, IX. ročník 



 

Simona Pitlová, IX. ročník 

Komentár vyučujúceho: DADA galéria „9“. DADA – umelecké hnutie, založené vo Švajčiarsku na začiatku 20. storočia, ktoré 
združovalo básnikov i maliarov. Za základný princíp svojej tvorby považovali hru a NÁHODU. Aj názov dadaizmus vznikol 



náhodne, keď umelci listovali v slovníku (dada – koník, detská hračka). Dadaistická báseň sa skladala z náhodne 
zoskupených slov a rovnako dadaistický obraz vznikol náhodným zoskupením obyčajných, bežných predmetov. Dadaisti 
chceli upriamiť pozornosť publika na všedné, náhodné predmety, odstrániť bariéru medzi umením a životom a rozvíjať 
ľudskú fantáziu. Počas uplynulých dní bola zadaná deviatakom táto úloha:  
„Vezmite si noviny a nožnice. Vyberte si v novinách článok taký dlhý, akú chcete mať báseň. V našom prípade to bolo päť 

strof po štyri verše. Potom vystrihnite z článku slovo za slovom a nahádžte do vrecúška, jemne premiešajte. Potom vyťahujte 

výstrižky jeden po druhom a skladajte, lepte na papier v takom poradí, v akom ste ich vyberali. Vznikne báseň, ktorá sa vám 

bude podobať.“ Návod zostavil TristanTzara, básnik a duša dadaistov. Ak chcete vytvoriť dadaistický obraz, nájdite a 

pozbierajte vo svojom okolí rôzny materiál (gombíky, obrázky, textil, drevo, bežné drobné predmety a pod.) a spojte 

vhodným lepidlom v takom poradí, ako ho nájdete. Môžete doplniť maľbou. Tak nech sa páči, otvárame DADA galériu „9“ 

našich umelecky nadaných deviatakov. Umelecká kritika vítaná.  

Mgr. Branislav Večerík 
Základná škola, Turzovka 

Súťaž 

Zuzana Šalyová, VIII. ročník 

 „Čítaj!“ ďobla svojím dlhým na čierno nalakovaným nechtom do žltého plagátika.  
„Súťaž o najkrajšiu triednu fotku...,“ prečítala som úplne bez nadšenia. „Ďalej!“ Prevrátila som očami 
a pokračovala: „Trieda, ktorá vyhotoví najkrajšiu triednu fotku (musí na nej byť väčšina žiakov triedy), 
získa cenu v podobe dvojdňového výletu do Slovenského raja pre celú triedu a triedneho učiteľa.“     
 „Noooo? Čo na to hovoríš!?“ Jej oči priam žiarili od nadšenia.  
 „Podľa tónu tvojho hlasu máš v pláne zapojiť nás do tejto súťaže,“ odpovedala som jej.  
 „Samozrejme, že mám! Som predsa predseda triedy!“  
 „Už možno nie dlho. Si príliš otravná!“ zasmiala som sa.  
 „Alebo ako ja tomu hovorím – mám príliš veľa nápadov!“ Hneď ako to dopovedala, rozhodla sa 
dostať svojich úžasných 172 centimetrov ešte vyššie.  
 „Čo robíš?!“ nešťastne som vykríkla. Neskoro, už aj so svojimi obrovskými čiernymi teniskami 
stála na mojej lavici. 
 „Všetci ma počúvajte!“ Rozhliadla sa, keď zistila, že ju nikto nepočúva, odkašľala si a  zvýšila 
hlasitosť. „Héj! Počúvajte, bola vyhlásená súťaž o najkrajšiu fotku triedy, ktorú musíme zvládnuť bez 
učiteľa. Výhra je dvojdňový triedny výlet, teda dva dni bez písomiek a učenia! A keďže máme v triede 
fotografických géniov, mňa a tuto Elu,“ ukázala na mňa, „myslím, že to vyhráme. Len potrebujem, aby 
ste všetci s nami spolupracovali a počúvali naše pokyny.“ Konečne zliezla z lavice. 
 „To na tej fotke musíme byť všetci?“ spýtal sa Alex, ktorý s našou hovorkyňou zdieľal iba krstné 
meno. 
 „Áno, úplne všetci - alebo aspoň väčšina,“ odpovedala som mu.  
 „Tak to nezvládneme. Sorry, Saša, ale nikdy sa všetci na tej istej veci nezhodneme,“  ozval sa 
premúdrený Adam. V stotine sekundy sa pri ňom zjavil čierny uragán a skoro mu svojím dlhým nechtom 
vypichol oko. 
 „Po prvé, nie som Saša, po druhé zvládneme to, po tretie, jediný, kto na tej fotke nemusí byť, si 
ty!“ Adam skoro nedýchal, necht bol príliš blízko.   
 „Čo sa to tu zasa deje? Alexandra, sadni si - a Adam, ty nám môžeš zopakovať minulú látku!“ 
Dejepisárka si ho premeriavala cez rám okuliarov. Alex si so širokým úsmevom sadla vedľa mňa, 
ale nezabudla Adamovi nenápadne ukázať, že mu drží palce pri odpovedi. 
 Počas desiatovej prestávky pokračovala: „Mohli by sme zobrať celú triedu na kolotoče. Vyviezť 
sa na horskú dráhu a cvaknúť nejakú úžasnú fotku!“ Rozhadzovala rukami a skoro mi vyrazila rožok. 
 „Je to dobrý nápad, lenže niektorí sa boja výšok...“ jednou vetou som jej pokazila plány. 



 „Ty si taká pesimistka,“ povedala sklamane. 
 „Nie, som realistka. Bol to fajn nápad, len sa nedá zrealizovať. Neboj, máme ešte celý tento 
týždeň na premyslenie. Fotku treba odovzdať až budúci piatok.“  
 „Máš pravdu, to máme ešte času a času.“  
 Ďalší deň sme sa foteniu nestihli venovať. Ja som mala tréning a Alex výtvarnú. V stredu zase 
Alex tréning. Vo štvrtok nám odpadla polovica vyučovania a väčšina z nás sa rozhodla ísť vyskúšať 
nový fastfood. Niektorí sa neradi fotíme pri jedle. 
 Nadišiel piatok, písomka z matiky a konečne zaslúžený víkend. Cez víkend sme si všetci hľadeli 
svojho a učili sa na test z biológie. V takomto rýchlom tempe prešiel aj pondelok a utorok. Zrazu som 
vstala a už bola streda. 
 „A vy ste už odovzdali triednu fotku učiteľke? My áno, celkom sa nám vydarila,“ pýtala sa jedna 
ôsmačka Alex. 
 V tom momente Alex stuhla. Prestala dýchať a celých desať sekúnd hľadela bez žmurknutia 
pred seba. Až potom urobila hlboký nádych a s úsmevom sa pozrela ôsmačke do očí.  
 „Ešte nie, naša fotka potrebuje trochu viac práce, zatiaľ nám nevyhovovalo svetlo.“  A už ma 
ťahala preč. Zavrela za nami dvere prázdnej učebne a začala svoj monológ. „Ako sme na to mohli 
zabudnúť! Ako? Mala som to v každom jednom kalendári, napísala som si to na ruku (otŕčala mi svoju 
ruku) a aj tak sme na to zabudli! Prečo mi to nikto nepripomenul? Teraz máme už len dva dni na 
naplánovanie aj zrealizovanie. To nestíhame!“ Dramaticky si zakryla tvár rukami. 
 „Tá súťaž nie je povinná,“ potichu som hlesla.  
 „To je jedno, že nie je povinná. Predstav si, že sa nezapojíme do takej skvelej školskej akcie! 
Také zlyhanie! Chápeš? Zlyhala by som ako predsedníčka triedy!“ Ešte dramatickejšie si prehrabala 
vlasy.  
 „Kľud. Neboj sa, my to spoločne zvládneme. Pozri, dnes to celé naplánujeme, dáme každému 
vedieť a zajtra to zrealizujeme. V piatok odovzdáme fotku, v pondelok zistíme, že sme vyhrali a vo 
štvrtok a piatok si budeme užívať v Slovenskom raji!“  
 Smutné tmavé oči sa postupne rozjasnili. „Ďakujem Ela! Ty mi vždy zlepšíš náladu!“ 
 „Takže si to zhrnieme. Zajtra každý príde v bielom tričku a v modrých džínsoch. Po vyučku sa 
presunieme na námestie. Prejdeme sa po hlavnej a nájdeme niečo zaujímavé, kde sa odfotíme!“ 
rozhlásila všetkým plán.  
 Nastal deň D. Po vyučovaní sa celá naša trieda napchala do jediného malého autobusu. 
Našťastie sme išli iba tri zastávky, ale aj tak ľutujem spolucestujúcich. Potom sa naša svorka vyrojila 
v centre mesta. Prešli sme historickým centrom a cvakali jednu fotku za druhou. Hoci sme hneď na 
mieste polovicu vymazali (vždy niekto žmurkol alebo vietor rozfúkal niekomu vlasy).  
 Po vyše hodine Alex zavelila, že máme dostatok fotiek a už sa len musíme poradiť, ktorú 
vyberieme. Najlepšie v pizzerii. Rozhodli sme sa naše veľdielo osláviť pizzou. 
 „Kika, môžem si dať do tvojho ruksaku foťák? Nechcem si ho oliať kolou,“ povedala Alex a  už aj 
vkladala drahocenný foťák do Kikinho batohu.  
 O chvíľu Kika oznámila, že musí utekať na tréning. Zakývali sme jej a pokračovali v zábave. 
 „Alex? Kde máš foťák?“ ozval sa Adam. Alex sa chytila sa za krk, pútko foťáku tam nebolo. 
 „Kika!“  
 „Bežme!“ Zakričal Adam.  
 Všetci sme sa ozlomkrky rozbehli smerom k zastávke autobusu. Dúfali sme, že stihneme Kiku 
zastaviť skôr, ako nastúpi. 
 Keď sme celá trieda utekali cez prechod, niečo mi napadlo. Rýchlo som vytiahla mobil, dvihla 
ruku do výšky a stlačila spúšť. Pre istotu dvakrát. Naša trieda. Všetci ozlomkrky bežiaci za jedným 
cieľom. Hoci úplne rozdielni, zároveň sme mali niečo spoločné.  
 Dobehli sme na zastávku a videli Kikin autobus odchádzať za roh. S náladou na bode nula sme 
si posadali na neďaleké schody. Sedeli sme v úplnom tichu. Alex sa postavila. 
 „Chcela by som sa vám všetkým ospravedlniť!“ 



 V tom mi to došlo. 
 „Ešte nie je všetko stratené!“ Vytiahla som mobil, to sa už okolo mňa všetci zhromaždili. 
Ukázala som im dva bežecké zábery.  
 „Tieto sú skvelé!“ 
 „Wow, tie sa podarili!“ okomentovali ich spolužiaci.  
 „Ela si skvelá! Zachránila si ma. Vlastne celú triedu!“ vyhŕklo z Alex. 
 Keď sme sa zhodli na jednej z dvoch fotografií, dali sme ju vytlačiť. Uvedomili sme si, že tam 
nie je Kika. To už vyriešila naša triedna umelkyňa Alex, jednoducho ju tam dokreslila. Ja som mala na 
fotke len svoje topánky, čo mi úplne stačilo. 
 V pondelok sme sa dozvedeli radostnú správu. Naša triedna fotka vyhrala súťaž pre originalitu 
a kreativitu, čo sme prejavili. Ostatné triedy mali fotky príliš nastajlované. My takú chaotickú. Presne 
takú ako naša trieda.  
 Výlet si určite užijeme. Spravíme kopu fotiek. Alex sľúbila, že si foťák nebude nikde odkladať. 
Len nech robí fotodokumentáciu výletu ona. Ja nemám umelecké ambície. Ja si len zbieram momentky. 

Komentár vyučujúcej: Žiačka 8. ročníka ZŠ sa pravidelne zapája do literárnych súťaží, v ktorých získava prvé úspechy. V 
uverejnenej próze spracováva aktuálne témy dospievania a medziľudských vzťahov v kolektíve založených na princípoch 
priateľstva a súťaženia. Pozitívne hodnotím žiačkinu schopnosť pútavo vystihnúť atmosféru triedy, pozorovacie schopnosti a 
zážitkovosť prózy. Text Súťaž získal druhé miesto v literárnej súťaži Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2020 v kategórii pre 
základné školy. 

Mgr. Patrícia Gabrišová 
Súkromná základná škola Didacticus, Palackého, Košice  

Rozprávka o Jankovi 

Nella Krehliková, V. ročník 

Od Tatier k Dunaju a od Devína po Tokaj sa rozprestiera krajina s názvom Slovensko. A raz, 
keď sa slnko rozhodlo spoznať túto krajinku, poslalo svoj zlatý lúčik na prieskum. Ten sa rozhodol 
skĺznuť do izbietky, kde sa naťahoval malý Janko, ktorý chce poznať všetko.   

Lúčik to spoznal a pošteklil ho na zamračené čielko. 
„Vstávaj Janko,“ šepkal mu lúčik do uška. Janko sa otočil na druhú stranu a pochrapkával ďalej. 

Lúčik sa však nedal odradiť. Stiahol svojimi zlatými prstíkmi z Janka perinu a pošepkal mu: „Vs távaj, 
Janko, ideme na potulku.“ Keď to Janko započul, hneď bol na nohách. Vtedy už bol lúčik na modrej 
oblohe a držal sa prštekmi svojich bratov. Zlatom zaliali krajinku a vábili Janka, aby ich nasledoval. 

Janko nevedel, ako to stihne. Vymyslel si rýchlo dron, nasadol doň, chytil sa ovládača a hybaj 
za slnečnými lúčmi. Pošepkal dronu. Ten rozumel detskej reči, že chce spoznať celú krajinu. Prvá 
zástavka bola na vrchole, kde bol sneh a zima. Janko prečítal na tabuli: Lomnický štít. Fíha, tu je ale 
chlad, pomyslel si. Samé vrchy a kopce, naše krásne Tatry. Janko si pod sebou všimol, ako ľudia 
zbierajú jabĺčka zo stromov. To isté robili ľudia za Tatrami v Poľsku, za Dunajom v Maďarsku, za 
Devínom v Čechách. Keď sa započúval z tej výšky, zistil, že nerozumie, čo hovoria. Poopravil 
navigáciu, aby zmenil trasu. Vtedy bol nad Poľskom. Tejto reči sa dá ľahšie rozumieť, je podobná mojej, 
pomyslel si Janko. Mama tam volala deti k obedu. Varila mu žurek, typickú poľskú kyslú polievku. Janko 
také jedlo nepozná, halušky s bryndzou, to má rád. Poháňaný zvedavosťou sa vrátil späť, lebo bol 
zvedavý, čo sa deje v Bratislave. 

Ulice boli plné turistov z Rakúska, Maďarska či Anglicka. Obdivovali krásy našej krajiny, naše 
hory, planiny, hrady a zámky, jaskyne. Všetci sa k sebe správali úctivo. Keď už slnko unavene žmurkalo 
na krajinu, Janko si uvedomil, že je čas vrátiť sa domov. Bol unavený aj on, lebo na Slovensku je veľmi 



veľa krásnych miest, ktoré chcel spoznať. Nad Banskou Štiavnicou vežové hodiny práve ukazovali pol 
dvanástej. Čudoval sa, ako je to možné, ale slnečný lúč mu pomohol rozmotať túto záhadu. Tam hodiny 
ukazujú veľkou rúčkou hodiny a malou minúty. Rýchlo domov, aby v tme nepoblúdil. Mama ho už 
vyčkávala s dobrými bryndzovými haluškami, ktoré sú žiadané aj v ďalekých krajinách. 

Janko doma porozprával, kde bol a čo videl. S ospalými očami ho otec preložil do postele, aby 
dosníval sen o krásnej krajine, v ktorej žijeme.  

Slovák v srdci Európy 

Sabrina Soffová, VI. ročník 

Rozprávam sa s láskou,  
počúvam s úctou a pokorou,  
s mojou drahou starou mamou,  
o tom, ako na Slovensku bolo – nebolo.  

Starká spomína, na všetko pekné,  
 ľudí, život, školu, veselie,  
na jej život krásny, pre ňu bez starostí  
plný snov a nádeje. 

Nádeje v dobro, lásku, šťastie ľudí,  
hoc boli chudobní a nemali skoro nič.  
Hoc vtedy život nebol vôbec ľahký,  
s pokorou hľadí na to, čo by chcela docieliť. 

Spomína na to, ako prvá z dediny,  
odišla pre svoj lepší život študovať,  
ďaleko od domova, od rodiny,   
hľadať šťastie, zo všetkého sa radovať. 

Niekedy i v slzách, ľúto jej bolo,  

keď spomenula si na rodinu,  
listy domov písať každý týždeň skoro,  
znamenali pre ňu záchranu. 

V cudzej krajine, v cudzom jazyku,   
po štúdiu išla pracovať.  
Hrdá to Slovenka, svedomitosť svoju,  
rozhodla sa nevzdávať. 

Na konci nášho rozhovoru  
múdru pravdu povedala:   
Ver dieťa moje svojim snom!  
Buď milá, láskavá, pokorná a pracovitá,  
takú osobu každý si pýta. 

Ďakujem, starká, za Tvoje vzácne slová,  
počúvať ich chcem znova a znova.   
Si pre mňa vzácny človek, veď to vieš,  
za všetko Ti z môjho srdca ďakujem. 

Príbeh prababky Lucie 

Slávka Kobezdová, VIII. ročník 

 Mama nás ráno okolo ôsmej priviezla k prababke Lucii. Ja, ako štrnásťročná tínedžerka, som z 
toho neskákala dva metre do vzduchu. Sestra ma chytila za ruku a ťahala dnu do domu. Zacítila som 
známe bryndzové pirohy, ktoré sestra tak pažravo hltala v kuchyni. Prababka sa na mňa usmiala a 
vtisla mi na každé líce po dva bozky. 
 „Slniečko moje, ako sa máš?“ opýtala sa ma. Neznášam túto otázku. Prečo sa to vždy všetci 
musia pýtať? Prababka si sadla na staré kreslo a začala štrikovať.   
 Katka si jej sadla na kolená a po chvíli sa ozvalo zvyčajné: „Babkaaaa, porozprávaš nám 
niečo?“ Super. Zase nejaké staré príbehy z doby kamennej. Pretočila som očami a neochotne som si 
sadla na zem pred prababku a sestru. 
 „Viete, na jar, vždy po pálení Moreny, sa konala veľká oslava. V strede dediny stálo plno stolov, 
ktoré sa prehýbali od ťarchy toľkého jedla a pitia. Stoly boli postavené okolo obrovskej vatry. Deti boli 
upravené a umyté. Dievčatá mali vo vlasoch farebné stuhy či vence z kvetov. Chlapci zas mali pekné 
kabáty a vtáčie perá v klobúkoch. Staršie dievčatá a ženy mali nádherné šaty zdobené vyšívanými 
ružami. Vydaté ženy mali na hlavách miesto stužiek biele čepce. Mládenci a starší muži mali vysoké 



čierne čižmy, pekné biele nohavice, bielu košeľu a čierne vesty s rôznymi vzormi.“ Prababka zmĺkla, aby 
spočítala očká na šále, ktorý štrikovala. „Tak, ako každú jar, vyšli sme z kostola a v sprievode sme sa 
spievajúc vybrali k vatre. Pamätám si, že keď sa raz večer zapaľovala vatra, prišiel k nám sprievod asi 
päťdesiatich ľudí. Mamka mi povedala, že sú to Maďari, Poliaci, Česi, Rakúšania a Ukrajinci. Maďarskí 
muži mali biele nohavice, vysoké čierne čižmy, bielu košeľu a cez plecia prehodený biely kabát. Poliaci 
mali kroje do červena. Česi mali biele nohavice či sukne, biely vrch a modré vesty. Rakúšania a 
Ukrajinci mali čierne nohavice či sukne, vysoké čierne čižmy a vesty či kabáty zdobené mnohými vzormi 
kvetov. Padla mi sánka, keď som ich videla. Každý jeden vyzeral aspoň trochu inak. Pamätám si, ako 
každý národ spieval svoje vlastné piesne a dokonca si priniesli vlastné jedlo. Do každého som namočila 
prst a poviem vám, deti moje, také dobré jedlo som v živote nejedla.“ Prababke sa ligotali oči od sĺz a ja 
som sklopila zrak, nech si ich utrie vreckovkou. 
 Konečne som sa ozvala aj ja: „Povedz nám, ako si stretla pradeda?“ Prababka sa na mňa 
šibalsky usmiala: „Vášho pradeda som stretla práve na tej oslave, keď som mala asi devätnásť rokov.“   
  Ozval sa zvonček na dverách. Mama prišla. Rozlúčila som sa s prababkou, ale vo dverách som 
sa na ňu ešte pozrela. 
  „Prababka? A čo majú Slováci a iné národy nie?“ pýtala som sa. 
  „Ale, slniečko moje, pirohy predsa!“ Prababka sa zasmiala, šibalsky na mňa žmurkla a vrátila sa 
k štrikovaniu. Ešte raz som prababku pozdravila a nasadla som do auta. 
  Zrazu som sa nemohla dočkať, kedy sa sem znova vrátim. A napchám sa pirohmi.   

Komentár vyučujúcej: Texty vznikli na podnet zapojenia sa do celoslovenskej literárnej súťaže Slavistické pierko. Ich témou 
je naše rodné Slovensko, ponímané ako srdce Európy. Žiaci sa písaniu venovali v rámci domácej prípravy. Podarilo sa im 
krásne zachytiť čaro našej vlasti, jej tradície a zvyky, ktoré sa z generácie na generáciu preniesli aj do dnešných dní.  

Mgr. Patrícia Gabrišová  
Súkromná základná škola DIDACTICUS, Košice 

Zakliata v knihe 

Sofia Blinová, VIII. ročník 

„Máte nejaké nové knihy?” pýtala som sa ako zvyčajne pani knihovníčky. 
„Je mi ľúto, Hana, nové knihy prídu až o dva dni,” odpovedala mi slečna Trevasová. V tejto 

knižnici som už prečítala všetky knihy. Čítanie patrí medzi moje najväčšie záľuby, a keď otvorili v našom 
malom mestečku túto knižnicu, bolo to ako splnenie dávneho sna. „Tak si teda požičiam nejakú, ktorú 
som už čítala,” oznámim knihovníčke a moje kroky smerujú k poslednému radu poličiek. Prstami 
prebehnem po knihách a zotriem tenkú vrstvu prachu, keď vtom omylom jednu knihu zhodím. Hrubá 
kniha dopadne na zem a ja si uvedomím, že túto som tu nikdy predtým nevidela. Vezmem ju do rúk a 
do očí mi udrie jej názov Nikdy viac. „Znie to zaujímavo. Ako som ju tu mohla prehliadnuť!” zamrmlem si 
sama pre seba. 

„Slečna Trevasová, požičiam si túto,” poviem a kráčam smerom k dverám na odchod. 
„Dobre, Hana, maj sa dobre,” ozve sa slečna Trevasová zo skladu, pričom ani nevidela, akú 

knihu nesiem.  
Uvarila som si teplý čaj a usadila sa v kresle. Zobrala som knihu do rúk a otvorila ju, no odrazu 

mi do očí udrelo silné žiarivé svetlo. Kniha sa mi vyšmykla z ruky, no ja som bola stále oslepená. Keď 
som sa konečne spamätala a zdvihla ju, zistila som, že po mojej izbe nie je už ani stopy. Namiesto toho 
som sa nachádzala na kamennom chodníku. Niekoľko pár metrov odo mňa stál obrovský zámok. 
Nemohla som uveriť vlastným očiam. Knihu som rýchlo strčila do vrecka a išla som preskúmať, kde sa 
to nachádzam. Naozaj sa mi to len nesníva? Je to neskutočné! 



„Och, slečna Hana, len poďte. Kráľovná vás už očakáva,” ozve sa mi spoza chrbta kráľovský 
komorník. 

„Kráľovná? A ako vôbec viete moje meno? A čo tu vlastne robím?” spustila som zo seba všetky 
otázky, ktoré som mala na jazyku, no komorník ich ignoroval. Viedol ma cez nádhernú chodbu do 
tanečnej sály. Tam bolo množstvo ľudí, ktorí mali na sebe tie najluxusnejšie šaty a róby, aké som kedy 
videla. 

„Poďte tadiaľto,” štuchol mi do chrbta a ukázal mi červené dvere. „Tam na vás už naša kráľovná 
čaká,“ povedal mi a otvoril dvere.  
 „Vitajte, drahá,” ozval sa ženský hlas. Predo mnou stála nádherná pani. Oblečená bola v 
najkrajších šatách, aké som kedy videla. Na krku mala náhrdelník z pravých perál a vyzerala ako z 
rozprávky! „Čakali sme ťa, Hana,” usmiala sa na mňa a odkryla krásne biele zuby. 
 „Ehm... ako viete, kto som? A ako som sa sem dostala?” spýtala som sa, pričom som stále 
nevychádzala z údivu. 
 „Rozhodla si sa prečítať si moju knihu, a tak si v mojom svete. Nemáš sa však čoho báť, je to tu 
ako v rozprávke,” povedala a z vlasov jej pritom vyleteli motýle. „Ale predsa tu nebudeš iba takto stáť, 
poď na večierok a zabávaj sa,”  navrhla mi radostným tónom.  
 „Ten večierok je nádherný, no a ja mám na sebe len  prosté šaty,” povedala som a pozrela sa 
dolu na moje oblečenie. 
 „To nie je žiaden problém!” mávla prstom kráľovná. Odrazu som mala na sebe prekrásne žiarivo 
purpurové šaty a vlasy som mala nádherne upravené. „Cíť sa tu ako doma,” šepla mi kráľovná a 
zaviedla ma ku stolom plným občerstvenia. Boli tam koláče všemožných druhov a jedlá od výmyslu 
sveta. „Nehanbi sa, Hana, ponúkni sa,” usmiala som sa na kráľovnú a vzala si malinový koláčik. Išla 
som doňho zahryznúť, no vtom mi ho niekto vytrhol z úst. A čo nevidím - predo mnou na stole stál malý 
chrobáčik. Ďalšie dva liezli po čučoriedkovom koláči a zabárali sa do pudingovej náplne. Z koláčika 
vytiahli čučoriedky a vytvorili nápis na bielom obruse: Tri veci zješ, tri veci stratíš, strašnú cenu zaplatíš.  

Kráľovná bola veľmi rozhorčená. „Ako sa sem tento odporný hmyz dostal?!” kričala a snažila sa 
ich rukou rozpučiť. No chrobáčikovia boli natoľko rýchli, že sa jej prekĺzli pomedzi prsty a utiekli. 

„Veľmi sa ti ospravedlňujem, drahá, bolo to len nedorozumenie,” povedala kráľovná a zavolala 
služobníctvo, aby upratali tú spúšť na stole. Usmiala som sa, akoby sa nič nestalo, no predsa len som 
zostala trochu v rozpakoch. Tri veci zješ, tri veci stratíš, strašnú cenu zaplatíš... Čo to malo znamenať? 
Asi len nejaká miestna riekanka. 
 „Naozaj ma to veľmi mrzí, Hana. Tie odporné chrobáky zničili skoro všetko jedlo. Našťastie sa 
nám podarilo zachrániť aspoň makrónky. Viem, že tie máš najradšej,” povedala kráľovná a predo mnou 
sa zjavili makrónky rôznych farieb. Chvíľu som váhala, no nakoniec som neodolala a vzala som si dve 
vanilkové. „Po tých dobrotách by sa nám zišla malá prechádzka, nemyslíš?” spýtala sa kráľovná a 
ukázala na kráľovský kočiar poháňaný bielymi koňmi. Odhodlala som sa a nasadnem do kočiara. 
Pomaly sa odlepujeme od zeme. „Kočiar lieta!” poviem v úžase. 
 „Ja viem, nie je to magické?” Zatlieska kráľovná. Ani si neuvedomujem, ako rýchlo sa 
pohybujeme, až kým prudko nezastavíme. Ocitli sme sa v krajine, kde je všetko zasnežené nádherným 
snehom, ktorý sa jagá na slnečnom svetle. 
 „Sme v dokonalej krajinke, ktorú som vytvorila len a len pre teba, Hana,” žmurkne na mňa. 
Odrazu začali okolo nás tancovať veselé malé deti. Tlieskala som im do rytmu a zabávala sa. Chlapcovi 
som po tanci darovala mincu, bol to skutočne rozkošný tanec. 
 „Čo povieš na šálku teplého kakaa a pár čokoládových sušienok?” navrhla kráľovná a ukázala 
smerom na cukráreň. Usmiala som sa a nasledovala ju. „Môžeš tu zostať, ako dlho len budeš chcieť. 
Nemáme tu často hostí,” povedala kráľovná a podala mi kakao so sušienkami. Nedočkavo som 
zahryzla do sušienky.  

Zrazu sa však všetko začalo rúcať a miznúť. Palác sa zmenil na zrúcaniny, nádherná komnata 
na ošarpanú izbu, rozkošné deti na ošarpané, škaredé bábiky. 



„Ach, ty naivné dievča! Veď som ťa varoval!” ozve sa zrazu odniekiaľ chrobák. Tri veci zješ, tri 
veci stratíš, strašnú cenu zaplatíš. Koláčik, sušienky, makrónky, minca, šaty… Čo bola tá tretia stratená 
vec? Kniha! Kniha, vďaka ktorej som sa sem dostala! 

„Len mi nepovedz, že sa kráľovná zmocnila knihy!” zvolá chrobák zúfalo. 
„Samozrejme, že áno,” ozve sa kráľovná zlovestne.  

 Na jazyku mám milión otázok: „Prečo je tá kniha kúzelná? Ako ste vedeli moje meno? O čo vám 
ide?!” spustím, no ona sa len pousmeje. „V tejto knihe som uväznená viac ako sto rokov. Jej autor, 
čarodejník, však už dávno nežije a na knihu sa zabudlo. Čakala som dlho, kým ju konečne niekto otvorí. 
Môžem sa vyslobodiť len tak, že si niekto vyplní kliatbu a nahradí ma. Tri veci zješ, tri veci stratíš, 
strašnú cenu zaplatíš - hneď teraz.”  
 „Nie, to nemôžeš!” vykríknem.   
 „Neskoro, drahá, konečne sa oslobodím a ty tu navždy zostaneš,” diabolsky sa zasmeje a 
chystá sa tú prekliatu knihu otvoriť, podarí sa mi ju však vyraziť z rúk a hodiť do krbu, počujem v diaľke 
jej prenikavé nie a zrazu …  
 

Prebudím sa v kresle. Bol to… iba sen? Z krbu sa valí oheň a v jeho útrobách plápolajú zvyšky 
knihy. Určite to bol len sen, ubezpečujem sa znovu a chystám sa poliať kvety. Na liste vidím akéhosi 
známeho chrobáka. Zdá sa mi to alebo práve žmurkol?  

Komentár vyučujúcej: Žiačka VIII. ročníka ZŠ sa vo voľnom čase najradšej venuje čítaniu kníh a písaniu krátkych próz. Text 
Zakliata v knihe vznikol v rámci domácej online prípravy a uplatnila v nej princípy žánrov fantasy či autorskej rozprávky – 
vybudovaný fiktívny svet miestami pripomína rozprávku od L. Carolla Alica v krajine zázrakov.  

Mgr. Beáta Punová 

Základná škola, Zlatníky  

Mor ho! 

Dominika Šimulčíková, VIII. ročník 

 Kedysi, ďaleko odtiaľto, za siedmimi vodopádmi, tromi horami, dvanástimi kopcami ležala 
spokojná a slobodná krajina. Ľudia si navzájom pomáhali, jedli, pili, žili spolu ako brat a sestra. V strede 
tejto krajiny bol hrad. Veľký, vysoký, mohutný, ale starý. Omietka sa lúpala a šesť metrov od zeme bol 
zarastený papraďou. Aj na to, že bol starý, bol veľmi pôsobivý. Okolo sa týčila záhrada lemovaná kvetmi 
všetkých kútov sveta a jej vôni nevedel odolať nik. Bola cítiť až na kraj krajiny. Neďaleko záhrady bol 
skleník krištáľovej farby, priezračný, ale malý. Na oblohe sa šaleli vtáčiky, na zemi pochodovali mravce 
a mohli ste uvidieť aj naháňajúcich sa psíkov. Lenže jedného dňa sa všetko úplne zmenilo.  
 V jednej z najvyšších veží sa práve zobúdzal kráľ. Nebolo to dlho, čo prišiel z ďaleka 
a potreboval nocľah. Po čase sa ľuďom zapáčil, lebo bol aspoň na pohľad milý a láskavý, tak si ho 
zvolili za kráľa. Lenže vtedy spoznali jeho kruté a nevďačné vlastnosti. „Uhni, zavadziaš, ty nemehlo,“ 
povedal kráľ sluhovi. „Pane, ja som len chcel...“ odpovedal vyľakaný sluha, ale kráľ ho prerušil. „Mňa 
nezaujíma, čo si chcel! A už zavri zobák, čo nevidíš? Čaká ma trón!“ nevďačne odfrkol kráľ. Bol priam 
posadnutý trónom. Stále chcel len panovať a na nič iné nemyslel. Všetkých odháňal a všetko chcel 
spraviť sám. Ľudia ho nemali radi len preto, ale aj kvôli tomu, že vyberal čoraz vyššie a vyššie dane 
a vyhlásil, že odteraz sa mu budú vždy, keď ho stretnú i klaňať. Nebolo to zvykom, ba vôbec sa ešte 
nikomu neklaňali, lebo doteraz vyberali správne. Ale život naučí. A to nebolo vlastne nič s porovnaním, 
čo robil. 
 Mal armádu, veľmi dobre vyzbrojenú a každý, čo len vyslovil svoj názor, že je zlý, že sa mu jeho 
panovanie nepáči, išiel do väzenia. Keď si kráľ sadol na trón, prišiel sluha, tak hlboko sa uklonil až sa 



perami dotkol dlážky, vzpriamil sa a povedal: „Pane, vonku... vonku...“ Nevedel a nechcel nahnevať 
kráľa, lebo naposledy to veru nedopadlo dobre. „No tak, čo je ? Onemel si ? Či si jazyk po ceste stratil? 
Už to vyklop! Čo si chcel povedať ?!“ kruto mu odpovedal kráľ. „Pane, vonku sa dejú zvláštne veci...,“  
ani nestihol dopovedať a prenikol k nim hlas ľudí, ktorí kričali: „MOR HO, MOR HO, MOR HO !!!“  
 Kráľ vyšiel von na balkón a išli mu oči vypadnúť z jamôk. Ľudia sa zišli do uličiek, na kopec, ba 
už aj skoro vylomili bránu, čo tak silno trieskali a vojaci nestíhali zadržiavať ju. Všetci mali v ruke niečo, 
či už varechu, sekeru, meč, lyžicu, vidly, valec na varenie, všade, kam  si sa pozrel, boli ľudia a veľmi 
znepokojení. Nenašiel by sa ani kúštiček voľného miesta a už aj na balkóny vychádzali ľudia, čo nemali 
kam ísť. Kráľ na to: „Chcete vojnu, máte ju mať !“ zreval. „Choďte do nich vy tupci, na čo ešte čakáte!“ 
 Po kráľovom nariadení vybehli vojaci milióny... milióny... Ženy a deti sa skryli a začalo sa. Bitka 
pretrvávala a bola čoraz krutšia. Sekera nôž, meč, varecha, všetko možné i nemožné bolo od krvi. Keď 
sa ľudu nepáčilo kráľovo správanie, ľud musel zasiahnuť. Kráľ vošiel do hradu a viac sa neukázal. 
 Po troch hodinách už bolo po bitke. Kráľ vyšiel von na balkón a tu onemel. Vyhrali, to je síce 
pravda, ale to, čo videl, mu zastrelo zrak. Ako keby sa mu celý život práve premietol pred očami. 
Nemohol tomu uveriť, toľko krvi, plačúce matky, ženy, deti. Nepadol len ľud, ale i jeho vojsko. 
 „Čo teraz ?“ pomyslel si. Od hanby sa išiel prepadnúť. „Bolo mi to treba? Čo si teraz o mne 
myslia?“ hovoril hlas v jeho hlave. 
 Zrazu jedna plačúca žena zvolala: „MOR TY LEN, A VOĽ NEBYŤ, AKO BYŤ OTROKOM !“ 
 Po týchto slovách padla slza z kráľových očí na zábradlie balkóna a nemal slov. Vedel 
a uvedomoval si čo spôsobil a dosť sa hanbil. Boj vyhrali, ale ľud mu to nevráti. Jeho správanie bolo 
kruté, hnusné a nechutné, uvedomoval si to. Takto si to však nepredstavoval. To, čo spravil, však už 
nevráti a jeho svedomie tieto výčitky nikdy nepustí z hlavy. 

Komentár vyučujúcej: Dominika Šimulčíková je žiačkou ôsmeho ročníka Základnej školy s materskou školou kráľa 
Svätopluka Šintava. Jej koníčkom je vyrábanie rôznych vecí pre potešenie ľudí. Rada maľuje, kreslí - najmä zvieratá. V škole 
sa zaujíma o predmety ako biológia a chémia. Ako sama hovorí, je dobré vedieť, čo sa nachádza v nás aj vôkol nás. Vo 
svojom voľnom čase veľmi rada číta knihy. Má rada všetky knihy  od fantastických po romantické a dobrodružné. Taktiež 
veľmi rada píše, či už básničky, alebo nejaké príbehy na dané témy. „V každom z nás sa skrýva talent a ja ho tiež v sebe 
objavujem.“ 

 Mgr. Silvia Kriváčková 
Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka, Šintava 

Život predložky NA 

Maroš Németh, VIII. ročník 

 Ahoj! Moje meno je Na a pracujem ako predložka. Ale poďme pekne od začiatku. 
 Narodila som sa v roku 1843. Môj otec sa volá N a moja mama A. Keďže my nestarneme, hneď 
po narodení som túžila stať sa predložkou. Moji rodičia s tým nesúhlasili, ale osud rozhodol a teraz som 
jedna z najvýznamnejších predložiek. Pracujem nonstop, ale keď si potrebujem oddýchnuť, nahradí ma 
niekto iný. Možno si vravíte, že mám nudný život, no mýlite sa. Keď nepracujem, užívam si svoj voľný 
čas s ostatnými slovnými druhmi. Moje najobľúbenejšie sú podstatné mená, a to napríklad podstatné 
meno Pes. Je to môj kamarát už od malička a tiež je vo svojej práci významný. 
 Môj šéf je predložka Od. Keďže sa vo svojej práci rýchlo zlepšujem, dobieham ho, a preto ma 
nemá rád. Bojí sa, že príde o svoju kanceláriu. V túto ťažkú dobu mám oveľa viac práce a menšiu 
výplatu. No moja rodina a kamaráti ma stále podporujú. Možno som si mala vybrať inú prácu, mohla 
som byť napríklad spojkou. Tie majú oveľa ľahšiu prácu a viac voľného času. No bola som mladá 
a nevedela som, aké ťažké je byť predložkou. Šéfa som poprosila, či by som si na týždeň nemohla 



zobrať dovolenku. Pýtate sa prečo? Potrebujem sa porozprávať so svojím dedkom, ktorý odišiel 
pracovať do Ameriky. Riadi všetky slovné druhy, a preto na svoju rodinu skoro zabudol. Sem-tam mi 
napíše list.  Angličtinu neovládam, takže si ho ani neprečítam. Ináč, tak mi napadlo, ako sa sním budem 
rozprávať? 
 „Dcérka, počkaj, privediem ti môjho kamaráta, volá sa Billboard a je pôvodom z Anglicka, ten ti 
bude všetko prekladať,“ povedal ocko, ktorý prišiel v pravú chvíľu. No a tak sme ja a Billboard nasadli 
na prvé lietadlo z papiera a leteli sme do Ameriky. Dedka bolo ľahké nájsť, lebo bol veľmi známy. A je to 
tu – kráčame po dlhej chodbe, kde sú napísaní TÍ najvýznamnejší. Som rozklepaná od n po a.  
 „Opýtaj sa ho, že či ma pozná,“ šepkám Billboardovi. Ani to nestihol dopovedať a už som sa 
ocitla v dedkovom náručí. A keďže dedko je profesionál, hovoril tak rýchlo, že ani Billboard nestíhal 
prekladať.  
 Po hodine a pol sa Billboard mohol dedka konečne opýtať, či by som sa nemohla stať spojkou. 
Dedko zvolal stráž a odišli do trezoru. O chvíľu prišiel s veľmi tajným listom. Boli to pravidlá, ktoré 
nemohol porušiť. A pravidlo číslo tri hovorí, že nikto nesmie dať výpoveď. Ale nikde sa nepísalo, že by 
ma dedko nemohol povýšiť. Takže si teraz sedím v najvyššej a najlepšej kancelárii predložiek a môj 
bývalý šéf Od pracuje. Ale už iba ako obyčajná predložka. 

Komentár vyučujúcej: 8. A patrí k „chlapčenským“ triedam (jej kolektív tvoria iba tri dievčatá), a aj preto sa často o týchto 
chlapcoch medzi mojimi kolegyňami rozpráva ako o technických typoch, skôr obľubujúcich matematiku, fyziku než slovenský 
jazyk. Práca v tejto triede je veľmi zaujímavá najmä pri rozboroch básní, kde mnohí chlapci mlčia, ako keby boli za mlčanie 
odmeňovaní (až na pár výnimiek, za ktoré som vďačná). Nie je to u nich iba o mŕtvolnom tichu. Niekedy, najmä pri vlastnej 
tvorbe, vďaka fantázii, často prostorekosti a bohatej predstavivosti, sa na niektorých skvostoch a výtvoroch chlapcov schuti 
zasmejeme. Maroš je žiakom tejto triedy, je však trocha iný ako väčšia časť technicky zameraných žiakov. Je citlivý, vnímavý 
a CHCE... Chce vedieť viac, chce sa zlepšovať, aj keď nie vždy mu všetko vyjde tak, ako by si predstavoval, ale (podľa mňa) 
najdôležitejšie je to, že CHCE. Po prebraní predložiek a spojok som zadala žiakom samostatnú prácu na tému: Keby som 
bol/-a predložkou, Keby som bol/-a spojkou. Oslovila ma práve Marošova práca a jeho tvorivé spracovanie témy. Teším sa 
z toho, keď žiaci vo vlastnej tvorbe dajú priestor fantázii a bonusom pre mňa je, keď tvorivosť dokážu prepojiť s učivom – či 
už preberaným, alebo opakovaným. Presne tak, ako to dokázal môj žiak Maroš.  

         PaedDr. Gabriela Rusňáková 
     Cirkevná základná škola sv. Michala, Kendice 

Kvet 

Leona Pavlovičová, I. ročník SŠ 

Kvet polievaný smútkom, 
zasypaný svet čiernym lúčom. 

Rozdávaj ty kvet radosť, 
vidieť na tebe tú vzdatnú slabosť. 

Kvet bez farby, 
je obraz bez maľby. 

Kvet bez jemných dotykov, 
je ako báseň bez citov. 

Čierny kvet on je tu, 
Kde je boj o slobodu? 



Strom 

Leona Pavlovičová, I. ročník SŠ 

Strom nám život dáva,  
„Padá list," 
zo stromu nám máva. 
Stráca cit. 
Umiera či sa vzdáva? 
Len ticho je počuť. 
Bol to jeho osud? 
Nemusím sa báť, 
strom kedykoľvek môže vstať. 
On len žije a ožíva, 
Pretože strom nemá vlastníka. 

Múza - cyklus k A. Sládkovičovi 

Anton Pižurný, spisovateľ  

Milosrdné zabíjanie pamäte 

Nič tu nie je zadarmo, ani bolesť,  
zabúdame na jarmo, to lesť  
o láske nám roky namiesto krídiel 
dávala len putá.  

Vraj je veľká a má moc, 
je v ohni kutá.  
Ale ako dáva život, tak aj zabíja... 

Nezačal to nikto: ani ty, ani ja,  
len sme pochopili silu,  
čo vrie v magme,  
a s rešpektom  
sme si dali posledné, čo máme.  

Z koľkých zrád sa mám ešte poučiť? 

Len údery osudu  
milosrdne zabíjajú pamäť. 

To, že ťa mal naozaj rád,  
radšej už pod vlhkú hlinu zameť. 

Zostane tu po nás zopár veršov, 
len neďakujme priskoro. 

Ešte zostal tichý cit:  
- Kto z koho? Kto z koho... 



Andrej 

Na chvíľu do tohto mesta prídeš,  
urobíš niečo malé, urobíš veľké čosi  
(stále ešte nevieš, kto si), 
trocha spoznáš nepoznané,  
rany na duši nechá to, čo poznáš,  
poletuješ si s duchmi veľkých  
(tým malým sa nikdy nevyrovnáš),  
sýty myšlienkami spletenými do mašieľ,  
kým v bruchu  
hrá realita symfónie. 

A ja už viem, že to, čo je dôležité,  
tie najväčšie poklady sú predsa v zemi.  
K nim sa predsa vrátime,  
keď sa všetko pominie,  
keď sa spomienky tiež pominú.  
Tí bez rozumu znova a znova  
budú zhášať oheň, ďalší a ďalší  
budú márne hľadať Svetlo,  
aby sa napokon aj oni stratili  
v nemilosrdnej priepasti ľudskej pamäte,  
ktorá zhltne aj rozum, aj srdce,  
ale nikdy nepožrie Ducha. 

Tí bez srdca budú stále hovoriť o Zajtrajšku,  
lebo ich vlastný strach  
má ukuté okovy iba z materiálnej lásky. 
Tvoj duch je stále tu. 

Ty nepotrebuješ byť len v pamäti ľudskej,  
pretože ty sám si duchom. 

Toto mesto to vie.  
Toto mesto, táto krajina ťa potrebuje,  
táto zem volá o pomoc!  

A  ty si pritom stále tu, Andrej... 

Tvoji potomkovia 

po modrozelenej zemi šliapu, 
hľadajú krásu a lásku, 
 
ale Marínina boľavá duša 
stále svetom blúdi.  



Iba úsmev 

„Štiavnica, buď aspoň hradom ducha rodného, keď si lásky mojej hrobom.“ 

       Andrej Sládkovič 

V úzkych krivoľakých uličkách štiavnických, 
kde pod nohami škrípu kúsky kameňa 
ako črepy z diamantu rozbitého srdca, 
pod rajom Paradajzu oproti peklu Sitna 
kypí mohutná podzemná 
zlatonosná rieka Acheron, 
kde básnik stratil svoj obolus 
pre starého Chárona, 
a preto sa stal nesmrteľným. 

V úzkych uličkách štiavnických, 
kde kypí vášeň i bolesť 
sa za ruky vedú Marína a Andrej, 
za ruky sa vedú láska so smrťou 
nad mesto až na Glanzenberg, 
kde nad nočnou morskou hladinou 
v tmavých zátočinách pod nimi 
svietia lampáše malých plavčíkov 
až po maják Kalvárie. 

V úzkych uličkách štiavnických 
ten, kto vie čo je bolesť, miloval 
a ten, kto miloval, zdvihol hlavu, 
a bolesť ho presvedčila,  
aby sa na konci iba usmial. 

V úzkych uličkách štiavnických 
Andrej až neskôr pochopil, 
že iba nenaplnená láska 
je tá pravá prýštiaca poézia. 

Cisárovná mladosti 
(Pomyselne o Maríne a Sládovičovi) 

 ...Aj Klinger už vetrík pozametal pred jeseňou. Strmý breh priviera tyrkysové vodné oko do 
oblohy. Voňavé leto pozvoľna stráca sýtosť farieb, keď sa mäkkou lesnou cestičkou s kobercom ihličia 
ako izbicou vraciaš po malebnom chrbte jedného kopca, kým z toho oproti čnie dvojvežička ešte 
zal/kliata v Slnku. 
 Skala Lesklého vrchu zošúverená ako koža pravekého zvieraťa mlčky vníma krásu pod sebou, 
keď vchádzaš Piarskou bránou, cisárovná mladosti, do mesta pod krížom Raja. 
 Každý kameň pod Tvojou ľahkou nohou v sebe ukrýva okamih večnosti. Po ľavej ruke Klopačka 
oznamuje koniec dňa a iba Anjel smútku z Frauenbergu tíško vzdychol, zložil krídla a vzopäl dlane. V 
útrobách hostinca na zákrute temne dunia hlboké hlasy stratených baníkov. Keď prechádzaš popri 
chráme Božom, položíš ruku na jeho schody, - ešte v nich zostalo slnečné teplo. 



 Pohľadom zavadíš o svoj rodný dom, rodičia ešte nie sú doma a tak sa poberieš Trotuárom a 
bez námahy vyjdeš popri Farskom kostole cez Rajský dvor na Steingrubnu a milo ti je pri srdci, keď 
zočíš svoje rodné mesto v objatí zeleného údolia smerom k Sitnu. 
 Chvíľu ešte počkáš, potom sa zhlboka nadýchneš, aby si rozohnala rumeň v tvári, a oproti 
Fortúne vojdeš so sklonenou hlavou do Botanickej záhrady. 
 Na mieste, kde na Teba čakal Andrej, dnes stojí mohutný strom. V jeho korune tie isté melódie 
spevavcov ako pred stáročiami náhle stíchnu, obloha sa zatiahne tmavým rúchom a prvý blesk nad 
Tanádom pretrhne plné brucho ťarchavého oblaku. 
 ...Čistým ostrým vzduchom po daždi kráča mladá dvojica, ich spojenými rukami preteká viera 
najmocnejšia, nekonečná a nesmrteľná. Keď sa ich prsty rozpletú a vytratí sa z nich slnečné teplo, lebo 
ona už musí ísť domov, spýta sa on s nádejou v hlase: 
 - Ak bude zajtra pekne, pôjdeme sa prejsť na Klinger? 

Čierny anjel uletel 

Mrcha čas sa sychraví, 
lezie až do drene. 
Ráno ešte drieme: 
deň vyzerá len kľavý.  

V srdci magma búri, 
rúca konvencie... 

Vencom prikryje 
pováľané múry. 

Čierny anjel lásky 
zhrdzavel pri bráne. 
Namodro sa vráti, 
Vymáčaný v rane. 

22. mája 1899 v Banskej Štiavnici zomrela Mária (Marína) Pischlová, ktorá sa stala známa tým, že 
bola múzou pre Andreja Braxatorisa Sládkoviča, vďaka nej napísal „MARÍNU“, najdlhšiu 
ľúbostnú báseň na svete.   

 Marína Pischlová z Banskej Štiavnice, naša najväčšia ľúbostná múza to nemala ľahké. Aj po 
odmietnutí Braxatorisa Sládkoviča a po jej vydaji za pernikára Gerszu stále milovala Andreja z Krupiny a 
až do svojej smrti si uchovávala jeho listy. Všetky jej deti zomreli v mladom veku. Preto rozdávala v 
Štiavnici zadarmo deťom perníkové srdiečka. 
 Ľudia vraveli, že po tom, ako Marína spadla na jar do tajchu Klinger (šepkalo sa o jej pokuse o 
samovraždu, zachránil ju starý Mojička), sa vraj pomiatla na rozume. Utiahla sa do seba a skoro vôbec 
nevychádzala von. 
 Po Maríninom pohrebe prišiel jediný jej ešte žijúci syn Karol z Budapesti do domu, kde bývala. 
Majiteľ domu sa ho spýtal, čo si želá. Karol odpovedal, že sa prišiel odobrať od toho domu.  O niekoľko 
dní na to sa zastrelil... 



V Štiavnici pri hrobe Maríny 

 Vyšiel som po Sládkovičovej ulici pred Klopačkou známymi schodmi popri budove Leteckých 
opravovní, na ktorých v noci postávajú hlúčiky huličov trávy a po pár tajomných schodoch som vošiel 
krásne kovanou bránou popri čiernom anjelovi od umeleckého kováča Fizélyho do evanjelického 
cintorína. Spomenul som si, že moja celkom prvá poviedka „Sneh z konca prázdnin”, ktorú som mal 
uverejnenú v Novom slove mladých, keď som mal sedemnásť rokov, bola práve o tom, ako mladá 
zaľúbená dvojica kráča snehom ku hrobu Maríny Pischlovej-Gerszóovej. 
 Teraz však bola jeseň a v hĺbke podo mnou sa mestom kľukatila mätež Salamandrového 
sprievodu, jeho predchodcom bol karnevalový Valetantský sprievod študentov, ktorí sa lúčili so 
Štiavnicou – magickým a romantickým mestom svojich štúdií. Boli to študenti zo všetkých kútov nielen 
našej krajiny, ale aj z celej Európy. Na Evanjelické lýceum hore na Trojici, kde učil literatúru Pavel 
Dobšinský, napríklad chodili študenti Sándor Petófi i Andrej Braxaroris, ale aj študent Alexander Ashbót, 
ktorý sa oveľa neskôr stal za Veľkou mlákou generálom v armáde Abraháma Lincolna. 
 V cintoríne horelo len pár sviečok pri hroboch maďarských profesorov. Opúšťal som Štiavnicu, 
tak som sa ešte išiel rozlúčiť s Marínou. Chvíľu som postál pri jej hrobe, hlavou mi preletelo naozaj 
všeličo. 
 Úbohá Marína, naša najväčšia ľúbostná múza to nemala ľahké. Aj po odmietnutí Sládkoviča a 
po jej vydaji za pernikára Gerszu stále Andreja Braxatorisa milovala a až do svojej smrti si uchovávala 
jeho listy. Všetky jej deti zomreli v mladom veku. Preto rozdávala zadarmo deťom perníky jej muža. 
Ľudia vraveli, že po tom, ako Marína spadla na jar do tajchu Klinger (šepkalo sa o jej pokuse o 
samovraždu, zachránil ju starý Mojička), sa vraj pomiatla na rozume. Utiahla sa do seba a skoro vôbec 
nevychádzala von. Po Maríninom pohrebe prišiel jediný jej ešte žijúci syn Karol z Budapešti do domu, 
kde bývala. Majiteľ domu sa ho spýtal, čo si želá. Karol odpovedal, že sa prišiel odobrať od toho domu. 
O niekoľko dní na to sa zastrelil… 
 Južnou bránou cintorína vošla mladá dvojica a zastavili sa tiež pri Marínom hrobe. (Dodnes mi 
nie je celkom jasné, prečo je napravo od skutočného Maríninho hrobu aj jej ďalší symbolický hrob, ktorý 
dala postaviť Matica slovenská koncom sedemdesiatych rokov.) Chytili sa za ruky a hľadeli na obelisk, 
lúštiac nápis na ňom. Odišiel som radšej trocha vyššie, aby som ich nerušil. 
 – Maria Gerszó, geboren in Maria Pischl, – prečítal on a pokračoval: – Ja som si niekedy 
myslel, že Sládkovič si Marínu len vymyslel. A ona tu je naozaj pochovaná… 
 Nechcelo sa mi počúvať ich, preto som vyšiel ešte vyššie a posadil som sa na lavičku pri hrobe, 
kde bola socha kľačiaceho malého chlapca so školskou taškou, ktorý nemal hlavu, asi mu ju ktosi 
odrazil. 
 Po chvíli som však zospodu začul stále silnejúci hovor. Zbystril som pozornosť a s napätím som 
som zvyšujúcu sa kadenciu ženského hlasu: 
 – Tak tebe nestačí, že ten náš príšerný penzión nemal v cene raňajky, ešte stratíš aj kľúče od 
auta! Nakoniec ma vytiahneš hladnú sem a ukazuješ mi nejaké romantické bludy! Ja neviem, načo som 
si vlastne brala takéhoto mamľasa! A mužský hlas jej pokojne odpovedal:  
 – Hm, musím porozmýšľať. Žeby kvôli peniazom? 
 Stuhol som na svojom mieste pri plote a nevedel som, či sa mám smiať alebo plakať. Toto som 
naozaj nemusel počuť. Takémuto stavu sa hovorí „zmiešané pocity“… 
 …A v tej chvíli som sa prebudil, nechápavo som hľadel škárou v rolete okna na bledé svetlo 
noci a až po chvíli som si celý spotený s prekvapením uvedomil, že sa mi to všetko len snívalo… 



Korene Maríny 

 Mladý študent Braxatoris z Krupiny sa zamiloval do svojej rovesníčky Pischlovej z Banskej 
Štiavnice. Vznikla z toho najdlhšia ľúbostná báseň menom “Marína”. 
 Títo dvaja mladí ľudia (Andrej študoval na evanjelickom Lýceu a Marína na Dievčenskej škole) 
sa do seba krásne zaľúbili, ale ich láske nebolo dopriate naplnenie. Andrej odišiel študovať do 
zahraničia a Marínu rodičia prinútili vydať sa za bohatého pernikára. 
 Keďže im nebolo dopriate byť spolu (na dom v Banskej Štiavnici, kde bývala Marína, som 
umiestnil Pamätnú tabuľu a Zámky lásky), napadlo mi, do Botanickej záhrady, kde je busta Andreja 
Braxatorisa Sládkoviča, dať aj podobizeň jeho milovanej Maríny, aby aspoň po smrti boli takto spolu. A 
práve vtedy sa z jedného stromu oproti buste zlomila jeho koruna. To bola moja chvíľa! Veď z toho 
kmeňa by sa mohla vyrezať socha Maríny, skvelých rezbárov je v Štiavnici dosť! Andrej a Mar ína by 
takto mohli hľadieť priamo na seba v nádhernej scenérii Botanickej záhrady. Zašiel som za správcom 
záhrady a vysvetlil som mu svoj zámer. Páčil sa mu, ale povedal, že si ešte musí niektoré veci preveriť. 
A veru preveril si! 
 Zistil, že z toho kmeňa sa socha nemôže vyrezať, pretože by sa tým porušil zákon, ktorý 
zakazuje vyrezávať z dreva, ktoré ešte “žije” teda je spojené so zemou koreňmi. 
 Mne sa práve to, že socha Maríny by bola koreňmi spojená so štiavnickou zemou oproti 
Sládkovičovej buste, páčilo najviac. 
 Nuž, táto myšlienka pomaly vyhasínala, až som jedného dňa v Botanickej záhrade našiel ten 
kmeň stromu bez koruny na zemi, spílený na kusy. 
 Andrej je stále v Botanickej záhrade v objatí obrovských sekvojovcov mamutích osamotený… 

Diamant v hrudi… 

 – Tak vstúpte, pán z Krupiny. A mal by si vojsť pravou nohou. – usmial sa Ľudovít Grossmann a 
otvoril pred svojím priateľom veľkú drevenú bránu na meštianskom dome v dolnej časti Banskej 
Štiavnice pod Svätou Trojicou, oproti slovenskému kostolu. Písal sa rok 1839, ulicami toho kamenného 
mesta prechádzalo mnoho veľkých mužov slovenskej histórie, iba ešte neprišiel ten čas, ktorý by ich 
takto ohodnotil. Bol to celkom všedný deň, uprostred víru mesta, víru sveta. 
 Andrej teda vošiel. Trocha teatrálne poďakoval Ľudovítovi kývnutím hlavy, ktorý mu bránu 
podržal. Priatelia sa ocitli v chodbe starobylého domu cteného mešťanostu pána Pavla Pischla. Tento 
dom vraj budovali aj jezuiti a predtým slúžil ako fara. Vyšli točitými schodmi na prvé poschodie. Vo 
dverách už stál pán domu. 
 – Pozdrav Pánboh, urodzený pán Pischl – pozdravil Ľudovít a Andrej sa k nemu pridal. Muž vo 
dverách si ich na okamih oboch skúmavo premeral a podhľadom sa dlhšie pristavil na Andrejovej tvári. 
Potom sa usmial a pokynul mladým mužom, aby vošli ďalej. Všetci traja sa ocitli v rozľahlej miestnosti s 
krásnym dreveným stropom, zdobeným maľbami. Na celej jednej stene bola knižnica. Andrej premohol 
nutkanie hneď pristúpiť k ich chrbtom, iba sa obrátil a v očakávaní hľadel na pána domu. 
 – Mária! – zavolal pán Pischl s prísnym výzorom. 
 Andreja premkol akýsi zvláštny pocit. Zdalo sa mu, že to všetko už kedysi dávno, už raz kdesi 
zažil. Podvedome otočil hlavou k druhým dverám, ktoré sa v tej chvíli otvorili a stála v nich ona. 
Oblečená bola v jednoduchých letných šatách, v havraních vlasoch mala veľkú mašľu. V jej bielej tvári 
sa jagali modrosivé veselé oči, plné pery boli pôvabne sformované v jemnom úsmeve. 
 – Dcéra moja, pána Ľudovíta už poznáš. Nuž a tu ti predstavujem tvojho nového učiteľa: pán 
Braxatoris, študent evanjelického lýcea v Štiavnici, ktorý k nám prichádza z Krupiny… 
 V izbe domu uprostred víru mesta, víru sveta, stáli štyri osoby. Ale iba dve z nich v tej chvíli mali 
pocit, že svet okolo nich prestal existovať. 



 Andreja zasiahol blesk. Stuhol ako soľný stĺp. Ako vo sne videl Máriu, približovala sa ku nemu. 
Nastala chvíľka hustého ticha, do ktorého zrazu začal odbíjať zvon Donáth zo Starého zámku. Dievčina 
s akoby pobavenou tvárou čakala, kým sa jej nový učiteľ predstaví. Graciózne sa uklonila, so 
sklopeným pohľadom. Potom pozrela na svojho otca. Andrej vydýchol. Marína rýchlo ukradomky hodila 
pohľad na Petra. Ten sa v tej chvíli tváril, že ho najviac zaujalo zvonenie a hľadel von oknom, na 
farebné vitráže kostola Svätej Kataríny. Pán Pischl v miernom údive zdvihol obočie. Srdce zvona 
prestalo udierať a ticho v izbe sa dalo krájať. Marína zachránila situáciu: 
 – Môžem Vás pozvať na čaj? Nedávno sme boli s priateľkou na lúkach pod Paradajzom. 
Nazbierali sme voňavých byliniek. A máme aj dobrý agátový med. 
 Andrejovi sa rozšírili zreničky. Hneval sa sám na seba. Plytko dýchal a neznáma slabosť mu 
vošla do nôh. Takto si to teda nepredstavoval. Musí sa spamätať, inak bude jeho učiteľský rešpekt 
ohrozený. 
 – Ale áno, radi si dáme čaj, ďakujeme, – povedal so stisnutými čeľusťami. 
 – A do neho dobrý medík, povedal by v básni mendík, – vyletelo z Petra. Schyľovalo sa k 
niečomu, čo Marína nedávno našla v encyklopédii. Francúzi to nazývali „faux pass“. 
 Rýchlo sa zvrtla a elegantným gestom pozvala hostí ku stolu. 
 – Nech sa páči, čaj bude hneď, zatiaľ si môžete pozrieť tituly v našej knižnici, – a odbehla. 
 Pán Pischl sa nateraz porúčal. Peter hodil pohľad na Andreja. Ten radšej začal skúmať kožené 
väzby v polici. Zrak mu padol na červené perníkové srdiečko, na ktorom bol okrem ukrytého nápisu aj 
biely kvietok so žltým stredom. Ktovie, kto a prečo ho tam položil… 
 Marína vošla s krásnym podnosom, na ktorom bol porcelánový čajník s tromi šálkami a dózička 
s medom. Peter ku nej hneď úslužne priskočil a pomohol jej položiť ho na stôl. Andrej si všimol, že v tej 
chvíli sa ich ruky dotkli. Zdalo sa mu to, alebo ten dotyk trval o čosi dlhšie, ako sa patrí? V duchu sa 
pokarhal, jeho správanie sa a myšlienky v tomto dome naozaj nezodpovedali dôstojnému uvedeniu sa. 
Zamrzelo ho to. Pomaly, s rukami za chrbtom sa pobral ku stolu. Marína s drobným smieškom v očiach 
(alebo sa mu to iba tak videlo?) ponúkla svojmu budúcemu učiteľovi pohodlnú stoličku. 
 Andrej počkal, kým sa posadila. Sadol si oproti nej. Oblôčikom celkom pod stropom vkĺzlo do 
izby zlaté posolstvo letného Slnka. Ľudovít sa usadil tiež. Marína všetkým šikovne naliala z pariaceho 
sa čajníka. Zatiaľ nepadlo ani slovo. Mladý pán Braxatoris, snažiac sa zachovať dôstojnosť, zdvihol 
šálku a priložil si ju k perám. Opatrne sa napil a od horúčavy, ktorá mu spálila ústa, zasykol. Prudko 
položil šálku na tanierik. Netrafil dobre, šálka padla nabok, tekutina sa rozliala. Keď to Marína zočila, 
najskôr si v úľaku položila ruku na ústa. 
 Peter prudko vyskočil, aby ho čaj nezasiahol. Pozrel na svojho priateľa, pričom mu pošklbávalo 
kútikmi úst: 
 – Andrej, veď vieš, že čaj musí najskôr trocha vychladnúť. 
 Andreja by sa v tej chvíli krvi nebol dorezal. Najradšej by bol niekde celkom inde. Marína sa 
odrazu uvoľnene rozosmiala: 
 – Pán učiteľ, ani ste si do neho ešte nedali ten med… 
 Peter sa so smiechom pridal k Maríne. Andrejovi sa do hlavy nahrnula krv. Ale s priam 
nadľudským úsilím sa ovládol. Nadýchol sa, potom akoby všetko z neho spadlo a tiež sa rozosmial: 
 – Nuž, pravdupovediac, takto som si svoju prvú návštevu u vás teda nepredstavoval, – 
poznamenal a zasmial sa tiež. A bolo po napätí. Traja noví priatelia sa v zlatom slnečnom svetle a vôni 
skvostného čaju uvoľnili a ich ďalšia dišputa sa už niesla v nenútenom tóne. Figliarovi Petrovi z 
Pukanca však čosi zišlo na um: 
 – Slečna Mária, neboli ste včera náhodou na bále na Strelnici? 
 Marína na neho úkosom pozrela a pokrútila hlavou s veľkou mašľou. Odpila si z čaju, osloviac 
Andreja: 
 – A čo vy, pán Braxatoris, vám sú tieto druhy zábavy cudzie? 
 Andrej sa odmlčal. Tiež si odpil z porcelánovej šálky: 
 – Nuž viete, náš školský poriadok… A mám ešte veľa učenia. 



 – Ale ba! Vari aj učitelia sa musia učiť? 
 – Vraví sa, že najlepším učiteľom je ten, ktorý vychová lepšieho žiaka, ako je on sám, – pridal 
sa Peter. Marína mu hneď sekundovala: – No a moja priateľka vraví, že že učia tí, ktorí nevedia, a ktorí 
nevedia ani učiť, učia učiteľov. 
 Andrej chvíľu premýšľal: – Málo je skutočných učiteľov. Napríklad národov. Vraví sa, že 
učiteľstvo nie je len povolanie, ale aj poslanie. 

(úryvok z pripravovaného rukopisu Diamant o láske Maríny Pischlovej a Andreja Sládkoviča) 

Báseň o tichej láske 

                           Jadranka Kančiová, Andrea Kaloková, VIII. ročník 

tichý čas 
to je to čo hľadáš 
tvoj malý strach ale prekonám 
je to fajn 
ešte stále som tu ja 
čo bolo to bolo 
ak máš strach 
s tebou sa budem báť 
prvýkrát lietam v tom tiež 
prichytený pri živote viem 
čo cítiš 
zastavím čas 
a druhýkrát budem pri tebe stáť 
nemáš čo stratiť 
stále som tu ja 
načo sa ty trápiš 
zastavím svet 
vystúpim z neho 
a pôjdem k tebe 
neboj sa 
všetko bude dobre 
len vráť sa mi späť 
ak máš ma trochu rád 
pieseň pre teba dám 
nemáš kam ísť 
som tu iba ja 
každý deň zomieram sedemkrát 
keď ta nemám 
druhýkrát si sa vydala 
ale už  za mňa 
láska sa už  nenosí 
kvapka na konci rias 
kto z nás dvoch 
sa lásky opýta 
je to vo hviezdach? 



                             Dnes 

                                                            Martin Fenyes, VIII. ročník 

Dnes lúče slnka bez tvojej lásky 
Nie sú to čo boli 
Nepália tak silne 
Nič nezhorí 
Len láska spálená je 
Je mi to ľúto 
No tak to je 
Tvoja láska držala ma nad hladinou 
Srdce sa mi roztopilo jak tá zmrzlina 
Ktorú už nechce nikto 
Môžem byť tvoj priateľ 
Keď to tak chceš 
No chcel som aby naša láska bola nekonečná 
Ako pieseň 
Žiaľ ľúbiť musia dvaja nie jeden 
Môžem písať o tom čo chcem 
Smútok zahalil môj deň 
A čas plynúť začal .... 
.... spoznal som dievča 
Krásne ako jasný deň 
Ľúbili sme sa, nebol to sen 
A dnes si ju vziať chcem 
Na dovolenku ju vezmem 
Zaplávať si s ňou pôjdem 
Vody sa nebudem báť 
Strach sa stratí ako ľad 
Možno ma naučí aj plávať?! 
Moje srdce tak veľké je 
Že ma nad hladinou držať bude 
...manželkou sa mojou stala 
Dve deti mi dala 
A život krásny s nimi je! 

Komentár vyučujúcej: Texty populárnych piesní v poézii žiakov 8. ročníka ZŠ s MŠ Malčice. Hodiny tvorivého písania sme 
spojili s hodinami literatúry, spoznali textárov, vypočuli piesne a súčasne tvorili.  

         PaedDr. Monika Petríková 
     Základná škola s materskou školou, Malčice 

 

 

 

 



Slová života 

Kto do dvadsiatich rokov neopeknie, do tridsiatky nezmúdrie a do štyridsiatky nezbohatne, tak sa mu to 
už nepodarí. 

Tak, ako je v jednom zrnku prachu celý vesmír, tak môže človek v jednom manželstve prežiť krásu 
všetkých žien.   

Ľubomír Feldek (9. októbra 1936) 

 

Každý chce byť dieťaťom šťasteny. Nikto nie otcom. 

Tomáš Janovic 

Kto sa raz spáli, aj huspeninu fúka.  

Slovenské príslovie 

Pravda je vždy najsilnejší argument. 

Sofokles 

Každý si želá dlho žiť, ale nikto nechce byť starý. 

Jonathan Swift 

Ak si človek zaslúži pochvalu, dbajte, aby ju dostal.  

John Ruskin 

Chceš realizovať svoje sny? Prebuď sa! 

Rudyard Kippling 

Vinníkov je ľahšie vybrať ako vyhľadať. 

Marcel Pagnol 

Múdrejší nemajú ustupovať vždy.  

L. Ron Hubbard 

Zem nepotrebuje nové kontinenty, ale nových ľudí. 

Jules Verne 
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