


Tento článok je o dvoch mladých zamilovaných študentoch, ktorí vedú vzťah na ďiaľku, pričom
obidvaja sú z opačnej strany Slovenska. Dozviete sa ako dlho sú už takto spolu a ich začiatky. 

Vzťah
na diaľku

Každy z nás sme už niekedy nie-
koho milovali alebo nám na niekom 
tak veľmi záležalo/záleží, že sme s 
ním chceli mať tých najviac pekných 
zážitkov alebo niečo bližšie. V mojom 
prípade je tu Bibinka. Túto mladú 
nádhernú babu poznám od mojich 
14-tich rokov. Obidvaja sme z opač-
nej strany Slovenska. Zoznámili sme 
sa cez internet prvým telefonátom, 
ktorý trval päť hodín. Od tej doby 
sme si začali viac písať a zaujímať 
sa jeden o toho druhého. Cítili sme k 
sebe natoľko tie emócie, že sme sa 
rozhodli stretnúť po mesiaci volania 
a písania spolu. Prvé stretnutie bolo 
veľmi zložité, práve pre ďiaľku a 
kvôli rodičom. Bol som s rodičmi pri 
mojej sestre, ktorá býva tri hodiny 
vlakom od Žiliny, odkiaľ pochádza 
moja priateľka. Keď som sa za ňou 
chystal, bol som pod veľkým stresom 
a presviedčal som rodičov, že sme sa 
už raz videli na jednej dedinskej akcii 
keď som bol pri sestre. Klamal som 
natoľko, aby to znelo dôveryhodne 
a aby ma moja mama bola schopná 
pustiť za Bibinkou. Nakoniec sa to 
stalo. Pustili ma a ja som sa vydal za 
ňou. Na naše prvé stretnutie nikdy 
nezabudnem. Bol to ten najlepší ďeň 
môjho života doteraz. Nikdy neza-
budnem na jej prvý úsmev a slzy, 

keď sme sa stretli. Už sú to dva roky, 
čo sme spolu. Aj napriek tej diaľke 
sme stále svoji a veríme obidvaja, že 
aj ostaneme. Ale čo sa spýtať aj jej? 
Ako to ona zvládala zo začiatku?

Ako si zvládala začiatok nášho 
vzťahu? 
Začiatok bol pre mňa veľmi náročný. 
Nevedela som si ani predstaviť, ako 
budeme fungovať na takúto obrovskú 
vzdialenosť. Snažili sme sa obaja 
nejakým štýlom stretnúť, ale nešlo to. 
V očiach dospelých sme sa javili ako 
deti, ktorým to dlho nevydrží. Vyža-
dovalo sa mnoho dôvery a nádeje, že 
spolu takúto diaľku zvládneme.

Čo si si myslela o vzťahoch na 
diaľku pred týmto vzťahom a 
čo si o tom myslíš teraz?
Mne sa vždy páčili vzťahy na diaľku. 
Ja som si to predstavovala, že to 
puto medzi tými dvoma ľuďmi musí 
byť dosť silné.  Samozrejme, že som 
myslela, aké to musí byť náročné a 
neuveriteľné. Teraz si uvedomujem, 
že napriek všetkým náročným skúš-
kam sa na to dá zvyknúť. Hrozne ma 
teší, keď mi niekto povie: „Ja Vám 
hrozne závidím ako spolu držíte“. Je 
to také milé počuť, ako náš vzťah 
mladí ľudia obdivujú.

Ako na to reagovali tvoji rodi-
čia keď zistili, že máš priateľa 
z východu?
To bolo prekvapenie. Ja som to 
najprv rodičom nepovedala. Mala 
som štrnásť a nebola som si istá, 
ako zareagujú. Všimli si, že celé dni 
trávim volaním s niekým a po čase 
sa ma na toho mládenca spýtali. Do-
stala som reakciu podľa očakávaní. 
Boli na sto percent presvedčení, že 
je to nejaká hlúpa týždenná záleži-
tosť. Mala som o tom viacero sporov 
s nimi. Teraz nás dosť obdivujú a sú 
radi, že som šťastná.

Ako si sa stretávala celý ten 
čas s priateľom a ako často?
Snažili sme sa vymyslieť nejaký 
pravidelný harmonogram, kedy sa 
budeme stretávať. Mňa rodičia sa 
ešte boja pustiť takú diaľku aj napriek 
tomu, že po tom veľmi túžim. Takže 
môj priateľ ma pravidelne navštevuje. 
Obdivujem ho moc, že napriek škole 
a práci si stíha na mňa nájsť čas. 
Zvykneme sa stretávať len cez víken-
dy a to každý druhý týždeň. Mne to 
celkom aj takto vyhovuje, lebo študu-
jem na náročnej škole a myslím si, že 
takto obaja stíhame naše povinnosti.
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Z mojho pohľadu to 
cestovanie beriem už ako 
normálnu vec a staviam sa 
k tomu kladne. Ako 
priateľka spomína, tak 
stretávame sa väčšinou 
len cez víkendy a trávime 
spolu približne šesť hodín. 
Cesta tam mi trvá päť 
hodín a naspäť tak isto. A v 
tom sa ráta čakanie v Pre-
šove osemnásť minút na 
vlak do Kysaku a potom v 
Kysaku tri minútky na vlak 
do Žiliny. Ocestujem sa tie 
dni poriadne, ale nerobí 
mi to už žiaden problém. 
Jediné čo mi robí najväčší 
problém pri cestovaní je, 
akých ľudí stretávam vo 
vlaku. Poväčšine sú to za-
dudraní ľudia. Keď sa usa-
dím, tak si dám slúchadlá, 
zapnem hudbu, otvorím 
kávu a idem si za ten čas 
čo cestujem, robiť vlastné 
veci. Dokonca sme sa 
stretli aj raz cez lockdown. 
V ten ďeň sme nemali veľa 
šťastia, kedže nás zasta-
vili policajti na ceste do 
Čadce vo vlaku. Našťas-
tie sme z toho vyšli len s 
upozornením, aby sme to 
už nikdy nerobili. Obidvaja 
ale veríme v to, že čoskoro 
nás rodičia budú púšťať na 
prespávačky k sebe.
Teraz sme spolu dva roky 
a jeden mesiac a musím 
povedať, že už teraz je toto 
jeden z mojích najlepších 
vzťahov, aké som kedy 
mal.

Ak by som mal poradiť 
ľuďom, ktorí sú v podobnej 
situácií ako my, ak ste si 
tiež niekoho našli na takúto 
vzdialenosť, tak základom 
je dôvera. Dôvera je jedna 
z najviac podstatných vecí 
vo vzťahu na diaľku a tiež 
hovoriť vždy pravdu.
Dodržiavať tieto dve veci 
je základ a samozrejme 
nebyť blbí a nepodvádzať!

Autor a foto:
Patrik Bačišin

Za jeden ďeň,
keď ideme von
sa nacestujem 

približne jedenásť 
hodín.
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Už od malička som bola vedená k cestovaniu. 
Čím som bola staršia, tým viac miest som chce-
la preskúmať. So sestrou sme pred pár rokmi 
začali objavovať krásy nášho sveta a stala sa 
z toho naša obľúbená činnosť. Spolu s tým ale 
prichádzali otázky: „Ako si môžete dovoliť tri 
dovolenky za rok? Odkiaľ máte peniaze? Je to 
bezpečne takto cestovať?“. 

Ľudia si myslia, že na to, aby ste cestovali musíte 
mať veľké peniaze. Áno! Pokiaľ hľadáte all inclusi-
ve dovolenku v päť hviezdičkovom hoteli v Afrike 
samozrejme nemôžete očakávať, že to bude lacné. 
Na druhej strane všetci tí influenceri, ktorí hovoria 
o lacnom cestovaní a pritom zaplatili stovky, tiež 
nie sú najlepší príklad. Chcela by som sa podeliť 
o svoje rady a skúsenosti a ukázať vám tú pravú 
stránku cestovania, bez ružových okuliarov.

V prvom rade na to, aby ste ušetrili peniaze, je 
najdôležitejšie byť časovo flexibilný. Ak máte 
určený presný dátum, destináciu a presný počet 
dní v danej krajine, málokedy sa vám stane, že 
natrafíte na lacnú letenku. Pokiaľ ste sa rozhodli 
pre jednu destináciu, je potrebné neustále kontro-
lovať stránky s letenkami. Ceny leteniek sa menia z 
hodiny na hodinu. 

Vždy hľadajte letenky cez anonymné okno. Zo 
začiatku sme zháňali letenky cez Google, kde 
sme boli prihlásené pomocou Gmailu. Stačilo, že 
sme raz reštartovali stránku a letenkám z minúty 
na minútu stúpla cena. Taktiež nám potom ešte 
dva týždne všade vyskakovali dovolenky v danej 
destinácii. Použitím anonymného okna sa týmto 
nepríjemnostiam vyhnete. 

Ďalšia rada môže byť trošku nepohodlná, ale pre 
dobrodruhov to nebude žiaden problém. Hľadajte 
letenky s prestupmi. Pokiaľ plánujete dlhšiu cestu, 
hlavne mimo Európy, letenky sú lacnejšie, ak si 
vyberiete let s prestupmi. Samozrejme to už naruší 
váš komfort, ale dokáže vám to ušetriť nejaké drob-
né. Taktiež musíte pochopiť, že z každého letiska 
majú letenky inú cenu. Občas vás výjde lacnejšie 
dostať sa do Viedne alebo Prahy a odletieť odtiaľ, 
ako zaplatiť dvojnásobok z Košíc alebo Bratislavy. 
Naplánujte si viac destinácií naraz. Niekedy vás 
výjde lacnejšie, ak si objednáte letenku do jednej 
krajiny, ostanete tam zopár dni a z tej krajiny pokra-
čujete rovno niekam inam. Nie domov. Napríklad 
ak si kúpite jednosmernú letenku z Košíc do Ríma 
a potom pokračujete vlakom alebo lietadlom do 
Madridu, určite ušetríte, ako keby ste tie destinácie 
mali navštíviť oddelene. 
Pokiaľ cestujete v skupinke, nedbajte na to, aby ste 
sedeli v lietadle pri sebe. Ak si zadáte presné   mies-
to, kde chcete sedieť, priplatíte si za to a myslím, že 
každý vydrží pár hodin sedieť sám. 

Podľa viacerých vyhľadávačov je najlacnejší deň 
pre vycestovanie utorok a najlepší deň pre návrat 
pondelok. Cez víkend je to samozrejme najdrahšie. 

Sledujte stránky alebo sociálne siete pre lacné le-
tenky. Osobne mám najlepšie skúsenosti so strán-
kou Kiwi.com. Nie raz sme tam našli letenky do 
20€.  Ďalej stránky na sociálnych sieťach, ktoré vám 
uľahčujú hľadanie lacných leteniek a destinácii. Ako 
napríklad letenky za babku alebo Tour De Svet - 
lacné cestovanie.

Oplatí sa sledovať a zvážiť kúpu leteniek priamo od 
spoločnosti, cez ktorú letíte. Ak máte vyhliadnuté 
letenky cez nejakú stránku, určite sa pozrite, či le-
tenky nie sú lacnejšie priamo od danej spoločnosti. 
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Cestujte na ľahko. Ku každej letenke máte 
právo na príručnú batožinu. Nie je to síce 
ideálne, ale určite sa zabavíte už len tým, 
že na seba budete obliekať päť vrstiev, aby 
ste ušetrili miesto. Ak chcete kufor, musíte si 
priplatiť. Pri každom lete je to individuálne, 
ale ceny sa väčšinou pohybujú okolo 60-80€ 
za jednu batožinu. 

Nikdy si nehľadajte ubytovanie v hoteloch. 
Hotely same o sebe stoja veľké peniaze. 
Namiesto toho, si stiahnite aplikáciu Airbnb. 
Som si istá, že mnohí z vás už o nej počuli, 
ale ak nie, v skratke vám to vysvetlím. Táto 
aplikácia slúži pre ľudí, ktorí prenajímajú 
svoje byty alebo len samostatné izby za malé 
peniaze. Ľudia, ktorí ponúkajú svoje príbytky 
sú hodnotení a podľa toho si môžete vybrať 
miesto pobytu. Samozrejme ceny závisia aj 
od lokality, kde sa chcete ubytovať.

Za posledné dva roky sa mi podarilo takto 
precestovať deväť krajín. Som študent a je-
diné peniaze sú moje vreckové. Samozrejme 
ušetrím na tom, že neplatím za jedlo a ubyto-
vanie, keďže stále bývam s rodičmi. Dávam si 
veľký pozor, do čoho svoje peniaze investu-
jem. To ale neznamená, že si nedoprajem. 

Týmto článkom som chcela ukázať, že aj keď 
nie ste najbohatší človek na svete, môžete si 
dopriať malé dobrodružstvo a spoznať mno-
ho kútov sveta.

Autor: Bermannová Sofia     
Foto: Bermannová Sofia

Nesmiete zabudnúť, že do niektorých destinácií 
nájdete lacné letenky, ale ubytovanie a život 
tam vás bude stáť desiatky eur. Presne tento prí-
pad sa nám stal v Londýne. Letenky sme zohnali 
na poslednú chvíľu tam aj späť za necelých 50€. 
Ubytovali sme sa u známych, takže sme ušet-
rili aj na tom. Hneď prvý deň veľký šok, že len 
lístky za metro alebo verejnú dopravu nás stali 
na 4-5 dni okolo 100€. Oproti Španielsku, kde 
sme za päť dní zaplatili približne 20€, to bolo 
veľké prekvapenie. Štvrtý deň v Londýne náš 
obed vyzeral asi tak, že sme vo verejnom parku 
jedli rohlík so šunkou, sediace na tráve. Takýmto 
situáciám sa niekedy nevyhnete. 
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Cystická Fibróza je genetické ochore-
nie zamerané hlavne najviac na pľúca 
no aj na ostatné orgány. V pľúcach sa 
tvorí veľa hlienu kvôli ktorému sa člo-
vek rýchlo zadýchava, kašle, dusí sa.

Zdravie si človek nevyberá,
napriek tomu neľutuj minulosť
V mojom článku Vám porozprávam o mojej ťažkej mi-
nulosti za ktorú som aj rád, pretože mi otvorila oči do 
života a naučila ma vážiť si všetky maličkosti okolo 
mňa. Poviem Vám niečo v krátkosti ohľadom záker-
nej choroby s názvom „Cystická Fibróza“. Nájdite si 
čas, urobte si pohodlie a začítajte sa...

Každý, kto ma mohol spoznať osobne vie, že 
to v živote nemám ľahké. Či už na to prišiel z 
môjho rozprávania alebo si všímal môj zdra-
votný stav z dňa na deň. Presuňme sa ale 
radšej na začiatok, ako sa to všetko začalo. 
Posunieme sa až k môjmu narodeniu a to do 
roku 2005. Na prvý dojem som sa narodil ako 
každý ostatný. Nemal som na začiatku žiadne 
viditeľné problémy. Všetko začalo postupne 
prichádzať behom prvých týždňoch až mesi-
acov. Začínalo sa mi ťažšie dýchať, stále viac 
a viac. Rodičom sa to nepozdávalo a začínali 
sa obávať, či je všetko v poriadku. Zobrali ma 
do nemocnice na vyšetrenie. Samozrejme, 
ako vždy ich odpoveď bola rovnaká a znela: 
„Nerobte si z toho nič. U novonarodených detí 
to je bežné. Časom to prestane a všetko bude 
v poriadku“. Rodičov to samozrejme ukľudni-
lo, no nie nadlho. Po pár mesiacoch to bolo 
rovnaké, mierne sa to zhoršovalo. Keď som 
mal šesť mesiacov, našli ma nehybne ležať. 
Vôbec som nedýchal a začínal som modrieť, 
strácať vedomie. Rodičia okamžite zavolali 

záchranku, ktorá ma odviezla priamo do 
Košíc. Behom jazdy v sanitke sa im podarilo 
ma oživiť a v nemocnici ma okamžite sta-
bilizovali. Pre rodičov to musela byť veľmi 
šokujúca situácia vidieť ma v takomto stave. 
Po pár týždňoch až mesiacoch v Košiciach 
sa konečne prišlo na to, čo mi je: 
„Cystická Fibróza Pľúc“. 

V tejto dobe o tejto chorobe nikto nikdy 
nepočul, práve preto z toho museli byť 
vystrašení ešte viac. Od tejto doby začalo 
to najťažšie obdobie. Spomienok od mala 
je toľko, že by som vedel napísať kľudne 
aj celú menšiu knihu, no zamerám sa na 
tie najpodstatnejšie. Ako čas plynul a ja 
som rástol, trávil som čoraz viac a viac 
času v nemocniciach. Chodieval som tam 
na preliečenia na dobu minimálne dvoch 
týždňov. Poprípade, keď som bol odrazu 
veľmi chorý, musel som tam ísť aj viac krát 
do roka, okrem toho preliečenia. Pomed-
zi to som tam musel absolvovať aj rôzne 
procedúry, vyšetrenia a cvičenia, ktoré ma 
popravde nikdy nebavili a nemám ich rád 
doteraz. Bolo to pre mňa peklo. Dva týždne 
zavretý medzi štyrmi stenami. Na chodbu 
som mal zakázané vychádzať, kvôli ostat-
ným bacilom. Vonku som tiež veľmi chodiť 
nemohol. Pamätám si, ako mi mama kúpila 
veľké, žlté,  železné autíčko, aby som sa 
aspoň na chvíľu nenudil. Veľmi ma to pote-
šilo a mám ho odložene v skrini do dneška. 
Behom roka som bol v nemocnici minimálne 
štyri krát no niekedy možno až osem, ak to 
bolo už veľmi potrebné. V tejto dobe som 
mal približne päť rokov. Viac času som trávil 
v nemocniciach, ako vonku a v škole. Tak 
v mojich 10-tich rokoch som dostal ovčie 
kiahne. Pre niekoho iba bežná vec, ktorú 
zvládnu ľavou zadnou. Pre mňa to skončilo 
záchrankou. S teplotami takmer 43 °C, keď 
mi nič nepomáhalo, to bola už jediná mož-
nosť. Odmietal som ísť v tej chvíli sám do 
nemocnice v Michalovciach, pretože som sa 
veľmi bál. Nakoniec mi doma pichli infúzie 
a dali nejaké lieky. Ak by sa to do pár hodín 
nezlepšilo, musel by som ísť do nemocnice. 
Našťastie ma to neskôr prešlo. Prežil som 
zatiaľ najťažšiu chvíľu života.
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Najhoršie obdobie mi začalo keď som mal 
trinásť rokov. Behom pár dni som prešiel z 
obyčajného kašľa, ktorý sa stále zhoršoval, 
až na obojstranný zápal pľúc. Nebolo to prvý 
krát, takže sme hneď vedeli, že okamžite 
musím do nemocnice v Košiciach. Ihneď som 
začal brať liečbu cez infúzie, no aj po pár 
dňoch sa to vôbec nezlepšovalo. Celé noci 
a dni som mal také silné záchvaty kašľa, že 
sa to už nedalo vydržať. Nespal som nieke-
dy aj cez 48 hodín. Nedalo sa keď som sa 
celú dobu dusil a trápil. Okysličenie v krvi 
mi neskutočne začalo klesať. Pamätám si 
ako som sa stále menej vládal hýbať až som 
upadával do spánku. Museli mi dať kyslík, 
ktorý som mal v kuse zapnutý behom dňa aj 
noci. Po prvých 2 týždňoch som to už nezvlá-
dal ani psychicky. Dal som si dole kyslík a 
chcel som zomrieť. V tej chvíli mi to už bolo 
jedno ale ten pocit sa nedá opísať. Dokopy 
som v nemocnici strávil celý mesiac v kuse. 
Podarilo sa mi nejak dať do kopy ale do školy 
som ešte pár týždňov nemohol ísť. Takéto 
situácie sú najťažšie hlavne na psychiku. V 
tomto období samozrejme prišli aj typické 
školské veci ako vysmievanie. Každý deň sa 
mi z každej strany niekto vysmieval hlavne 
preto ako vyzerám, aký som mal v tej dobe 
hlas, pretože každý z chlapcov už zmutoval, 
no mne sa začala puberta až v 9. ročníku 
a ďalšie veci ohľadom operácie, ktorú som 
mal. Keďže som bol mladý, tak som to proste 
nezvládal. Každodenné depresie, doma som 
plakal do vankúša, vonku nevychádzal cele 
týždne. Keď som sa potom dostal do nemoc-
nice pred ďalšou operáciou, vôbec som to 
nezvládal a chcel som sa zabiť. Boli to veľmi 
blbé myšlienky. Pár krát som sa tam nervovo 
zrútil a povedal som aj doktorom do očí že 
chcem to skončiť už, že to nezvládam. Bolo 
toho na mňa veľa. Dali mi lieky na ukľudnenie 
a ešte v ten deň ma poslali do psychológa 
kde sa ma pýtali nejaké otázky, no neodpove-
dal som im nič iba ticho sedel. No svoj názor 
som nemenil. Bol som tam pár dni po sebe. 
Dávali mi tam nejaké lieky na ukľudnenie a 
dali mi poslednú šancu. „Buď sa ukľudním 
alebo skončím na psychiatrii“. Potom som sa 
nejak trochu schopil pretože tam som určite 
skončiť nechcel. Bolo to strašné obdobie. 

Z dôvodu veľa vymeškaných 
hodín som v 7. a 8. ročníku 
musel robiť komisionálne sk-
úšky zo všetkých predmetov 
a všetkých látok od začiatku 
roka. Cele letné prázdniny 
som sa doma s ocom učil 
aby som to dal najlepšie ako 
som vedel. Nakoniec som to 
dal naozaj na celkom dobre 
známky, čomu ani učitelia 
neverili. Bol to skvelý pocit.  
Takéto najhoršie obdobie 
som mal až do mojich 15tich 
rokov. Vtedy prišla na Slo-
vensko nová liečba z Ame-
riky, ktorá tu do tejto chvíle 
nebola. Od tej chvíle sa mi 
zmenil život a neskutočne 
si to vážim. V porovnaní, 
niekedy som bol chorý skoro 
každý týždeň a behom roka 
som v nemocnici strávil viac 
ako doma. Teraz som nebol v 
nemocnici už cez rok ani na 
preliečenie a chorý som bol 
za tú dobu možno 2 krát aj 
to iba pár dni. Je to nesku-
točná zmena, nedá sa to ani 
opísať. Verím že liečbu bude 
naďalej preplácať poisťovňa, 
v opačnom prípade sa to 
kvôli mesačným financiám 
nebude dať zabezpečiť a 
dostanem sa opäť do zlých 
časov ako niekedy. Môj deň 
by mal prebiehať nasledov-
né: Ráno keď sa zobudím, 
poinhalujem lieky ktoré mu-
sím, pri tom vezmem ďalšie 
tabletky. Poobede doma zase 
poinhalujem lieky a večer 
zase a k tomu vezmem ďal-
šie lieky. Behom dňa by som 
si mal nájsť aspoň hodinu 
čas a cvičiť aj na dýchanie aj 
na svaly a proste na všetko. 
A takto sa to opakuje každý 
deň cele roky. Snažím sa to 
všetko dodržiavať no niekedy 

je toho veľa aj na mňa.
Na záver sa chcem poďa-
kovať ak ste článok dočítali 
až tu. Prešiel som si v živote 
veľa etapami, no snažil som 
sa Vám to tu aspoň trochu 
priblížiť. Chcem sa tiež poďa-
kovať všetkým, ktorí pri mne 
boli a stále sú v tých najhor-
ších chvíľach a to hlavne ro-
dine a samozrejme niektorým 
dobrým kamarátom. Napriek 
tomu všetkému som mal 
úžasné detstvo a som rád za 
každú chvíľu, ktorú som zažil. 
Možno keby mi to zistili hneď 
pri narodení, vedeli by s tým 
niečo spraviť skôr nemuselo 
by to dopadnúť až takto, ale 
neľutujem žiadnu chvíľu v 
živote. Každá mi niečo do 
života dala a posunula ma 
ďalej. Ako som tak časom 
dospel, začínal som si uvedo-
movať čo som vlastne prežil. 
Viac krát som tu už nemusel 
byť. No vďaka tomu že som 
sa tomu postavil a bojoval 
ďalej tak som stále tu. Nikdy 
už podobné hlúposti nespra-
vím. Našiel som si činnosti, 
ktoré ma veľmi napĺňajú ako 
napríklad hranie na klavíri a 
gitare, športovanie a hlavne 
to moje obľúbené programo-
vanie. Vytvoril som si ciele, 
ktoré si splním. Držím sa 
príslovia „Radšej ľutuj veci, 
ktoré si urobil ako veci, ktoré 
si neurobil“ a to ma poháňa 
v pred.

Autor a fotografie: BM
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Školstvo u nás a v zahraničí sa veľmi líši. V niektorých krajinách sa vyučovanie začína a končí úplne inak 
ako u nás či už aké dlhé sú prestávky a hodiny, prázdniny alebo dresscode. V tomto článku som urobila 

rozhovor s mojím veľmi dobrým kamarátom, ktorý pochádza z Arabských krajín, ako u nich prebieha vyučo-
vanie, prestávky,  kedy majú prázdniny a pod.. . 

Ako prebieha tvoja 
ranná rutina? Kedy 
začína škola a kedy 

končí?

Vstávam o 6 ráno, kde sa 
hneď na to pripravuj do 
školy. Potom o 7 ráno vy-
razím z domu, aby som bol 
o 8.00 v škole, kde sa pred 
príchodom dnu musím 
zapísať a hned na to ísť 
na dvor, kde sa uskutoční 
zhromaždenie. Až potom 
môžme ísť dnu, kde sa 
prezujeme do školských 
prezúvok a pokračujeme 
do tried a tu sa začína 
naše vyučovanie. Ak vonku 
ráno prší, čo sa tu veľmi 
často nestáva, tak naše 
zhromažďovanie vonku 
sa presunie do vnútornej 
telocvične, alebo nebude 
vôbec. Po všetkých hodi-

nách,  ktoré končia o 13.00 
idem von s kamarátmi a 
užívam si zvyšok dňa.
                           

Máte aj nejaký 
dresscode? Ak áno, 
prečo a načo slúži.

Áno, máme dresscode. 
Slúži na to, aby sme 
ukázali z akej školy po-
chádzame. Tiež to vytvára 
pocit jednoty medzi mlad-
šími žiakmi našej školy. Na 
začiatku roka dostaneme 
zoznam na ktorom píše, čo 
si potrebujeme kúpiť. Väč-
šinou zo svojich peňazí. 
Preto nosenie našej unifor-
mi, čo je biele tričko, modré 
nohavice a stužka (šerpa) 
s potlačou loga našej školy 
ma robia hrdým žiakom 
tejto školy.

Ako prebiehajú vaše 
hodiny a prestávky? 

Čo cez ne robíte?

Väčšinou na hodinách
používame biele magne-
tické tabule s projektorom. 
Naše hodiny trvajú 40 
minút. Väčšina z nich nám 
aj tak odpadáva. Niekedy 
odpadnú aj 4 hodiny za 
deň. Záleží však na tom, 
v akých ročníkoch ste. U 
nás máme dva takéto typy. 
‘‘Cambridge‘‘ a ‘‘Matric‘‘. 
Cambridge študenti sú tí 
ktorým odpadávajú najviac 
hodín a sú v škole najme-
nej. Tam patria študenti z 
vyšších ročníkov ako 3 a 
4 ročník. Matric študentom 
zase odpadávajú hodiny 
maximálne 2x do týždňa. 
To sú zase tí mladší ako 

1 a 2 ročník. Najčastejšie 
sú to predmety: dejepis, 
náboženstvo, či náš rodný 
jazyk Urdu. Ale zase máme 
2-3 prestávky, ktoré sú 
25 minút dlhé, cez ktoré 
si väčšinou ideme so 
spolužiakmi zahrať von 
basketball, tennis, cricket 
alebo football (všetko ale v 
areáli školy, ktorý nemôž-
me opustiť). Tu však musí-
me ísť do kabinetu a opýtať 
sa učiteľov, či nám vôbec 
dajú lopty, rakety atď na to, 
aby sme mohli íst hrať. 

Máte tu aj nejaké 
dievčatá?

Dievčatá tu nemáme 
žiadne. Táto škola je 
„chlapčenská škola.‘‘ Je to 
súkromná škola, ktorá si 
určila takéto podmienky, 

Školstvo v zahraničí
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ktoré tu dievčatám študo-
vať nedovoľujú. Ale zase 
ak tu sú učiteľky, čo je 
veľmi zriedkavo, musia byť 
zahalené do hijabu. Hijab 
je pokrývka hlavy, ktorú 
nosia ženy, aby im nebolo 
vidno tvár a vlasy. Je to 
časť našej kultúry. 

Kedy vám začínajú 
letné prázdniny

a kedy zase končia?

Naše prázdniny sa od 
vašich líšia. Letné začínajú 
20. júna a končia 30. augu-
sta, kedže je to najteplejší 
mesiac v roku. Aspoň v 
našej krajine. Následne 
máme zimné prázdniny, 
ktoré začínajú 1. decembra 
a končia 20. decembra. 
My, kedže máme inú vieru, 
tak neoslavujeme vianoce 
tak ako ostatní. Nový rok 
sa neoslavuje tiež. Vtedy 
sa normálne chodí do školy 
ako každý iný deň. My 
namiesto vianoc slavíme 
„Eid Mubarak“, kde máme 
iba 1 týždeň prázdnin. Tam 
sa zídeme celá rodina a 
vychutnáme si spoločne 
jedlo, tak ako vy na Vi-
anoce. Ale zaujímavý je 
napríklad aj „Ramadan“, 
ktorý je ešte pred „Eid 
Mubarak“. Je to čas, kedy 
nemôžme jesť alebo piť 

počas celého dňa, pretože 
takto sa môžme stotožniť 
s bezdomovcami. Taktiež 
chodíme po ulici a dávame 
im jedlo a vodu. Takto si 
vyznávame spoločne našu 
vieru, aby neboli rozdiely 
medzi bohatými a chudob-
nými.

Čo sa ti páči na tvojej 
škole?

Naša škola má veľké 
športové ihriská na ktorých 
si stále veľmi rád zahrám. 
Taktiež má veľmi múdrych 
učiteľov, ktorí ma toho veľa 
naučili a som za to veľmi 
rád. Potom máme aj pekne 
spravený vstup do školy. 
Hneď ako vojdete dnu 
môžte vidieť dve menšie 
fontány, nad ktorými je 
veľký interaktívny displej, 
na ktorom sa zobrazujú 
korytnačky, ktoré slúžia len 
ako dekorácia.  Ale hlavne 
sa mi páči to, že mladí štu-
denti tejto školy sú veľmi 
talentovaní a stále sa sna-
žia čo najviac, aby dosiahli 
svoje ciele a sny.

Autor: BM
Fotografie: 
osoba z rozhovoru
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Čo je to vlastne trieda pre „mimoriadne nadané deti“? 
Tieto triedy sú zapojené v programe APROGEN. Štúdium 
je zamerané na rozvoj logického myslenia, analyticko-
syntetického myslenia, kritického myslenia, riešenia 
problémov argumentácie a kreatívneho myslenia.

Predtým ako nastúpite do školy musíte urobiť IQ testy, 
aby ste boli zaradení do triedy APROGEN. Takisto uči-
telia musia mať výcvik, ako takéto deti učiť, a ako sa ku 
ním správať. Podľa zákona by sa učitelia mali správať ku 
žiakom rovnocenne, nemali by pôsobiť dominantne. No 
pravdupovediac nie vždy to platilo. 

Prvý ročník začínate, ako keby od druhého ročníka, keďže 
deti, ktoré sa chcú zúčastniť tejto triedy, by už mali vedieť 
čítať, písať a počítať. Nie je určené ako veľmi dobre. Niečo 
také ako: „Nemôžeš ísť na záchod...“, nikdy nebolo. Keďže 
ste nadaní, mali by ste zvládať viac vecí naraz, takže mô-
žete jesť, piť, rozprávať sa (samozrejme k téme) a dokon-
ca aj ležať na zemi, ak vnímate a robíte, čo máte robiť. 
Anglický jazyk a informatiku máte takisto od prvého 
ročníka. Stupnice sú ťažšie a robíte ročníkový projekt 
každý ročník okrem deviateho.

Každý rok robíte ročníkový projekt. Mali ste si vybrať 
niečo, čo vás zaujíma a napísať aspoň 20 strán vo Worde. 
Keďže podstata je sa niečo naučiť, tak ste nemohli 
všetko skopírovať z internetu. Ale museli ste mať aspoň 
40% vlastný prínos. Napríklad dotazník, projekt, skúmanie 
alebo niečo vyrobiť. 

Väčšinou si každý vybral skú-
manie alebo projekt. Robili sa 
rôzne vlastné prínosy, ako na-
príklad vyrobili tornádo, sopku, 
robota, vytvorenie vlastných 
šiat alebo aj vytvorenie stabil-
ného mosta. 

Ja som sa vždy obrátil skôr k 
tej výtvarnej stránke ako 
napríklad linoryt, kde som uro-
bil niekoľko prác. 
V podstate ste celý rok kon-
zultovali s učiteľmi o práci a na 
konci roka bolo prezentovanie 
prác. Niekedy aj prišli rôzne 
triedy, čo bolo veľmi stresujúce 
pre každého. A kebyže neuro-
bíte ročníkový projekt, prepa-
dávate.

Ste v triede iba s nadanými 
deťmi, čo by vraj vás „nemalo 
spomaľovať”, čo je popravde 
blbosť, keďže mat IQ nad 130 
neznamená, TR
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že ste múdri alebo šikovní. 
V triede boli dvaja, ktorí mali samé jed-
notky. Veľakrát nás učitelia porovnávali 
s ostatnými triedami. 

,,Veď ste APROGEN, mali by ste sa sprá-
vať primerane, prečo máte päťku, veď 
ste APROGEN. Stále o nás hovorili, ako 
by sme boli lepší, co je veľmi problema-
tické. Kedže to nie je pravda, hlavne to 
uráža ostatné triedy.

Boli sme poslušní šrti, čo sa len učia?. 
Práveže sme boli presný opak, boli sme 
najhoršia trieda skoro podľa každého 
učiteľa. Mali sme zápisy v triednej knihe 
každý týždeň. Raz sme mali jedného 
učiteľa, ktorý sa ku nám správal hrozne. 
Tak sme sa s ním začali hádať na cho-
dbách školy, skončili sme u riaditeľky 
(na ďalší rok nás už neučil). 

V siedmom ročníku nastúpila nová 
učiteľka. Keďže nikoho nepoznala, tak si 
dvaja žiaci vymenili mená, prechádzalo 
nám to dovtedy, pokiaľ jeden nedostal 
zápis a museli sme povedať pravdu. 

Veľmi podstatná vec je poistka proti 
zemetraseniam alebo záplavám. Muse-
li ste dať minimálne aspoň 1 cent, aby 
vám spolužiak neprevrátil lavicu alebo 
nenalial vodu na stoličku. Učiteľ telesnej 
výchovy nás nazýval „moji malí autisti“. 
Nie som si istý, že či každý mal v šla-
bikári abecedu pre nevidiacich. Myslím, 
že to bol ten najlepší nápad ju tam dať, 
lebo sme ju využívali na rozprávanie. 
Hlavne počas písomiek alebo aj súťaží. 
Celá trieda sa ju naučila a využívali sme 
ju každý deň. Na začiatku to učitelia 
neriešili. No po čaše si uvedomili, čo 
robíme. Síce sa im páčilo, ako sme sa 
celá trieda naučili abecedu pre sluchovo 
postihnutých, no to podvádzanie sa im 
už nepáčilo. Myslím, že kebyže sme sa 
ju nenaučili, tak by sme nevyhrali tak 
veľa olympiád, dokonca si myslím, že aj 
niektorí kvôli tomu by neprešli ročník.

Autor: ANONYM
Foto: č.1 ANONYM
         č.2 Zdroj Internet Linecnce CC0 
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Odporúčal by som chodiť to takej triedy, ak mate 
možnosť? Povedal by som nie. Ak si myslite, že 
šikana by tam nebola aj napriek tomu, že ste iní? 
Nebojte sa, stále sa dá nájsť dôvoď prečo. Niečo 
také ako kradnutie, vyhodenie školských tašiek do 
kompostéra, naháňanie spolužiakov s perom a do-
bodať ich do krvi alebo obíjať niekoho hlavu o stenu 
bola bežná vec. Takisto aj slovná šikana a kyberši-
kana, ale to je len taká maličkosť. Veď nie nadar-
mo bola u nás polícia. Nie len to, že dieťa je pod 
veľkým tlakom učiva, ale aj je šikanované. Myslím 
,že naše školstvo nie je pripravené na také veci ako 
APROGEN. Aspoň nie na východe.




