UNIVERZITA SV. CYRILA A METODA V TRNAVE

Mobilitou k úspechu:
Skúsenosti študentov
Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave
so štúdiom v zahraničí

Trnava 2017

Mobilitou k úspechu:
Skúsenosti študentov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave so štúdiom v zahraničí

Editor:
© doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD.
koordinátor zahraničných mobilít, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave

Autori príspevkov:
© Mgr. Lenka Baranovičová, © Mgr. Eva Drynda, © Alžbeta Hanuliaková, © Bc. Aneta Kissová, © Nikola Kormaňáková,
© Mgr. Petra Krchová, © Bc. Patrícia Kršková, © Mgr. Viktor Kudzia, © Mgr. Daniela Martinčeková, © Bc. Filip Myslík,
© Mgr. Ivan Rokošný, © Kristína Švercelová, © Mgr. Nicol Vargová, © Bc. Martina Vičanová, © Bc. Dominika Závodská,
© Bc. Zuzana Žuborová

Autori fotografií:
© Mgr. Lenka Baranovičová, © Mgr. Eva Drynda, © Alžbeta Hanuliaková, © Bc. Aneta Kissová, © Nikola Kormaňáková,
© Mgr. Petra Krchová, © Bc. Patrícia Kršková, © Mgr. Viktor Kudzia, © Mgr. Daniela Martinčeková, © Bc. Filip Myslík,
© Mgr. Ivan Rokošný, © Kristína Švercelová, © Mgr. Nicol Vargová, © Bc. Martina Vičanová, © Bc. Dominika Závodská,
© Bc. Zuzana Žuborová

Odborná úprava textu a technická redakcia:
Mgr. Ľuboš Greguš

© Univerzita s. Cyrila a Metoda v Trnave, 2017
Táto publikácia je vydaná pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus s finančnou podporou Európskej únie. Obsah
publikácie vyjadruje iba názor autorov a Európska komisia nie je zodpovedná za obsah a akékoľvek použitie informácií
v nej obsiahnutých.
Všetky práva vyhradené. Toto dielo ani nijakú jeho časť nie je možné publikovať bez súhlasu autorov.
Vydala: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovenská republika, 2017
http://www.ucm.sk/

ISBN 978-80-8105-902-5

OBSAH
Odchádzajú ako Slováci, vracajú sa ako Európania .................................................................5
editor
NIE JE POTREBNÉ SA BÁŤ, ALE NEBÁŤ! ............................................................................................................. 6
Mgr. Lenka Baranovičová
AKO MI ERASMUS DAL LÁSKU ............................................................................................................................... 8
Mgr. Eva Drynda
HOLANDSKO: ŠTÁT VETERNÝCH MLYNOV, SYRA A DAŽĎA ................................................................. 11
Alžbeta Hanuliaková
ERASMUS+ – CEZ ZÁŽITKY K LEPŠEJ BUDÚCNOSTI ..................................................................................13
Bc. Aneta Kissová
#SLOWLIFE . .....................................................................................................................................................................16
Nikola Kormaňáková
ZA HRANICAMI . ............................................................................................................................................................18
Mgr. Petra Krchová
PREČO LEN DO PRAHY?! ...........................................................................................................................................21
Bc. Kršková Patrícia
ERASMUS V SLNEČNOM CHORVÁTSKU . ......................................................................................................... 23
Mgr. Viktor Kudzia
STUTTGART AKO MEDIÁLNY RAJ ....................................................................................................................... 25
Mgr. Viktor Kudzia
ZÁPISKY Z DUBROVNÍKA ALEBO ČO ZOSTALO V PAMÄTI PO 5 ROKOCH . ....................................27
Mgr. Daniela Martinčeková
LA BELLA VITA IN ITALIA . ...................................................................................................................................... 30
Bc. Filip Myslík
MAGICKÝ KRAKOV....................................................................................................................................................... 33
Mgr. Ivan Rokošný
OČARUJÚCA RIGA ........................................................................................................................................................ 35
Kristína Švercelová

3

4

ERASMUS – NAJLEPŠIE ROZHODNUTIE V MOJOM ŽIVOTE ...................................................................37
Mgr. Nicol Vargová
CESTOU NECESTOU V LUBLINE ...........................................................................................................................40
Bc. Martina Vičanová
ERASMUS+ – VYSTÚPILA SOM ZO SVOJEJ KOMFORTNEJ ZÓNY ......................................................... 42
Bc. Dominika Závodská
ŠTÚDIUM MÉDIÍ V OČARUJÚCOM DUBROVNÍKU ...................................................................................... 44
Bc. Zuzana Žuborová

5

Odchádzajú ako Slováci,
vracajú sa ako Európania
Vážení čitatelia,
publikácia, ktorú držíte v rukách, vychádza
pri príležitosti 30. výročia založenia vzdelávacieho výmenného programu Erasmus a 20. výročia
založenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorej súčasťou je aj Fakulta masmediálnej
komunikácie. Jej obsah tvoria skúsenosti, zážitky a postrehy študentov a absolventov Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave,
ktorí sa zúčastnili študijného pobytu v zahraničí
prostredníctvom programu Erasmus.
Program Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) vznikol rozhodnutím Európskej komisie
č. 87/327/EHS v júni 1987 ako platforma výmeny
vysokoškolských študentov a pedagógov, a zároveň rozvoja spolupráce vo vysokoškolskom
vzdelávaní v Európe. Je pomenovaný podľa holandského renesančného mysliteľa, humanistu
a filozofa Erasma Rotterdamského (1467 – 1536).
V roku 1994 sa Erasmus spolu s iným medzinárodnými vzdelávacími programami Európskej
únie stal súčasťou programov Socrates a neskôr
Socrates II., ktorý od 1. januára 2007 nahradil
program celoživotného vzdelávania Lifelong
Learning Programme (2007 – 2013). Erasmus+,
fungujúci od 1. januára 2014, spojil všetky existujúce programy Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, a to
schémy celoživotného vzdelávania Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, program
Youth in Action, päť programov zameraných
na rozvoj medzinárodnej spolupráce – Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program
spolupráce s rozvojovými krajinami. Za 30 rokov sa program výrazne rozrástol a dal príležitosť viac ako 9 miliónom ľudí. V súčasnosti je do
výmeny študentov, pedagógov a zamestnancov
univerzít zapojených 33 krajín Európskej únie

vrátane Turecka, Macedónska, Nórska, Islandu
a Lichtenštajnska. Program Erasmus+ bude trvať do roku 2020 a Európska únia naň vyčlenila
14,7 miliardy eur, pričom v roku 2014 Slovensko
čerpalo z rozpočtu 22 miliónov eur.
Slovenská republika sa do medzinárodnej
výmeny študentov prvýkrát zapojila v roku 1998,
keď sa 59 vysokoškolských študentov zo šiestich
univerzít zúčastnilo výmenných pobytov v krajinách Európskej únie. Do súčasnosti využilo
možnosť študovať alebo absolvovať stáž prostredníctvom Erasmu viac ako 108-tisíc Slovákov.
Pokiaľ ide o Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave, do zahraničia vycestovalo za uplynulých
desať rokov 497 poslucháčov, z toho 214 študentov Fakulty masmediálnej komunikácie. Medzi
obľúbené cieľové krajiny študentov patria predovšetkým Česká republika, Poľsko, Chorvátsko
a Nemecko. Štúdium na FMK UCM v Trnave
absolvovalo doposiaľ 26 študentov z Turecka,
Poľska a Lotyšska.
Uplynulé tri desaťročia fungovania programu Erasmus priniesli svoje ovocie a zmenili životy miliónov ľudí, a to nielen pokiaľ ide
o získanie nových poznatkov a skúseností, ktoré
zvyšujú ich uplatniteľnosť na európskom trhu
práce, ale predovšetkým o zdokonalenie jazykových a interkultúrnych kompetencií jednotlivcov.
Pre mnohých študentov je Erasmus prvou skúsenosťou so štúdiom a životom v cudzej krajine,
vďaka čomu sa stal medzi európskymi študentmi kultúrnym fenoménom. Príbehy šestnástich
študentov Fakulty masmediálnej komunikácie
UCM v Trnave, ktoré sú súčasťou publikácie, sú
toho vari najlepším dôkazom.
editor
november 2017
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NIE JE POTREBNÉ SA BÁŤ, ALE NEBÁŤ!
Mgr. Lenka Baranovičová
absolventka magisterského štúdia marketingovej komunikácie na FMK UCM v Trnave
University of Algarve, Portugalsko (zimný semester 2013/2014)
Hovorí sa, že najlepšie časy sú tie študentské.
S odstupom času to môžem potvrdiť! Zo školy
som preč už viac ako rok a pri všetkých tých
každodenných povinnostiach dospeláka – práca,
strategické meetingy, plnenie svojich polročných
a ročných cieľov, platenie hypotéky a ostatných
poplatkov, môžem len potvrdiť, že prihláška
na študijný pobyt Erasmus bola jedným z mojich
najlepších rozhodnutí v živote.
Pamätám si to, ako by to bolo len včera.
Na webovej stránke univerzity som videla oznam o výberovom konaní. Na ďalší deň som
už stála v nekonečnom rade záujemcov, ktorí
netrpezlivo prešľapovali z nohy na nohu dúfajúc, že práve oni budú tí šťastlivci, ktorí na pobyt vycestujú. Názov univerzity v krajine som si
vyhľadala tesne pred tým, ako som vstúpila do
miestnosti, v ktorej už sedela výberová komisia.
Žiadna vážna príprava, len silný túžba dostať sa
do krajiny najkrajších pláži, nádherných útesov,
najlepšieho koláča z lístkového cesta Pastel de
nata a kvalitného portského vína.
Som na rade. Buď teraz, alebo nikdy! Dám
do toho všetko. Anglické slovíčka mi do viet
naskakovali jedno po druhom. Žiadne váhanie.
Otázka – odpoveď – otázka – odpoveď. Samozrejme, vo vnútri som pociťovala istý adrenalín,
nakoľko mi bolo jasné, že to nebude zase až také
jednoduché. No myšlienka skúsiť to ma poháňala ďalej. Komisiu som ubezpečovala, že to zvládnem, že som vhodný kandidát a že budem v tom
najlepšom reprezentovať univerzitu.
Vyšlo to! Práve som sa vrátila z celodenných
prednášok. Hodila som tašku na stoličku, prezliekla sa do niečoho pohodlnejšieho a vtom mi
prišla notifikácia o prijatí nového e-mailu. Čítam
predmet správy – „Erasmus 2013/2014, zimný

semester, obsadenie miest“. Tep sa mi zrýchlil, čítam ďalej. Je to tam! Vybrali ma na pobyt.
V auguste balím kufre do krásneho, slnečného
Portugalska.
Mojou výhodou bolo, že som vycestovala aj
s mojimi dvomi spolužiakmi – Deniskou a Tinom. V „trojke“ to predsa len išlo všetko oveľa
ľahšie. Do Portugalska sme prileteli týždeň pred
samotným začiatkom školského roka. Bez dohodnutého ubytovania, so spiatočnou letenkou
domov. Áno, budúcim záujemcom o pobyt v Portugalsku odporúčam, aby si ubytovanie dohodli
vopred. Vyhnete sa tak zbytočným problémom
pri vybavovaní podnájmu s lokálnymi, z ktorých
väčšina na vás hovorí iba po portugalsky. Mali
sme jediné šťastie, že sme natrafili na profesora angličtiny, s ktorým sme sa vedeli dohodnúť
o všetkých podmienkach podnájmu.
Skvelé, bývame. A nie v hocijakom byte.
Kufre sme si vybaľovali v krásnom, luxusne
vybavenom štvorizbovom byte (o mesiac sa pridal Španiel José, ktorý sa vždy vedel postarať
o zábavu). Zabudovaný centrálny vysávač, umývačka riadu, veľká terasa s posedením. Na čo?
Očakávaný grant prišiel prvý mesiac pobytu.
Mysleli sme si, že nám to krásne všetko finančne vyjde, no posledný mesiac sme prišli na to,
že sme sa predsa len trochu prerátali. Nevadí.
Sme tu a ďalších 6 mesiacov si budeme užívať
vo veľkom.
Hneď prvý týždeň univerzita organizovala
International Mobility Day. Pripravili nám celodenný program, počas ktorého nám rozprávali
o univerzite, histórii mesta, miestnych tradíciách
a zvykoch či lokálnej kuchyni. Nezabudli niekoľkokrát poznamenať, že sú radi, že sme si vybrali práve ich krajinu na študijný pobyt a budú

nesmierne vďační, ak si z tohto pobytu odnesieme nielen študijné vedomosti, ale aj plno nezabudnuteľných zážitkov a nových priateľstiev.
Nebolo viac čo dodať. Poďme spoznávať krajinu
a vyhľadať zopár dobrodružstiev.
Náš prvý výlet smeroval do najzápadnejšieho malebného mesta Sagres s najkrajšími plážami a útesmi v Európe. Kúpili sme stan, zobrali
deky, naplnili ruksaky a nasadli na vlak. V tú noc
sme pochopili, že spať na pláži, nie je až také pohodlné, pokojné a romantické, ako sme si mysleli. Vlny bili do skál počas celej noci. S prílivom
sa hladina dvíhala a nám nezostávalo nič iné, len
odrátavať hodiny do východu slnku. Ráno nás
už čakal odvoz so surfistami, ktorí nás zobrali
prvýkrát na vlny! Prvú hodinu sme absolvovali
suchý tréning na pláži, potom sa už išlo naostro
do vody. Mali sme opäť jediný cieľ – postaviť sa
na dosku! Samozrejme, kým sme pochopili techniku, bolo zopár zlyhaní – doska v hlave surfistu
z našej skupiny, jedno menšie „pritopenie sa“ či
niekoľko modrín a škrabancov. Ale poviem vám,
že ten pocit, keď sa konečne po tých x-nepodarených pokusoch postavíte na dosku a užívate
si pár sekundovú jazdu na chytenej vlne, stojí
naozaj za to!

Ďalšie kratšie poznávacie výlety sme absolvovali v blízkosti študijného mesta Faro, ako
napr. do Lagosu, Taviry, Olhãa, Portimãa, Albufeiry či do nádherného španielskeho študijného
mesta Sevilla. Vianoce sme strávili netradične
a to na pláži pri Atlantickom oceáne v plavkách
a vianočných čiapkach. Nový rok som oslavovala
na hlavnom námestí v Porte – Praça da Liberdade. Jedným z mojich posledných výletov bola
cesta na portugalský ostrov Madeira – jeden
z najvoňavejších ostrov, na akom som kedy bola.
Jedlo viac než úžasné, príroda rozmanitá v závislosti od časti, ktorou práve prechádzate.
Študijný pobyt Erasmus je o zážitkoch.
O tom, ako sa osamostatniť a poradiť si sám aj
v tej najnelichotivejšej situácií. O nových priateľstvách, láskach či rozchodoch v jednom polroku.
Niečo nové zažiť a posunúť sa ďalej. Vyjsť zo svojej komfortnej zóny a spoznávať nové hodnoty,
na ktorých vám bude záležať.
Ak hľadáte presne to, čo som vám práve opísala v riadkoch vyššie, rozhodne si pošlite prihlášku na najbližšie výberové konanie. Nie je potrebné sa báť, ale nebáť.
autorka: Mgr. Lenka Baranovičová
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AKO MI ERASMUS DAL LÁSKU
Mgr. Eva Drynda
absolventka magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Hochschule der Medien, Nemecko (zimný semester 2015/2016)
Kde bolo, tam bolo, prihlásila sa študentka
FMK na výberové konanie na Erasmus do Nemecka. Písal sa rok 2014 a ja som mala šťastie, že
ma vybrali na mobilitu do Stuttgartu na Hochschule der Medien. Bola som v treťom ročníku bakalárskeho štúdia a od tohto pobytu som
očakávala hlavne to, že sa budem venovať svojej
bakalárskej práci a nájdem inšpiráciu aj do ďalšieho štúdia.
Spolu so mnou išli ešte dvaja študenti, spolužiak Jožko a o rok staršia študentka Nika. Cestu
sme si naplánovali spoločne autobusom. My dve
s Nikou sme šli spolu v jeden deň a Jožko prišiel za nami neskôr. Bolo nám veselšie a nemali
sme stres pred tým, čo nás čaká. Pamätám si, že
už len cesta tam nás s Nikou veľmi spojila a som
vedela, že si budeme rozumieť. Čo som však ešte
vtedy netušila, že z tohto pobytu sa vyvinie veľmi
silné kamarátske puto, ktoré trvá dodnes.
Cestovali sme celú noc a ráno sme boli
na mieste. Čakala nás miestna študentka, ktorá
nám poukazovala mesto a náš kampus. Zhodou
okolností to bola Slovenka, takže sme nemali
žiadnu jazykovú bariéru. Prvé dni sme mali informačné stretnutia, kde nám poukazovali školu,
vysvetlili, kde sa máme prihlásiť a čo všetko si
vybaviť v škole, v meste a pod. Ukázali nám, ako
funguje školský systém, ako sa prihlásiť na predmety, skúšky a robili sme jazykový test, na základe ktorého nás rozdelili do jednotlivých kurzov.
Jazykové kurzy nám platila škola a mali sme za
ne kredity navyše. Rozvrh si zostavoval každý
študent sám, vyberal si predmety a dni, kedy ich
bude navštevovať. Na jednom predmete nás bolo
maximálne desať. Hodiny boli väčšinou vedené
tak, že sa študenti museli aktívne zapájať do vyučovania. Viedli sa s vyučujúcimi odborné dialógy,

pripravovali sme si prezentácie a riešili sa rôzne
problematiky, ktoré boli predmetom danej témy.
Za najväčšie pozitívum osobne považujem to, že
sme si mohli reálne vyskúšať teoretické poznatky
a aplikovať ich do praxe. Vysvetlím bližšie. Keď
sme sa učili o technikách fotenia, každý dostal
školský fotoaparát a išiel si vyskúšať fotenie priamo do terénu. Robili sme krátke filmy, keď sme
sa učili o prezentácii produktu, pripravovali sme
reklamnú kampaň pre nemenovaný alkoholický
produkt, ktorý sa práve dostával na trh. Navrhovali sme celú marketingovú stratégiu, robili plagáty, logá, navrhovali dizajn fľaše a pod. Pracovala som na projektoch, ktoré boli aj v skutočnosti
použité a pomohli napríklad pri tvorbe dobrého
imidžu školy. Spoznala som veľa zaujímavých
ľudí, či už medzi profesormi, alebo študentmi.
Školská knižnica bola veľmi dobre vybavená.
Trávila som v nej veľmi veľa času. Okrem zahraničnej literatúry sme mali k dispozícii aj DVD,
kazety, časopisy, záverečné a výskumné práce.
Bola radosť sa v takom prostredí učiť a vzdelávať.
Ubytovanie som mala vzdialené zhruba
5 minút od školy, čiže naozaj veľmi blízko. Kampus sa volal Allmandring a žili tam študenti z celého sveta. Keďže boli mojimi susedmi Nemci,
bolo tam relatívne ticho a čisto. Kuchyňu využívalo 6 ľudí (z toho 3 chlapci a 3 dievčatá) a o kúpeľňu sme sa taktiež delili s ostatnými. Izbu mal
každý osobitne. K dispozícií sme mali jednu posteľ, stôl, stoličku, skriňu, policu a umývadlo. Pripojenie k internetu bolo pomocou kábla a mesačne stál 7 eur. Za izbu som platila mesačne
zhruba 300 eur.
Čo bolo v Stuttgarte drahé, bolo cestovanie.
Do jazykovej školy som musela cestovať do centra mesta. Keďže jedna jazda metrom stála viac
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ako 2 eurá, musela som si kúpiť polročný lístok
na S-Bahn, U-Bahn a autobusy, za čo študent
zaplatí 300 eur. Je to pomerne dosť, ale keď som
si spočítala, koľkokrát som išla z mesta do kampusu, bolo naozaj výhodnejšie si ten lístok kúpiť.
Strava a potraviny sa cenovo veľmi nelíšia od našich, len ich kvalita je vyššia.

Hovorí sa, že Erasmus je jedna veľká „párty“. Môžem to potvrdiť. Kto sa prišiel zabaviť,
zabavil sa. Kto sa chcel vzdelávať, dostal na to
príležitosť. Ja som mala možnosť spoznať naozaj
veľké množstvo ľudí z celého sveta. Naučila som
sa akceptovať iné kultúry, spoznala nové zvyky, ochutnala množstvo tradičných jedál a pitia
z rôznych krajín. Získala som nových priateľov,
niektorých iba na pár mesiacov, iných na dlhšie.
Zistila som, že niektoré stereotypy sú pravdivé,
iné zasa nie. Napríklad že Španieli naozaj vždy
meškajú a Francúzi nevedia dobre žiadny cudzí jazyk. Zistila som aj to, že nič na svete nie je
lepšie ako kofola a rožky. Myslím si, že som sa
naučila veľa aj sama o sebe. Viac som si verila,
bola som pripravená do života aj do sveta. Vedela
som, že sa nestratím.
Pred Vianocami sme si mali pripraviť prezentáciu o Slovensku. Mali sme knihy, plagáty, valašku, vlajku a aj typické jedlá (korbáčiky,
sladkosti, atď.). Napriek tomu, že si nás ešte stále
mýlia so Slovinskom alebo nevedia, kde presne
sa Slovensko nachádza, zanechali sme dobrý
dojem.
Na Vianoce sme išli domov a po sviatkoch
nás čakalo skúškové obdobie. Skúšky neboli najľahšie, ale dali sa zvládnuť. Nemusela som sa bifľovať poučky, pretože išlo skôr o testovanie praktických poznatkov. Ani neviem ako a môj pobyt
v Stuttgarte sa skončil. Vyronila som aj nejakú tú
slzičku a bolo mi naozaj smutno. Vedela som, že
sa tam musím ešte vrátiť. Niečo ma tam stále ťahalo. Vo chvíli, keď som sedela v autobuse späť
na Slovensko, som vedela, že už nič nebude také,
ako bolo predtým. Slovami sa to nedá ani opísať,
koľko emócií, zážitkov, poznatkov a lásky človek
na Erasme zažije. Kto to nezažil, to nepochopí.

Kde bolo, tam bolo, prihlásila sa študentka
FMK na výberové konanie na Erasmus. Po druhý raz. Písal sa rok 2015 a ja som bola študentkou posledného ročníka. Išla som si tam dopísať
diplomovú prácu a pozrieť moju drahú Niku,
ktorá mi veľmi chýbala. Už som vedela, do čoho
idem, no napriek tomu som mala zvláštny pocit,
že tentoraz to bude pre mňa niečo iné. Namiesto párty som viac času strávila v knižnici nad
mojou prácou. Už som sa necítila na to chodiť
po nociach von a radšej som rozumne využívala
každú chvíľu. Užívala som si každú sekundu, nasávala čo najviac poznatkov a informácií. Vedela
som, že toto je už poslednýkrát, lebo tretiu šancu
nedostanem.
Čas plynul a posledný mesiac pred odchodom domov prišiel ON. Neplánovane, nečakane
a absolútne v najnevhodnejší moment. Môžem
napísať, že toto bol môj osud a to, čo ma tam druhýkrát tak veľmi ťahalo.
Ďakujem všetkým z celého srdca, ktorí ma
na Erasmus vybrali. Zmenili ste dva ľudské životy. A to doslova. Dva roky po výberovom konaní
na Erasmus nosím na prste obrúčku, som šťastne
vydatá manželka a mama štvormesačnej krásnej
dcérky Emky, ktorá spí vedľa mňa v postieľke.
Žijeme spolu v Nemecku – tam, kde sa to všetko
začalo... Ďakujem Erasmu za moju rodinu.
autorka: Mgr. Eva Drynda

HOLANDSKO:
ŠTÁT VETERNÝCH MLYNOV, SYRA A DAŽĎA
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Alžbeta Hanuliaková
študentka bakalárskeho štúdia marketingovej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Saxion University of Applied Sciences, Holandsko (zimný semester 2017/2018)
Veľa ľudí pozná len západ Holandska a Amsterdam. Krajina sama o sebe ale ponúka viac,
ako hovoria knižky a príručky cestovných agentúr. Vďaka programu Erasmus som sa dostala
na jej východ a spoznala som nekonečnú, zelenú
lúku plnú fariem, neuponáhľaných ľudí, nekonečnej zábavy a možností.
Začiatok, ako to už býva zvykom, bol ťažký.
Taký istý bol aj v Trnave, kým si človek nezvykol,
že mestskou hromadnou dopravou sa do školy
nedostane. Teraz som ale prišla na miesto, kde nerozumiem ani pol slova a z každej strany na mňa
chrčia. Škola vyzerá, akoby bola vystrihnutá a dolepená do mestskej panorámy z amerického futuristického filmu a každá učebňa je príkladom
„product placementu“ spoločnosti Apple.
Zisťujem, že namiesto obyčajnej výmeny
študujem špecializovaný program, v ktorom sú
zahraniční študenti utláčaní a v menšine. Spolužiaci sú väčšinou Holanďania, ktorých akoby
jedna mater mala. Okrem nich sa v mojej triede nachádzajú aj Nemky, Ruska a Litovčanka.
Jeden by si myslel, že obyvatelia a najmä mladí
ľudia poznajú Európu a štáty, z ktorých sa skladá. Opak je však pravdou. Slovensko bolo Slovinskom, Československom a nakoniec len obrázkom na Google Maps, pretože nikto nevedel,
z akej Narnie pochádzam. Vďakabohu za šport
a za Petra Sagana, pretože vďaka nemu mužská
majorita spolužiakov prišla na existenciu krásnej
malebnej krajiny s názvom Slovensko a dokonca
aj mesta Žiliny, odkiaľ Peter a aj ja pochádzame.
Postupom času mi začala chýbať aj jedáleň
v Jame a hlavnej budove UCM, pretože školská „kanteena“ síce vyzerá ako z časopisu, ale

instantnú polievku a bagetu si viem spraviť aj
sama. Je všeobecne známe, že Holanďania nie
sú veľkí kuchári a ich kuchyňa... Nuž oni nemajú kuchyňu – sendvič ráno a večer. Keďže som
nenáročná osoba, ktorá sa uspokojí s vareným
jedlom raz za deň, musela som sa ho naučiť pripraviť sama. Ceny v reštauráciách sa totiž nachádzajú až niekde v stratosfére. Hovorí sa – čo nás
nezabije, to nás posilní. Ja, nabitá silou cestovín
a divnej omáčky, ktorá sa Morca-Delle nevyrovná, som musela čeliť ďalšej výzve a to zohnať si
bicykel. Študent bez neho je v Holandsku ako
ryba na suchu.
Jedna rada nad zlato, ktorú som na začiatku
zanedbala, bola zaobstarať si bicykel, teda „fietz“.
Všade samé cestičky a semafory pre cyklistov
a dokonca aj špeciálne cesty v poli. Samozrejme,
že som prešvihla najlepší čas na kúpu bicykla
a tie, čo zostali, boli v stave, že nebrzdili a stáli by
ma polovicu nájmu. Našťastie aj tu na východe
západu majú svoj vlastný „Bazoš“, kde som našla
krásny zelený bicykel s brzdami vpredu, funkčným dynamom a svetlom. Nikdy som nebola človek, ktorý by mal predsudky alebo by očakával
niečo zlé od inej osoby na základe národnostnej
príslušnosti. Dohodla som si stretnutie so svojím
rumunským predajcom a odišla som s bicyklom
za skvelú zjednanú cenu. Zostávalo mi len kúpiť
si zámky, pretože dopyt po bicykloch je tu väčší,
ako po teplých rožkoch. Cyklistický obchod som,
samozrejme, našla po tom, ako som sa v malom
veľkom meste stratila. Povedali mi, že nič také
pre mňa nemajú, ale že mi ich môžu objednať.
Súhlasila som a chalani mi zatiaľ požičali ich bicykel, pretože videli zúfalstvo v mojich očiach,
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keď som si predstavila že mám kráčať šesť kilometrov domov pešo. V piatok 13. som dostala
správu, že bicykel mám pripravený. Celá nadšená prídem do obchodu, zaplatím, vysvetlím,
ako sa vyslovuje „ž“ v mojom mene a idem si po
svojom. Aspoň tak som si myslela. Pri odchode
som išla pretočiť pedále, aby sa mi ľahšie rozbiehalo. Pedále sa síce pohli, ale kolesá nie. Vysvitlo, že môj rumunský kamarát mi predal bicykel,
ktorému zostávala posledná jazda. Našťastie ma
moji noví kamaráti zachránili a ponúkli mi koleso z ich starého bicykla za symbolickú cenu plus
slovenskú domácu. Jednoducho obchod, ktorý sa
neodmieta.
Aj napriek tomu, že moje prvé týždne
na novom mieste boli chaotické, boli aj rovnako skvelé vďaka ľuďom, ktorých som spoznala.
Asi to znie ako klišé, ale môj Erasmus by nebol

životnou skúsenosťou, keby nebolo nemeckého
gangu, do ktorého som sa infiltrovala. Vždy som
bola predsedníčkou klubu „Nenávidím nemčinu“ a prišlo aj na mňa, pretože v súčasnosti som
s ňou v kontakte každý deň.
Koniec koncov musím povedať, že sa mi
oplatilo vycestovať. Spoznávať krajinu a ľudí je
najlepšie osobne, pomaly a v neturistickom prostredí. Každému známemu aj neznámemu by
som preto odporučila navštíviť menšie mestá,
ktoré možno nevytvoria najväčší instagramový
boom, ale skutočne mu ukážu, ako život v danej
krajine vyzerá. Mne osobne sa Enschede veľmi
zapáčilo. Saxion University of Applied Sciences
je výborná škola, kde sa človek naozaj nájde. Podarilo sa to mne a pevne verím, že sa to podarí aj
ostatným študentom.
autorka: Alžbeta Hanuliaková

ERASMUS+
– CEZ ZÁŽITKY K LEPŠEJ BUDÚCNOSTI
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Bc. Aneta Kissová
študentka magisterského štúdia marketingovej komunikácie na FMK UCM v Trnave
University of Algarve, Portugalsko (letný semester 2014/2015)
Som typické slovenské dievča. Ako malá
som chodievala na prázdniny ku starým rodičom na Liptov, odkiaľ pochádza moja mama.
Hrávala som sa deťmi od susedov, lozila po stromoch, jazdila na bicykli s vetrom o preteky, až
kým sa nerozsvietili pouličné lampy. Vtedy sme
sa rozutekali domov. Sem-tam sa nám podarilo
vyžobrať si ešte pol hodinu z drahocenného prázdninového času. Po daždi ma starký vzal zbierať
hríby a na obed nás už čakala starká s voňavými
šiškami s cukrom a domácim džemom.
Keď som bola staršia, začala som sa viac
zaujímať o svet mimo Slovenska. A tak ma, ako
každého obyvateľa vnútrozemia z krajiny lesov
a hôr, lákala živá voda morí a oceánov. K moru
som si prvýkrát privoňala v piatich rokoch. Ja,
mama, sesternica, krstná a stará mama sme cestovali do Chorvátska. Deväť hodín v malej škodovke sa zdalo ako celá večnosť. Nehovoriac
o tom, že aj napriek útlosti môjho a sesternicinho tela, boli naše pohybové možnosti obmedzené
na minimum. Z pravej strany hrozil útok zaváraného mäsa, zľava zase číhali poskladané periny
a slnečník. Keď som zistila, že v Chorvátsku majú
namiesto piesku na pláži kamene, zažila som
menšie sklamanie. To však trvalo iba dovtedy,
keď som prišla na to, že more je skutočné slané.
Odvtedy som bola zberačom morských zážitkov! Dovolenka v Grécku, Turecku, Egypte,
Španielsku či Taliansku. Vrcholom rodinných
výletov bola Indonézia. Pláže čarovného Bali
boli vtedy skutočne ľudoprázdne. Scenérie, ktoré som poznala len zo zahraničných časopisov,
som mala v tom momente na dlani. Slnkom pobozkaný surfisti vrhali svoje vyšportované telá

do niekoľkometrových vĺn a ja som mala čo robiť,
aby som sa popasovala s úradujúcou pubertou.
Za šumu tyrkysovej peny som sa rozbehla po jemnom piesku priamo do divokej vody.
Z môjho ladného poklusu podobného Pobrežnej
hliadke ma vyrušil známy hlas: „Anetka, pozor
na tie vlny!“ V otočke smerom k mame som sa
pokúsila o úsmev. Avšak skôr, ako sa mi podarilo
nadvihnúť čo i len kútik úst, som letela ku dnu.
Režim prania: človečina. Teplota vody: 27 °C.
Otáčky: 1200. Odhadovaný čas prania: kým nepríde surfista a nevyloví ma.
Reálne ma vylovila mama a ja som sa hanbila ako pes. Všetci tí surfisti popíjali na bare kokosovú vodu a ja, s chaluhami vo vlasoch, som
kráčala k ležadlu. Nevzdala som to. Vedela som,
že moje srdce patrí oceánu.
O pár rokov neskôr sa konalo na mojej univerzite výberové konanie na pobyty Erasmus+.
Myslím si, že študent sa rozhodne absolvovať
Erasmus+ z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je meno
univerzity – prestíž, vzdelanie, príležitosť, skvelý
študijný program a ďalšia odrážka do životopisu.
Druhým dôvodom je samotná krajina a kultúra.
Možno aj chuť využiť nadobudnuté vedomosti
z cudzieho jazyka alebo sa konečne naživo poprechádzať po uličkách vysnívaného mesta a nasať jeho atmosféru. Chuť byť niekto iný.
Pre mňa to bola možnosť číslo dva. Požiadavku „nech tam je more“ spĺňalo z dlhého zoznamu iba Chorvátsko a Portugalsko. A nakoľko
bolo práve Chorvátsko tou krajinou, kde som sa
prvýkrát nalogala slanej vody, moja voľba bola
jasná.
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Ja a moji dvaja spolužiaci, Kika a Peťo,
sme vystúpili z letiskového autobusu v malom
mestečku menom Faro. Prešli sme zopár krokov
smerom k vlhkému vzduchu a sadli sme si na
lavičku v prístave. Akurát zapadalo slnko. Zlaté lúče sa odrážali od pokojnej vody a na tvári
príjemne hriali. Vyložila som si nohy na kufor,
nadýchla sa a zavrela oči. Cítila som, že život sa
mi práve začal meniť.

Zážitky boli skutočne bohaté. Vykradnuté auto, surfovanie v oceáne, šialená jazda
s hasičmi, špiónska akcia s názvom „zabi švába“,
stanovanie na sopečnom ostrove, stopovanie,
selfie s opicou, selfie s holubom, selfie so somárom, roadtrip v kabriolete, skákanie z vodopádu, každý deň čerstvé ryby, život v pomalšom
tempe, takmer zmeškané lietadlo, prežitie útoku

mačky, stratený telefón, tuniak s kukuricou, pomoc od bezdomovcov, noc na letisku, hádky, lásky, priateľstvá po celom svete a omnoho viac.
Všetky tieto zážitky nie sú len zaujímavými
príbehmi. Boli skúškou. Počas takého aktívneho životného štýlu, aký má možnosť zažiť každý
erasmák, sa človek zdokonalí v rôznych dôležitých zručnostiach. Napríklad v časovom manažmente, zodpovednosti, logike, zvládaní stresu,
stratégii, ohľaduplnosti, tolerancii, odhodlaní,
výdrži, veľakrát vo fyzickej sile, v schopnosti vystúpiť z komfortnej zóny či v odvahe.
Najlepšie na tom však je, že málokto si túto
skúšku ohňom počas svojho Erasmu uvedomuje. Neexistuje žiadna konkrétna autorita, ktorá
by hovorila: „Buď zodpovedná! Buď tolerantná!
Použi logiku!“ Je to ako hra. Väčšinou neskúsený

erasmák sa dostáva do bizarných situácií a je nútený poučiť sa z vlastných chýb. Je to stará známa vec, že človek sa najlepšie učí na vlastných
chybách.
Práve preto som po svojom návrate z Portugalska rada hovorievala, že Erasmus by mal
využiť každý, kto má na to príležitosť. Je to osobná skúška, ktorá študenta zomelie, ukáže mu to
pekné a vzrušujúce, dá mu tiež zopár faciek a vypľuje lepšieho a silnejšieho človeka, ktorého len
tak niečo neprekvapí.
Nehovoriac o tom, že novonadobudnuté
skúsenosti a zručnosti otvoria množstvo nových
dverí. Novopečený Erasmák číha na ďalšiu
príležitosť ako predátor. Bude to ďalší Erasmus+?
Výlet do Izraela? Pracovná stáž? Ďalšie štúdium?
Možností je mnoho. Ja sama som mala pocit,
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že po mojom návrate sa s otvorenými dverami
akoby roztrhlo vrece. A pritom to celé záviselo
len od môjho uhla pohľadu. A hoci Erasmus+
nepozmenil moje slovenské DNA, vnímam veci
inak. Zrazu sa necítim doma iba pod mohutnými Tatrami. Už som doma všade.

Na záver sa prenesiem v čase a to do posledného dňa môjho pobytu v Portugalsku. Ten bol
skutočne veľmi emotívny a smutný. Veď komu
by sa páčilo ukončiť to najdivokejšie dobrodružstvo a opustiť nové priateľstvá? Vtedy som si to
ešte neuvedomovala, no ten deň nebol koncom.
Práve naopak, bol začiatok niečoho omnoho
dobrodružnejšieho a divokejšieho, ako je polročný pobyt v zahraničí. Bol to začiatok života.
autorka: Bc. Aneta Kissová
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#SLOWLIFE
Nikola Kormaňáková
študentka bakalárskeho štúdia marketingovej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Czestochowa University of Technology, Poľsko (letný semester 2016/2017)

Ďakujem za váš čas, ktorý ste so mnou strávili, pretože čas je to najdôležitejšie, čo môžeme
darovať jeden druhému. Pamätám si na každý
deň, ktorý sme spolu strávili. Ďakujem za každé
vaše objatie, povzbudivé slová, nezabudnuteľné
zážitky, nekonečné rozhovory a za to, že ste mi
vždy kryli chrbát.
18. február 2017
Sedím vo vlaku a pozerám sa von oknom.
Tak rýchlo, ako sa mihá cesta pre mojimi očami, tak sa mihajú aj moje myšlienky. Odchádzam. A tie pocity, ktoré mám pred každou
mojou cestou, sú tu opäť. Očakávanie? Strach?
Dobrodružstvo? Poľsko je krajina taká blízka tej
mojej a predsa taká neznáma. Rozhodla som sa
ju spoznať lepšie, a preto odchádzam študovať
na univerzitu do malebného mestečka Czestochowa. Nič neočakávam. Neplánujem, do akej
skupiny ľudí sa zradím či aké miesta navštívim.
Nechávam môjmu životu ten pravý flow a kam
ma zavedie, tak to budem prežívať naplno.
3. marec 2017
Bol to dlhý deň v škole a po týždňoch nepretržitých prehánok sa konečne dnes ukázalo
slnko. Hneď sme to s Evčou, mojou spolubývajúcou, využili a užívame si prechádzku po promenáde. Všetko začína rozvoniavať novým životom.
Slnko má svoje čaro, prináša do života radosť,
smiech a dobrú náladu. Milujem naše nekonečné
rozhovory o čomkoľvek. Rozprávame sa o škole,
priateľoch, rodine, problémoch, dôležitých situáciách v našich životoch a každým dňom sa
z nás stávajú skutočné priateľky. Je mi tak blízkou osobou, že sa nebojím povedať, že práve ona
je ,,my sister from another mother“.

22. marec 2017
Dnes sme opäť navštívili naše obľúbené
miesto na oddych. Je to malé pohostinstvo. Bar,
v ktorom sa stretávajú odjakživa všetci Erasmus
študenti, ktorí tam trávia svoj voľný čas hraním
spoločenských hier, spievaním, oddychovaním
a o ich pohodlie sa stará už známy barman Martin. Toto miesto mi veľmi prirástlo k srdcu. Vždy,
keď tam vkročím, sa mi rozbúcha srdce a dušu
mi zaplaví množstvo krásnych spomienok a pocit ničím nerušeného pokoja. Táto „tavernička“ je
pre mňa miestom, kde neplatia zákony nenávisti,
falošnosti a nepriateľstva, je miestom zahaleným
závojom harmónie, kde platí len jeden zákon
a to zákon priateľstva.
7. apríl 2017
Tak ako každý deň pred začatím vyučovania sa stretávam so spolužiačkou Leou a mierime do školského bufetu, aby sme vykonali našu
dennú rutinu, ktorou je objednávka kávy, vody
negazovanej a soku grapefruitového. Utorok je
obzvlášť pokojný deň. Dnes máme prednášku
s profesorom Čichoblažnickym, ktorý miluje
Slovensko a aj ho pravidelne navštevuje, takže
máme vždy spoločnú tému pred začatím hodiny. Potom prednáška s profesorom práva, ktorý
je trochu „premotivovaný“. Občas sa v jeho výklade o právnom poriadku v Poľsku strácam, ale
inak je to fajn. Nakoniec prezentácia Slovenska,
aby sme deťom z jazykovej základnej školy ukázali zaujímavosti o našej krajine. Musím povedať,
že sme sa skutočne precízne pripravili a deti boli
nadšené z nášho jazykového okienka, detských
hier a zábavných videí o slovenských zvykoch,
ktoré sme do prezentácie vložili. Za odmenu nás
naša koordinátorka pozýva zahrať si bowling
a dať si pivo.

1. máj 2017
Sedím na posteli a vychutnávam si šálku
pravej tureckej kávy. Som naozaj vďačná za ľudí,
ktorých tu okolo seba mám. Moja „crew“ je neskutočná. Títo ľudia obrovskou mierou ovplyvňujú môj život, moje smerovanie v ňom a nakoniec aj moju osobnosť a to v pozitívnom zmysle.
Náš voľný čas trávime naozaj aktívne. Dnes organizujeme kuchársku súťaž. Rozdelili sme sa do
tímov po dvoch a varíme jedlá, ktoré sú typické
pre našu krajinu. Kým Halis a Safas vytvárajú ich
kulinársky zázrak, my riešime naše cestovateľské
plány. Po chvíli naše plánovanie prekazí Halis,
ktorý nás pozýva na už pripravenú večeru. Safas
servíruje pravé indické murgi dehi – je to kura
na jogurte dochutené exotickým korením, a Halis servíruje turecký dezert baklava, v preklade
sladký sen. Večera je výborná, všetci sme očarení
a končíme ju tajným bodovaním. Na konci týždňa vyhlásime víťaznú dvojicu, ktorej za odmenu zaspievame ich národnú hymnu. Bude to dosť
zábavné spievať národnú hymnu Turecka, Indie
alebo Svätého Tomáša a Princovho ostrova.
20. máj 2017
Počasie je dnes krásne. Mali by sme spraviť
niečo nezabudnuteľné. A tak berieme veci a odchádzame na ďalší spontánny výlet. Dnes do kráľovského Krakowa. Staré mesto je charakteristické

17

početnými historickými stavbami. Najviac nás
zaujali kostoly, pôsobivé múzeá a najväčšie európske trhové námestie Rynek Glowny. Po celom
starom meste sú stovky reštaurácií, barov a klubov. Srdcom historického centra je kráľovský
hrad Waweľ, ktorý sa týči nad riekou Visla. Prechádzka okolo hradu je veľmi príjemná, keďže
cesta vedie popod hradby okolo rieky Visly a jej
kraj lemujú obchodníci so svojimi stánkami, kde
ponúkajú suveníry dychtivým turistom.
11. jún 2017

Dni plynú a prichádza leto. Na jednej strane
je to pre mňa najkrajšie obdobie v roku, na strane druhej začínam cítiť depresiu, pretože viem,
že môj pobyt sa čoskoro skončí a túto našu pohodu vymenia letné stáže či dovolenky. Ale to je
život. Ľudia prichádzajú a odchádzajú. Podstatné
je privítať zmenu a uvedomiť si, že sa deje z nejakého dôvodu. Niekedy stačí stotina sekundy
a smer, akým sa náš život uberá, sa zrazu zmení.
Na prvý pohľad nedôležité rozhodnutie zmení
celý náš život ako meteorit, ktorý udrie na Zem.
Akákoľvek situácia dokáže zmeniť váš život.
Takže keď je život krásny, tak si ho vychutnávajte. Nenaháňajte sa stále za niečím lepším, šťastie
nikdy neprichádza k tým, ktorí si nevedia vážiť
to, čo majú. Ste na rade...
autorka: Nikola Kormaňáková
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ZA HRANICAMI
Mgr. Petra Krchová
absolventka magisterského štúdia marketingovej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Česká zemědělská univerzita v Prahe, Česká republika (letný semester 2014/2015)

Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nevstúpiš. Ale čo v prípade, že chceš ešte raz zažiť ten
pocit, keď ťa unáša prúd.
Praha
Niekomu to môže prísť vtipné, že názov môjho príbehu je „Za hranicami“, keďže pre niekoho je Praha asi tak ďaleko, ako Košice. Erasmus
v každom evokuje slnečné pláže, ďaleké miesta
a skvelé zážitky. Avšak nie je to iba o hraniciach
geografických, ale aj o hraniciach samého seba.
Nikdy som nežila internátnym alebo samostatným životom v podnájme. Doma bolo všetko, čo
som potrebovala – jedlo, posteľ, kamaráti... Preto som sa rozhodla skúsiť nové dobrodružstvo
a ujsť z reality do neznáma. Prečo práve Praha?
Praha je úžasné, priam magické mesto s veľkým
výberom možností pre tých, čo si cenia kultúru
a umenie, ale aj pre tých, čo dajú prednosť dobrej
zábave. Stretnete tú ľudí odvšadiaľ – rozdielnych,
zaujímavých, inšpiratívnych.
Na začiatku februára som si teda zbalila kufre, utrela slzy sebe aj rodine a vydala sa do čarovného neznáma. Nekonečná cesta preplneným
autobusom vôbec nepotlačila moje nadšenie.
Vkladám kľúč do kľúčovej dierky a po prvý raz
vchádzam do nového bytu. Dobre, bol to iba
podnájom, ale ten pocit. Ako hovoria moji rodičia – môj byt, moje pravidlá.
Privítanie
Program Erasmus ponúka študentom neskutočne veľa možností. Či už výlety na rôzne
miesta, spoznávanie nových ľudí zo všetkých
kútov sveta, zlepšenie si angličtiny, medzinárodnú večeru (kde zjete všetko, čo nezje vás),
výber rôznych študijných predmetov, alebo nové

priateľstvá ako dlhodobé, tak aj tie, čo vaším životom len preletia. Ak nie ste práve internátne
dieťa, Erasmus vás naučí aj istej samostatnosti.
Česká zemědělská univerzita v Prahe bola
moderná škola, ktorá ma jednak veľmi milo prekvapila svojím prostredím, zaujímavými predmetmi pre erasmákov, ale aj skúsenými profesormi.
Ubehlo šesť mesiacov a prišiel čas sa s Prahou
rozlúčiť. Takto sa to ale skončiť nemôže! A veru
sa ani neskončilo, pretože o rok na to ma už čakalo ďalšie dobrodružstvo.
Španielsko
Krajina slnečných lúčov, opálených tiel, siesty a fiesty. Čo viac si môžete priať ako druhú
vysnívanú destináciu pre mobilitu v rámci Erasmu. Santiago de Compostela, mesto na severozápade Španielska, známe pútnické miesto. Nikdy ste o ňom nepočuli? Ani ja nie, ale dali sme
mu šancu. A tak som opäť zbalila kufor a hor
sa do lietadla. Pristáli sme, konečná. Pláž nikde.
Slnko nikde. More nikde. Palmy sem tam vytŕčali z chodníkov. Hovorím si, nevadí Petra, sú iba
ukryté pod rúškom tmy, veď oni sa ráno ukážu.
Nestalo sa. Santiago bolo v skutočnosti miesto,
kde neustále pršalo. Preto od nás hneď na začiatku dostalo prezývku Raintiago. Smutný malý
rozkladací dáždnik to vzdal hneď po prvom týždni a vystriedal ho terminátor medzi dáždnikmi,
niečo ako Nimbus 3000 medzi metlami. Vyzbrojená do neznámych podmienok som odhodlane
vykročila v ústrety Španielom.
Stáž
Spoločnosť, v ktorej som stážovala, sa zameriavala na organizovanie výletov pre študentov.
S kamarátkou sme sa venovali prevažne grafike

Práca
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a vytváraniu vizuálov, ako aj organizovaniu niektorých podujatí. Vďaka tomu sme pochodili
krásne a menej známe miesta, ale aj veľké európske mestá, ako Porto a Barcelonu. Spoznali sme
množstvo ľudí z rôznych kútov sveta a dohodli
milión výletov a návštev. Zorganizovali sme nespočetné veľa podujatí a navštívili desiatky tapas
podnikov.

Stáž sa pomaly blížila ku koncu a tok mojich myšlienok o budúcnosti bol nezastaviteľný.
Jeden deň som sa chcela učiť surfovať na Bali,
druhý deň napísať román. V hlave sa mi vystriedalo minimálne 50 rôznych povolaní, až som si
uvedomila, že stojím na akomsi rozhraní medzi
snami a realitou.

Keďže spoločnosť tvorili prevažne študenti
a dobrovoľníci, bolo nám tam veselo. Najobľúbenejšie slovo bolo maňana (v preklad zajtra). Ak si
myslíte, že spolupráca so Španielmi je pre ich povestnú lenivosť náročná, skúste si predstaviť, že
váš šéf je Talian, vaša kolegyňa Maďarka a ďalší
kolega je Mexičan. Komunikácia tam prebiehala
na dvoch úrovniach – v improvizovanej angličtine a potom v tej klasickej, ktorú ovláda každý,
čiže rukami-nohami.

Tak som, po krátkom ponorení sa samej
do seba, zapla počítač. Ale ako si nájsť prácu
na Slovensku, keď sa práve nachádzate v Španielsku, ste absolvent a na obsluhu v rýchlom
občerstvení sa už vaše ego necíti? Vaše prvé kroky vedú na stránku profesia.sk, kde si uvedomíte, že skladník tiež nie práve to, čo hľadáte. Potom ale blikla nádej. Na stránke FMK na mňa
vyskočil oznam „Hľadáme marketing managera
pre obchodné centrum“. Prvá myšlienka, ktorá
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mi skrsla v hlave, keď som videla popis práce,
bola, že by som mohla marketing managerovi
akurát tak variť kávu. Avšak nedalo mi to. Životopis pekný mám, odvaha mi nechýba, už iba
stlačiť enter. A bolo to. O hodinu zazvonil telefón, v ktorom mi jedna milá slečna oznámila, že
mám prísť na pohovor. Ako však prísť na pohovor do Popradu, keď ste v Santiagu? Našťastie tu
bol Skype.
Pohovor bol skvelý. Trochu spotené pazušky,
ale zvládla som to a vybrali ma. Určite to však

nebolo iba o peknom úsmeve. Práve zahraničné skúsenosti v rámci oboch Erasmov boli svetlé
body v životopise, ktoré zaujali.
Späť do reality
Raz Erasmus, navždy Erasmus. Nikdy nezabudnem na všetky príbehy, priateľov a krajiny, ktoré sa mi podarilo počas Erasmu navštíviť.
Na životné skúsenosti a nové situácie, ktoré ma
posunuli v mojom živote o krok vpred.
autorka: Mgr. Petra Krchová

PREČO LEN DO PRAHY?!
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Bc. Patrícia Kršková
absolventka bakalárskeho štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika (letný semester 2016/2017)
To sa tam ideš učiť češtinu? Prečo si si nevybrala iné miesto? Tak zneli otázky väčšiny
mojich známych a kamarátov, podľa ktorých je
ideálnym miestom pre program Erasmus krajina
s morom a nekonečnými plážami. Samozrejme,
ale svoje čaro majú aj mestá, o ktorých si myslíme, že ich dobre poznáme. Nejeden Slovák strávil množstvo víkendov obdivovaním stovežatej
Prahy, preto takýto výber považuje za hlúposť
a plytvanie možnosťami. Ja nie.
Na štúdium na súkromnej Univerzite Jana
Amosa Komenského som sa právom veľmi tešila. Áno, používala som češtinu, ale písala som aj
po slovensky. Či už v škole, alebo vo voľnom čase
je len na študentovi, čo zažije a ako sa k ponúkaným príležitostiam postaví. Hoci som absolvovala aj české predmety, nebola núdza o využitie angličtiny v praxi. Stačí tak málo – napríklad bývať
na internáte, prihlásiť sa na hodiny s výučbou
v angličtine, ísť večer s kamarátkami von alebo
vycestovať do zahraničia so skupinkou ďalších
študentov z Austrálie, Spojených štátov, Veľkej
Británie, Talianska či (počas môjho pobytu bohato zastúpeného) Španielska.
Organizácia mimoškolských aktivít bola
na mojej škole, popravde, mizerná. Nebyť ostatných slovenských spolužiakov, mala by som
zo začiatku pobytu zlé pocity. Všetko sa to ale
zmenilo po tom, keď sa začalo vyučovanie. Keďže
išlo o súkromnú školu, študentov bolo v triedach
menej, no prístup učiteľov o to lepší. Nechýbali návštevy v mediálnych inštitúciách, napríklad
v TV Nova a v jednom z českých rádií. Spoznali
sme nových ľudí, trávili s nimi čas a už to zrazu
neboli nevyplnené popoludnia v pochmúrnom
studenom počasí. Boli sme predsa v jednom
z najkrajších miest Európy!

Kto hovorí, že už prešiel celú Prahu, mýli sa.
Možno tak centrum a typické pamiatky, tí scestovanejší aj niekoľko ukrytých miest. Bývala som
v nej päť mesiacov a stále sa vynárajú nové a nové
miesta, ktoré sa oplatí vidieť. Tu je nová výstava,
tam voľný vstup, letné kiná, festivaly, koncerty či
večery strávené na Náplavke, alebo v centre mesta. Jednou z obrovských výhod pobytu v Prahe
bola jej poloha. Aj pre tých, čo žili iba z grantu,
existovalo stále veľmi veľa možností. Príležitosti
sa ponúkali prakticky samé od seba. Poľský Vroclav za 30 kč?! Extrémne lacný Berlín a let do Bruselu, kde nás ubytovala študentská organizácia
ESN? Keď sa chce, tak sa naozaj dá! Samozrejme
aj vďaka ďalším vynaliezavým ľuďom. Praha je
krásna, no nevyužiť možnosť cestovať ďalej by
bol hriech. Ak sa vám pošťastí, jedna cesta vás
vyjde toľko, ako keď idete na pivo. Čo však robiť,
ak nemáte dobrodružných kamarátov? Podobnú
situáciu som zažila v marci, keď sme s kamarátkou išli tým pravým študentským „párty busom“
do Amsterdamu. Najskôr sme nikoho nepoznali, avšak hneď prvý večer sme už kráčali nočnými ulicami ako dlhoroční kamaráti. V meste je
veľa študentských organizácií, ktoré slúžia práve
na to, aby spájali čo najviac ľudí z celého sveta.
Skúste jeden z ich výletov a uvidíte, že naň nikdy
nezabudnete.
Nesmieme ale zabudnúť ani na miesta, ktoré
sa nachádzajú neďaleko Prahy. Čo tak preslávený
Karlštejn, Plzeň, Karlovy Vary či Drážďany, ktoré
sú vzdialené len hodinku cesty? Osobne odporúčam trochu vzdialenú, no čarovnú Kutnú Horu
s jej strašidelnou Kostnicou a zhruba 20 minút
vzdialené Lidice, ktoré rozprávajú smutný príbeh samy za seba...

22

Z celého pobytu ma mrzí jediná vec –
že som nad tým uvažovala až príliš neskoro
a vycestovala som ako štvrtáčka. Ak váhate,
skúste to. Verte si a pokúste sa o podobný pobyt

ako v bakalárskom, tak aj v magisterskom ročníku! Bude to rozhodne najlepšia skúsenosť, akú
vám škola prinesie.
autorka: Bc. Kršková Patrícia

ERASMUS V SLNEČNOM CHORVÁTSKU
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Mgr. Viktor Kudzia
absolvent magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
University of Dubrovnik, Chorvátsko (zimný semester 2012/2013)
V zimnom semestri 2012/2013 som si užíval
teplé chorvátske slnko a južné letovisko známe
červenými strechami a mestskými hradbami.
Dubrovník je starobylé mesto v južnej Dalmácii,
kde najväčšia univerzita Sveučilište u Dubrovniku učí svojich študentov aj o masmédiách.
Dubrovník, Dubrovník
Dubrovník bol kedysi vplyvnou obchodnonámornou mocnosťou. Začiatkom 14. storočia sa
vyformovala tzv. Republika Ragusa, ktorá mala
výborné diplomatické vzťahy a konzulárne zastupiteľské úrady. Vlastnila cez 700 plachetníc
a svojou silou a vplyvom sa vyrovnala Benátkam,
ktorého považovala za najväčšieho oponenta.
V 19.storočí sa však republika rozpadla, padla
do rúk Napoleona a po mnohých peripetiách sa
v roku 1918 začlenila do Juhoslávie, neskôr do samostatného Chorvátska.
Aby sa to všetko zachovalo aj pre budúce
generácie, staré mesto s mestskými hradbami
dlhými takmer 2 kilometre sa zapísalo medzi
lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, kam patrí od roku 1979. Najfrekventovanejšími návštevníkmi Dubrovníka sú Briti, Francúzi
a Nemci, z ktorých ho mnohí navštevujú pravidelne. Stretnúť Slováka v Dubrovníku je skôr
výnimka ako pravidlo, možno práve pre nepriaznivé cestovné spojenia a vysoké ceny. Stretnúť
slovenského Erasmus študenta je omnoho jednoduchšie. Boli sme dvaja a asi ako jediní spomedzi erasmákov sme sa snažili dorozumieť lámanou chorvátčinou na každom kroku.
Arborétum Trsteno
Ak by som mal spomenúť niečo okrem Dubrovníka, bolo by to jedno nádherné arborétum

v blízkosti mesta. Arborétum Trsteno, ktoré je
od mesta vzdialené len 12 kilometrov, je najstarším arborétom na svete. Bolo založené už v roku
1492 počas vtedajšej Dubrovníckej republiky
(Republika Ragusa) šľachtickým rodom Gučetić. Šľachtická rodina si nechala priniesť semená
stromov a rastlín z celého sveta. V minulosti ale
vyhorelo a jeho rekonštrukcia stála mnoho úsilia
a času.
Zase prednášky
,,Zase tie prednášky.“ Takto reaguje väčšina
chorvátskych študentov na štúdium na vysokej
škole. Absencií majú určite dosť, ale nikto sa im
nečuduje. Majú predsa more, veľa slnka a tepla.
Po prednáške môžu ísť na pláž alebo na vyhriatu
terasu miestnej kaviarne. Mnohí z nich sú však
šikovní a aj zahraničným študentom pomôžu,
ak je to potrebné. Študoval som odbor nazývaný Mediji i kultura društva. Vyučovali nás rôzni
mediálni odborníci a absolvovali sme aj kurz
chorvátčiny.
Zložitá chorvátčina
Neviem, prečo som si myslel, že chorvátsky
jazyk je jednoduchý a podobný slovenskému.
Určite podobný je, o tom nie sú pochybnosti.
Odborné výrazy sú často zložité, komplikované,
niektoré slová, podobne ako v nemčine alebo
angličtine, nemajú priamy preklad do nášho jazyka. A prečo toľko spomínam tento jazyk? Prednášky som mal v chorvátčine. Dnes už je to možno inak, ale v roku 2012 to bol skutočný problém.
Asi len dve prednášky boli v angličtine, kde mali
profesori celkom dobrú úroveň jazyka, ale aj tak
mnohé materiály a testy boli v chorvátčine. Nakoľko bola účasť viac-menej povinná, musel som
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si prednášky odsedieť. Teraz som za to vďačný.
Nikde sa nenaučíte jazyk lepšie ako v krajine
jeho pôvodu. Čím viac som sa dostal k jazyku,
tým viac som sa priblížil Chorvátom. Po čase ma
akceptovali a ocenili moju snahu naučiť sa možno pre niekoho ,,zbytočný jazyk“ v porovnaní
so svetovými, ktoré sa učia aj oni.
Nezvyčajný internát
V Dubrovníku ma najviac prekvapil internát. Ženski učenički dom, teda internát pre ženy,
kde som mal tú česť študovať aj ja. Ide o uzavretý,
malý internát, kde je približne 40 až 50 študentov. V drvivej väčšine prípadov ide o dievčatá, ale

nájdu sa aj výnimky, akou som bol aj ja. Chorvátsky jazyk tu dominuje a to som najprv považoval za nevýhodu. Po mesiaci som však pochopil, že je to ideálny spôsob ako sa naozaj naučiť
po chorvátsky a skutočne mi to pomohlo. Možno by sme mali na Slovensku robiť to isté a nútiť
zahraničných študentov, aby sa naučili aspoň
ako-tak po slovensky. Jeden nikdy nevie, kedy
bude akýkoľvek cudzí jazyk potrebovať.
Dubrovník ma teda príjemne očaril. Asi tak,
ako Georgea Bernarda Shawa, ktorý raz povedal: ,,Tí, ktorí hľadajú raj na zemi, musia prísť
do Dubrovníka.“
autor: Mgr. Viktor Kudzia

STUTTGART AKO MEDIÁLNY RAJ
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Mgr. Viktor Kudzia
absolvent magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Hochschule der Medien, Nemecko (zimný semester 2015/2016)
V zimnom semestri 2015/2016 som bol
na mobilite cez Erasmus v nemeckom Stuttgarte. Keďže som už bol na pobyte v chorvátskom
Dubrovníku, mal som možnosť porovnať tieto
dve krajiny, dva rôzne systémy, dva odlišné európske národy. Erasmus beriem ako veľkú životnú skúsenosť a príležitosť.
Stuttgart bol a je pre študentov zaujímajúcich
sa o médiá priamo mediálny raj. Nie počtom
a kvalitou miestnych médií (tie sú určite lepšie
v Berlíne alebo v Mníchove), ale predovšetkým
univerzitou špecializujúcou sa na výskum médií.
Taká bola moja nemecká alma mater Hochschule der Medien.
Veľké nároky
Profesori mali vysoko profesionálny prístup. Ešte predtým, ako som išiel do Nemecka
študovať, som vedel, že nároky budú vyššie a to
predovšetkým na jazykovú zdatnosť. Na univerzite učilo mnoho zahraničných profesorov –
zo Spojených štátov, Veľkej Británie či rôznych
iných krajín sveta. Mali dokonale vypracované
elektronické systémy a na internetovej stránke
školy boli desiatky programov a stovky predmetov, kde ku každému nájdete nielen popis, ale aj
detailné informácie. Prekvapilo ma to. Nespomínam si, že by som sa niekedy v minulosti o nejakom predmete dočítal až tak veľa. Prednáškové
miestnosti boli vybavené najnovšou technikou,
rovnako aj učebne. Dominoval tam minimalizmus, jednoduchá architektúra a účelovosť.
A nemeckí študenti? Sú ako my, každý
z nich je iný. Radi, ako asi všetci Nemci, poučujú a sú veľmi aktívni na hodinách. Niekedy až
prehnane. Niektorí z nich by si asi najradšej písali poznámky ešte skôr, ako učiteľ otvorí ústa.

Považoval som to za komické, ale zrejme je to ich
spôsob, ako dostať zo seba čo najviac a to by sa
malo ceniť.
Prívetivé mesto
Mesto je príjemné, prívetivé, s dokonalým
dopravným systémom – či už dokonalými cestami, alebo metrom, a bohatou históriou. Veľké
tak akurát – centrum je menšie ako vo Viedni
alebo v Budapešti, s okolitými predmestiami
a mestskými časťami má však Stuttgart viac ako
2 milióny obyvateľov. Nemci majú výhodu, že sú
veľkým národom nielen históriou, ale aj počtom.
Údajne pritom až 40 % populácie mesta nemá
nemecký pôvod.
Stuttgart má v skratke všetko. Letisko, metro,
parky, zámky, kaštiele, kostoly, múzeá, galérie
a relatívne pekné a príjemné prostredie. Nachádza
sa tu centrála Mercedesu-Benz, ako aj múzeum
tejto známej nemeckej automobilky, či podobne
centrála a aj múzeum Porsche. Na toto priemyselné a kultúrne mesto som si pomerne rýchlo
zvykol. Okrem toho som bol na výlet v meste
Ludwigsburg, ktoré je prepojené priamo so Stuttgartom všetkými možnými spôsobmi. Mesto je
malé, pekné, upravené, turistické a s mnohými
historickými budovami a záhradami. Chvíľu
v ňom pôsobil a komponoval aj skladateľ Carl
Maria von Weber.
Praktické štúdium
Čo sa mi na štúdiu páčilo najviac, je praktická stránka predmetov. Na niektoré predmety
sme museli robiť klasicky analýzy, eseje, prezentácie a podobne, ale napríklad na predmete Základy multimediálnych technológií bol veľký dôraz na prax. Samotný predmet je o praktických
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mediálnych výstupoch. Na hodinách sme sa učili
fotiť so zrkadlovkami či natáčať a strihať video.
Výstupy z predmetu mali byť profesionálne fotografie, video a interview podľa vlastného výberu spracované pomocou profesionálnej techniky
– zrkadlovky, svetlá, mikrofóny a podobne. To
všetko za jeden semester! Mal som pocit, že niekedy sa za roky štúdia na Slovensku nenaučíme
to, čo v Stuttgarte za jediný semester a práve toto
považujem za veľký prínos Erasmu. Na niektorých predmetoch sme rozoberali aj štúdium detí
v materských školách Marie Montessori. Program, o ktorom som počul prvýkrát v Nemecku,
v poslednom období prichádza aj na Slovensko.
Ďalší dôkaz, že všetko zo ,,Západu“ skôr či neskôr príde sem.
K praktickej časti štúdia patrí dostupnosť
mediálnych a iných materiálov. Univerzitná

knižnica je plná kníh, filmov, štúdií a záverečných prác študentov. Stovky filmov sú tu hlavne
preto, aby si študenti mohli pozrieť legálne to, čo
potrebujú na niektoré predmety analyzovať.
Neľahký odchod
Nakoľko je v Nemecku národná diverzita obrovská, bolo tomu tak aj medzi študentmi.
Asi stovka študentov z rôznych európskych, ale
aj mimoeurópskych krajín mi prirástla k srdcu.
Mnohých mrzí, že Erasmus trvá semester, dva
a nie celý život. Pred odchodom z Nemecka som
mal možnosť zájsť do študentského rádia, poohovárať a aj pochváliť Slovensko a našu fakultu. Človek si akosi viac uvedomí, aký sme národ
a akými ľuďmi by sme možno chceli byť. Alebo
akým človek by som chcel byť ja.
autor: Mgr. Viktor Kudzia

ZÁPISKY Z DUBROVNÍKA
ALEBO ČO ZOSTALO V PAMÄTI PO 5 ROKOCH
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Mgr. Daniela Martinčeková
absolventka magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
University of Dubrovnik, Chorvátsko (letný semester 2011/2012)
SNEH. Snežilo. Všade bola kalamita. Pamätám sa, ako v januári prichádzali správy o jednej
z najhorších zím za posledné roky. Zima a sneh
dorazili aj na Balkán. Práve keď som mala odcestovať do Chorvátska na Erasmus v Dubrovníku.
Ako sme sa približovali k cieľu, snehu ubúdalo,
až zmizol úplne. Po 20 hodinách sa biele záveje zmenili na modré more. Keď som vystúpila
z auta, hneď ma oblial teplý vzduch. Napriek
veľkej únave sa mi na tvári mihol úsmev. Až vtedy som si to naplno uvedomila. Čaká nás šesť
mesiacov v novej krajine, s cudzími ľuďmi. Štúdium v inom jazyku. Dubrovník sa od toho dňa
stal mojím prechodným domovom.
PRIVÍTANIE. Škola chcela zoznámiť zahraničných študentov s Chorvátskom a jeho tradíciami. „Pite, jedzte, platí to univerzita,“ zasmiala
sa koordinátorka. Videli sme tradičné kroje, dozvedeli sme sa o ich histórii, ochutnali sme národné jedlá. Videli sme, kde lovia ustrice a kde
ťažia soľ. My sme ich pre zmenu učili chodiť
po snehu. V ten deň totiž nasnežilo. V Dubrovníku sneh nevideli 20 rokov.
ŠKOLA. Príjemné prekvapenie. Usmievaví
pedagógovia, ústretoví spolužiaci. Niektorí lektori dokonca kvôli nám (boli sme dve Slovenky
v triede) prednášali v angličtine. Pred príchodom sme počúvali veľa historiek o tom, že to
bude len párty, žiadna škola. V našom prípade
to neplatilo. V triede nás bolo desať. Pedagógovia každého poznali po mene. Síce nás, erasmákov, čakali osobitné skúšky v angličtine, ale inak
nás brali rovnocenne s domácimi študentmi. Ak
nebola prednáška v angličtine, vždy sa našiel
niekto, kto sa podujal na preklad. Nemali sme

žiadne úľavy, práve naopak. Museli sme „zamakať“ oveľa viac. Pamätám sa na jednu príhodu
z prednášky profesora Obradoviča, ktorý vyučoval čisto v chorvátskom jazyku. Keďže som ešte
v začiatkoch jazyku nerozumela, nevenovala
som mu veľmi pozornosť. Zrazu prišiel ku mne,
tresol z celej sily do lavice a povedal, že mám
dávať pozor a počúvať ho. Odvtedy som si
každú jeho prednášku svedomito zapisovala
v chorvátčine a potom na izbe všetko prekladala.
Profesor Obradovič nebol jediný, ktorý si vyslúžil
moju pozornosť. Škola pripravila počas semestra
niekoľko zaujímavých prednášok. Na univerzitu
prišiel Ravi Singh, ktorý na svojej vášni k politike postavil úspešnú kariéru. Tiež rešpektovaný manželský pár, ktorý pôsobil na prestížnom
Harvarde. Okrem toho sa študenti mohli zapojiť do športových aktivít, paintballového turnaja či spoločných výletov po okolí. V škole sme
fungovali trilingválne. V angličtine, chorvátčine
a v slovenčine medzi sebou. Mali sme aj dobrovoľný kurz chorvátčiny. Španieli sa vzdali. Pre
nás, Slovanov, to bolo zjavne oveľa jednoduchšie.
BOLO NÁS JEDENÁSŤ. Ako som spomínala, boli sme prví erasmáci na univerzite. Študenti zo Slovenska, Čiech, Rakúska a Španielska.
Po príchode sme si museli vybaviť víza, keďže
Chorvátsko vtedy nebolo v Európskej únii. Tiež
ďalšie dokumenty. Chorváti majú na všetko čas,
niektoré miesta sme tak museli obehať viackrát. Pre víza som si išla po troch mesiacoch,
čiže v polovici pobytu. Navyše bez fotky, aj keď
som ju doniesla. Chorvátsky životný štýl „nema
problema“ nás sprevádzal od začiatku do konca.
Dubrovník bolo drahé mesto, ale status študenta
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mal svoje výhody. Kultúra zadarmo, zľavy v jedálni. Vďaka európskemu mixu medzi erasmákmi som sa naučila aj čo-to o iných kultúrach.
Španielom nechutia teplé polievky a ťažké jedlá.
Rakúšanka sa zas smiala, že bez diáru sa nepohne. Keďže oni majú všetko striktne nalinkované,
život v Chorvátsku so „salámistami“ ju fascinoval. S Čechom sme zase pozerali hokejové majstrovstvá sveta 2012. Pamätný semifinálový zápas Slovákov a Čechov s fínskym komentárom.
Po prehre naštvane odišiel.

MESTO. Dubrovník na mňa urobil obrovský
dojem, najmä jeho historická časť. Internát bol
päť minút od vstupu do Starého mesta. Jeho úzke
uličky, hradby či krásnu hlavnú pasáž Stradun
sme tak navštívili takmer každý deň. Mali sme
šťastie, že sme prišli na začiatku februára a ulicami neprechádzal dav turistov. V máji sa však
situácia zmenila a mesto sa stalo cez deň nepriechodné. Neskôr sme doň zavítali zväčša večer,
keď sa trochu vyľudnilo. Tiež nám tadiaľ viedla
cesta do obľúbených nočných klubov. Dubrovník
mal bohatý nočný život, ktorý sme z času na čas
zažívali aj my. Napríklad taký koncert kapely Colonia. Ich piesne u nás v 90. rokoch fičali v rádiu.
Taká jadranská diskotéka nikdy nie je zlá.
VOJNA. Občianska vojna je na Balkáne
ťažká téma. Srbi nenávidia Chorvátov. Tí zase
chovajú nevraživosť k Srbom. Spolužiaci sa
o nej napriek tomu raz rozhovorili. Keď debata
skončila, niekoľko minút som nemo sedela.
Bol to silný moment. Hovorili o svojom detstve
počas občianskej vojny v 90. rokoch. Predtým,
než Dubrovník obkľúčila armáda, stihli odísť
ženy a deti. Spolužiačka si doteraz pamätá, ako
ju s mamou poslali do Rijeky. Nevedeli, či sa ešte
uvidia s otcom. Niekto prežil, niekto nie. Správy
o vojne sledovali len z televízie. V Dubrovníku
zostali otcovia, bratia, dedovia, švagrovia. Muži,
ktorí ho bránili bez vojenského výcviku. Druhý
silný moment som zažila neskôr. S ďalšími tromi
erasmáčkami sme sa za odmenu po úspešných
záverečných skúškach vybrali na výlet po Bosne
a Hercegovine. V Sarajeve sme zašli do múzea,

kde bola výstava o občianskej vojne. Miestnosti
zapĺňali fotografie plné násilia, smrti, kričiacich
ľudí, horiacich domov. Na jednom zábere ma
upútala trieda. Teda, čo z nej zostalo. Prevrhnuté
lavice, všade krv. Pár minút pred útokom sa tam
učili deti. Až sa cítite zvláštne, keď si spomeniete
na svoje bezstarostné detstvo. Zmení vám to pohľad na isté veci, posunú sa hodnoty. Chorváti si
svoju slobodu vybojovali za cenu mnohých obetí.
Možno preto sú tak hrdí na svoj pôvod a na svoju
krajinu nedajú dopustiť. Túto ich hrdosť sme si
všimli aj počas futbalových zápasov, kde aj malé
deti obliekli do farieb zástavy.
ROZLÚČKA. Dorian, jeden zo spolužiakov,
využil konexie miestneho sprievodcu a vybavil
nám súkromnú loď. Po rannej kávičke medzi
pávmi na ostrove Lokrum sme mali namierené
popri pobreží na juh k mestu Cavtat. Pri kormidle sme sa striedali. Na pobreží sme si začali všímať viaceré polorozpadnuté hotely. „Keď prišla
kríza, viaceré hotely zatvorili,“ vysvetľoval nám
Dorian. To bolo aj osudom komplexu Kupari –
jedného z najluxusnejších rekreačných rezortov
v Juhoslávii, ktorého zničený skelet sa nám práve
vynoril v zálive. Keď skončila juhoslovanská éra,
osud hotela bol spečatený. V súčasnosti jeho strašidelný výzor priláka na rekreáciu jedine túlavé
mačky. Posledných 20 rokov zívajú prázdnotou
aj ďalšie hotely v krajine. Na tento neestetický
jav mala vplyv nielen vojna, ale aj hospodárska
recesia. Pri lúčení sa jedna zo spolužiačok nevyhla slzám. Ďalšiu milú rozlúčku pre nás pripravili na internáte – spoločnú opekačku. Popri
grilovaní špecialít sme si zatancovali ich typický
tanec v kruhu. Inak dosť nákazlivý. Neskôr sme
si od srdca všetci zaspievali. Na internáte žili okrem Chorvátov aj študenti zo Srbska, Bosny či
Čiernej Hory. Podľa toho sa striedali aj speváčky
vo vedení. Stretli sme sa tam rôzne národy, ale
piesne vychádzali z rovnakej túžby po domove
a krajoch, z ktorých pochádzame. Posledný silný
moment som zažila v tejto záhrade so spievajúcimi dievčatami, držiac sa s nimi za ramená.

ZÁVER. Verím tomu, že ak človek strávi
na nejakom mieste dlhší čas, vytvorí si k nemu
vzťah. Chorvátsko som vnímala ako krajinu, kde
Slováci často chodia na dovolenky. Po pol roku
som už vedela, že je to krajina s krásnou prírodou, nádhernými ostrovmi, útesmi a zátokami.
Krajina s bezstarostnými ľuďmi, pre ktorých je
život jedna jadranská veselá pieseň. Zoznámila
som sa s ďalšími kultúrami a inými pohľadmi
na život. Myslím si, že človek spozná krajinu nielen cez ľudí, ale aj cez jazyk. Ľudia sa vám viac
otvoria, sú priateľskejší. Pol roka som vnímala
svet okolo. Nasávala som každú inakosť a snažila
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sa porozumieť. Až na vojnu, tej nikdy neporozumiem. Po Erasme som prišla domov a niečo sa
vo mne zmenilo. Začala som sa viac usmievať,
zdraviť ľudí, byť priateľskejšia a ohľaduplnejšia.
Zmenili sa mi hodnoty. Viac si vážim rodičov,
krajinu, z ktorej pochádzam. Vážim si život bez
vojny. Veľa spomienok už po piatich rokoch vybledlo. Doteraz si však pamätám na pozdrav,
ktorým sa Chorváti lúčia: „Užívaj.“ Dokonalo to
vystihuje môj súčasný postoj, netrápiť sa nad zbytočnosťami a užívať si život. A z času na čas aj
s jadranskou piesňou.
autorka: Mgr. Daniela Martinčeková
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LA BELLA VITA IN ITALIA
Bc. Filip Myslík
študent magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Univeristá degli Studi di Teramo, Taliansko (letný semester 2016/2017)

Príbeh o mojom študijnom pobyte Erasmus
sa mi bude písať naozaj ťažko. Prečo? Už asi tušíte. Pretože bol jednoducho skvelý a absolvovať
ho v pre mňa najkrajšej a môjmu srdcu najbližšej
krajine bolo jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote. Takže pri spomínaní budem trošku sentimentálny, no zároveň šťastný, že som sa
na tom všetkom zúčastnil.
Vždy som rád cestoval, strávil som šesť letných sezón v zahraničí, takže, hneď ako som sa
dozvedel o možnosti študovať v zahraničí, nebolo nad čím rozmýšľať. Čakal som už iba na príležitosť študovať v mojom milovanom Taliansku.
Túto možnosť mi fakulta ponúkla v prvom ročníku magisterského stupňa, za čo som jej nesmierne vďačný. A prečo práve Taliansko? Dôvodov je
viac. Okrem toho, že odmalička túto krajinu, kuchyňu, hudbu a veľa ďalších vecí milujem, pred
piatimi rokmi som sa dozvedel, že v nej žije moja
„podarená“ rodina. Vďaka mojim sestrám, otcovi
a sesternici som sa začal učiť jazyk a ešte viac
som si ju zamiloval. Tým pádom mal pre mňa
Erasmus ešte hlbší zmysel, ako pre väčšinu študentov. Vďaka študijnému pobytu som v taliančine spravil obrovský pokrok. Nebolo to ale iba
o zdokonalení sa v jazyku. Štúdium v zahraničí dá človeku omnoho viac. O tom vám už porozprávam v nasledujúcich vetách. Tak poďme
pekne od začiatku.
Môj Erasmus príbeh sa začína 5. februára
v malom mestečku Teramo, ktoré sa nachádza
zhruba dve hodiny od Ríma, hlavného mesta
Talianska. Začiatky boli, samozrejme, ťažké ako
vždy. Najväčší problém bol s ubytovaním, keďže v meste neboli žiadne študentské internáty
a v čase, v ktorom som prišiel, bolo ešte veľa ubytovaní obsadených, pretože študenti zo zimného

semestra dokončovali skúšky. A tak som prvé
dve noci strávil v hoteloch, čo, samozrejme, nepotešilo moju peňaženku. Podstatné ale bolo, že
som mal kde prespať. Problém s ubytovaním je
ale asi jediná vec, ktorú môžem univerzite a ESN
organizácii v Terame vyčítať. Každopádne, snažili sa a robili, čo mohli. O dva dni mi našli dve
možnosti, kde by som mohol bývať. Druhú som
si ani nešiel pozrieť, pretože v prvom dome ma
čakali veľmi priateľské Sicílčanky a keďže som
uprednostňoval žiť s domácimi pre zdokonalenie
si jazyka, zostal som a urobil som dobre. Prvé dva
týždne boli náročné, pretože nám nešlo kúrenie
a trochu sme vymrzli. Odvtedy už ale išlo všetko
iba k lepšiemu a mohol som si začať užívať „bell
paese“, ako hovoria taliani o svojom domove, čo
v preklade znamená „krásna krajina“.
Ako som spomínal, mestečko Teramo, v ktorom som študoval, bolo maličké. Myslím si, že
dokonca menšie ako Trnava. Mne to vyhovovalo,
pretože som sa veľmi rýchlo zorientoval a viacmenej všade som sa dostal pešo. Školu som mal
iba dvadsať minút od miesta, kde som býval.
Prvý školský deň bol zaujímavý. Najskôr sme
museli vyriešiť všetku možnú byrokraciu a potom nám všetkým spravili exkurziu po škole.
Moderne vybavená budova bola na okraji mesta
a skladala sa z dvoch veľkých častí. Zastrešovala štyri fakulty, a to právnickú, politickú, fakultu komunikácie a biochémie. Lekárska fakulta
bola v centre mesta. Prvý mesiac sme nemali
normálne vyučovanie, ale sme museli absolvovať povinný jazykový kurz v taliančine. Začalo to
jednoduchým testom, v ktorom zistili našu úroveň a rozdelili nás do dvoch skupín. Úplní začiatočníci a mierne pokročilí, medzi ktorými som
bol aj ja. Kurz trval 5 týždňov a ukončili sme ho

záverečným jazykovým testom. Po ňom sme mali
možnosť pokračovať na vyššej úrovni a spraviť si
certifikáty. Vyučovanie odborných predmetov
začalo posledný februárový týždeň. Na fakulte
komunikácie som študoval tri predmety
v taliančine, ktoré vo voľnom preklade môžem
preložiť nasledovne – krízová komunikácia, médiá a vizuálna kultúra, nové média a digitálna
demokracia. Navštevoval som aj jeden anglický
predmet – manažment značky. Zahraniční profesori k nám boli veľmi milí a ohľaduplní. Vždy
nám boli nápomocní a boli po ruke. Konzultovali
sme s nimi, ako budeme robiť skúšky a aké materiály si máme pozrieť, prípadne nám preložili
nejaké veci do angličtiny, pokiaľ sme úplne nerozumeli. Každý študent mal čipovú kartu, ktorá
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slúžila na prezenciu a do jedálne. Počas štúdia
som mal možnosť navštíviť študentské rádio,
ktoré fungovalo na frekvencii po celom regióne
Abruzzo a taktiež študentskú televíziu. Všetky
skúšky boli ústnou formou, čo podľa mňa nebol
najlepší nápad, pretože študenti čakali koľkokrát
aj päť-šesť hodín, pokiaľ sa dostali na rad. Bolo to
veľmi vyčerpávajúce. Odpovedali sme v taliančine, ak sme mali problém, mohli sme doplniť informáciu aj v angličtine.
Čo sa týka organizácie ESN, ktorá nás
mala na starosti, musím ju iba pochváliť. Boli
veľmi aktívni, pomáhali nám so všetkým –
od ubytovania, cez cestovanie až po organizovanie študentských akcií všade po okolí. Viackrát
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za semester zorganizovali veľký výlet po celom
Taliansku. Formou facebookových dotazníkov
v skupinách sa nás pýtali, o aké miesta by sme
mali záujem a na základe toho vytvorili výlety.
Jeden z nich zorganizovali v marci do Verony, Padovy a Benátok, druhý v máji na juh
Talianska do slnečnej Kalábrie. Osobne som sa
ich nezúčastnil, pretože som radšej cestoval sám
s mojimi kamarátmi a zaujímali ma iné miesta.
Avšak urobili aj menšie výlety v regióne v malých
mestách ako Atri, Ascoli Piceno a San Benedetto
del Tronto, na ktorých som sa zúčastnil. Osobne
som so spolužiakmi navštívil Neapol, Pompeje,
Pescaru, Rimini – Riccione, San Maríno a keďže bol blízko tak, samozrejme, viackrát aj Rím.
Cestovanie a študentské výhody, ktoré sme mali,
považujem za najväčšiu výhodu tohto študijného

pobytu. Zážitky z miest, ktoré som navštívil, nikdy nezabudnem. Okrem výletov sme mali každý druhý týždeň spoločnú večeru, kde sme mali
možnosť ochutnávať regionálne špeciality a navzájom sa spoznávať. Samozrejme priateľstvá,
ktoré sa vytvorili počas tohto pobytu boli špeciálne a veľmi fascinujúce, keďže som mal spolužiakov nielen z celej Európy, ale i z Japonska
a z Latinskej Ameriky.
Erasmus hodnotím viac ako pozitívne a určite ho každému študentovi odporúčam. Je to
skvelá možnosť ako spoznať inú mentalitu, naučiť sa jazyk, niečo vidieť, zažiť a ochutnať. Keby
mám ďalšiu príležitosť, neváham ani minútu.
Neváhajte ani vy.
autor: Bc. Filip Myslík
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MAGICKÝ KRAKOV
Mgr. Ivan Rokošný
absolvent magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Pedagogical University of Krakow, Poľsko (zimný semester 2016/2017)
Jeden študijný pobyt som už absolvoval. Keď
som bol v druhom ročníku na univerzite, strávil
som oba semestre v Prahe. Vedel som, že šanca
absolvovať Erasmus ešte raz nie je vysoká. Ale
nedal som sa. Pretože som vedel, aké boli pre mňa
tieto pobyty dôležité, ako ma posunuli a ako som
si ich neskutočne užil. Na výberovom konaní už
dostali prednosť iní záujemcovia, bol som iba
náhradník. Mal som nastúpiť do posledného
ročníka, svedomito pracovať na diplomovej práci. Ani nie tri týždne pred začiatkom semestra
prišiel mail s ponukou vycestovať na zimný semester do Krakova. Niekto by cúvol, niekto by
váhal. Ja som sa rozhodol okamžite. Idem.
Všetko nabralo veľmi rýchly spád. Bol som
vzrušený. Opäť nové mesto, nová škola, nové
možnosti. Do Krakova som sa zamiloval hneď
od začiatku. Nie všetky veci sa takto narýchlo
dajú urobiť stopercentne, ale už aj pobyt v Prahe
ma naučil popasovať sa s problémami sám. Tým
najväčším pre mňa bolo ubytovanie. Ak mám
byť úprimný, nesadlo mi. Hneď na úvod ma
čakal deň zháňania, mailovania, telefonovania.
Od druhého dňa som býval v skvelom byte s výbornými podmienkami. Potreboval som trochu
viac pokoja na štúdium a prácu k diplomovke.
Touto úvodnou vsuvkou som len chcel poznamenať, že už predošlý Erasmus mi dal vec, ktorá
sa na škole naučiť nedá. Húževnatosť a pohotovosť pri riešení čohokoľvek, čo sa vám postaví
do cesty. Keď ste sám v cudzej krajine, niektoré
veci musíte zvládať bez pomoci. Iste, pomocnú
ruku dostanete od koordinátorov či pracovníkov
školy, ale vo výsledku musíte prejaviť iniciatívu
vy. Po tomto malom entré to už bola jedna paráda. Diplomovku som obhajoval aj s absolventským filmom, no a Krakov bol na natáčanie ako

stvorený. Okrem toho som získal množstvo zaujímavých praktických skúseností priamo v škole.
Podobne ako na mojej alma mater, kolektív
na fakulte bol mladý, priateľský, ochotný učiť aj
nad rámec predpísaných štruktúr. Skúsil som si
nové odvetvia, v ktorých až tak nevynikám – animácia či vektorový dizajn. Niekedy sa síce prejavila jazyková bariéra, ale nič také, čo by sa medzi
slovenským študentom a poľským pedagógom
nevyriešilo s trochou trpezlivosti. Samotné zadania boli zaujímavé, obohacujúce a na väčšine
sme mali naozaj voľnosť. Z mojej osobnej skúsenosti je o tom aj Erasmus. Naučiť sa pracovať
sám, ale aj v medzinárodnom kolektíve. V tomto
ma Erasmus obohatil najviac.
Zahraničné kontakty, spoznávanie nových
kultúr, priateľstvá trvajúce doteraz. Samotný Krakov či Poľsko sa kultúrne až tak nelíšia
od nás, ale boli to práve spolužiaci zo Španielska,
Francúzska, Turecka či Izraela, vďaka ktorým
som si zlepšil jazykové, kultúrne a iné znalosti.
Práve tieto priateľstvá robia Erasmus Erasmom.
Spoločné zadania, dlhé večery pri pive či káve,
predebatované noci a rána o umení, politike či
živote. A to nielen v rámci voľného času. Univerzita rovnako ponúkala veľa možností ako prepojiť študentov z rôznych krajín na exkurziách,
výletoch či spoločných projektoch. Počas týchto
piatich mesiacov to nebolo len o zlepšení si angličtiny či poľštiny. Bolo to aj o zlepšení komunikačných a sociálnych schopností ako takých,
o zoznamovaní sa s novými zvyklosťami a o zvyšovaní kultúrneho prehľadu. Vďaka Erasmu som
našiel priateľov na celý život, s mnohými som
v kontakte doteraz a spoznal som aj ľudí, ktorí
ma prišli navštíviť domov a ja som mal možnosť
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stráviť takmer celé leto v slnečnom Španielsku
u bývalého spolužiaka.

Moje skúsenosti z pobytov v zahraničí sú
takmer všetky pozitívne. Samozrejme, prišli aj
ťažké momenty, ale tie mi pomohli vyformovať sa a zvládnuť kritické situácie. Erasmus bol
pre mňa jednou z najlepších skúseností v živote a odporúčal by som to každému, koho baví
cestovať, spoznať nový svet a osobnostne na sebe

pracovať. O pozitívnych skúsenostiach hovorí
aj fakt, že, už ako doktorand, prízvukujem prvákom, aby si zisťovali o Erasme informácie,
nepremeškali termíny a určite do toho išli. Je
to skúsenosť na celý život. Krakov bol pre mňa
magickým miestom plným pozitívnej energie,
sebarozvoja a sebapoznania.
autor: Mgr. Ivan Rokošný
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OČARUJÚCA RIGA
Kristína Švercelová
študentka bakalárskeho štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Rīga Stradiņš University, Lotyšsko (zimný semester 2017/2018)
“Už starovekí Číňania vedeli, že človek, ktorý sa vráti späť po ceste za dobrodružstvom,
nie je taký istý, ako predtým. Zvlášť, ak sa to
dobrodružstvo nazýva program Erasmus.”
Možno to poznáte. Niekedy zažívame dni,
ktoré sú nesmierne nudné, stereotypné a my len
premýšľame, čo urobiť so svojim životom. Túžila som po zmene. Po veľkej zmene. Minulý rok
som sa po prázdninách vrátila z Austrálie a mala
som pocit, že potrebujem opäť niečo zažiť. Zrazu
mi nestačilo naše Slovensko, priatelia a rodina.
Možno to znie trochu sebecky či povýšenecky, no túžila som zažiť niečo „viac“. Erasmus je
jedno z mojich najlepších rozhodnutí v živote!
Momentálne študujem v Rige, v hlavnom meste

Lotyšska. Najskôr som váhala, či ísť do severskej
krajiny, keďže nemám rada zimu, avšak naozaj
neľutujem! Som tretiačka v odbore masmediálna
komunikácia a v Rige študujem zimný semester.
V prvom rade by som rada napísala, že Erasmus život sa nedá celkom opísať. Jednoducho
ho musíte zažiť! Stretnete mnoho zaujímavých
ľudí, naučíte sa veľa o sebe, o druhých, stanete
sa samostatnejšími a budete si vážiť viac domáce
jedlo vašej drahej maminy (verte mi, nesmierne
sa teším na Vianoce aj pre jedlo), spoznáte nové
kultúry, budete inšpirovaní rôznymi názormi
a verím, že aj motivovaní v oblasti, v ktorej chcete neskôr pracovať. Za dva mesiace som stihla precestovať Estónsko, Nórsko, v decembri sa
chystám do Litvy a, samozrejme, Lotyšsko. Čo
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sa týka školského systému v Lotyšsku, tak je na
veľmi dobrej úrovni. Učitelia sa zaujímajú, nemajú problém vám čokoľvek vysvetliť či pomôcť,
sú veľmi ochotní a naozaj veľmi milí. Niektoré
hodiny ma zaujali viac, niektoré menej, no mali
sme hodiny na cintoríne či v synagóge. Veľakrát
nám na hodinách púšťajú rôzne zaujímavé filmy
a videá, dostávame domáce úlohy, pri ktorých
máme byť kreatívni a celkovo sú všetky hodiny
veľmi uvoľnené a priateľské. Stretnúť Slovákov
nie je vôbec problém. Mnohí tu študujú či pracujú. Ceny sú prijateľné a porovnateľné s našimi,
za nájom ale zaplatíte viac ako na Slovensku.
Riga je veľmi špecifická, krásna, historická, aj
keď zima tu začína o niečo skôr ako na Slovensku. Z Rigy sa dá naozaj dostať na veľa pekných
a zaujímavých miest, ako sú napríklad národné

parky, paláce či zámky. Proste stále máte čo robiť. Zaujmú vás múzeá, môžete športovať, plávať,
cvičiť, chodiť na rôzne výstavy či kultúrne podujatia, môžete tancovať, spievať a večer sa zabaviť
v kluboch. Lotyšsko je samé o sebe nádherné,
má krásnu prírodu a zaujímavú históriu. Celkovo
vnímam Erasmus ako výbornú skúsenosť, ako
môžem precestovať rôzne krajiny, zlepšiť si jazyk,
naučiť sa veľa nového, spoznať zaujímavých
ľudí a možno viac pochopiť samú seba.
Každému odporúčam nezabudnuteľné mesiace
strávené v inej krajine, vďaka ktorým budete
samostatnejší, určite šťastnejší a rozhľadenejší!
A aby som nezabudla, naozaj sa nevrátite takí istí
domov, akí ste odchádzali.
autorka: Kristína Švercelová

ERASMUS – NAJLEPŠIE ROZHODNUTIE
V MOJOM ŽIVOTE
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Mgr. Nicol Vargová
absolventka magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika (letný semester 2015/2016)
17. 9. 2012 som sa zobudila o 6:30 hod. Bolo
to v čase, keď mi náhle zomrela mama – presne
5 dní pred mojím oficiálnym nástupom do prvého ročníka na FMK. Pobalená, vydesená a bez
centu v peňaženke som sa vybrala študovať
do Trnavy, kde som nikoho nepoznala. Dnes je
to bezmála 5 rokov, kedy by som sa na chvíľu
vrátila v čase a okrem mamy objala aj svoje staré
ja, ktoré si v depresii sadalo po prvý raz do vysokoškolskej lavice. Povedala by som si, aby som sa
nebála, lebo ma čaká najkrajších 5 rokov v mojom živote. Nie, nie je to klišé. Oni nimi skutočne
boli.
Hneď v úvode štúdia som úspešne zdolala
konkurz do vtedajšieho Univerzitného divadla
The-a(r)t-re, ktorého tútorkou bola pani profesorka Turzonovová. Vďaka tomu som stretla veľa priateľov a spoločnou tvrdou prácou sa
nám podarilo vyhrať hlavnú cenu na divadelnej prehliadke Kasiopeafest. Túto voľno-časovú
aktivitu som kombinovala s rôznymi stážami
v mediálnej oblasti. Moja práca vygradovala až
do takého štádia, že som nemala ani jeden voľný
deň. Čím viac toho bolo, tým viac som sa cítila
bez energie a nemohla som už produkovať ďalšie
kvalitné veci.
Povedala som si dosť. Chcela som vo svojom živote zmenu. Hneď. V opačnom prípade by
som ešte doteraz kráčala po chodbách UCM ako
múmia. S malou dušou, ale o to väčšou nádejou
som vyplnila prihlášku na výberové konanie
Erasmus do Českej republiky. Úsmev mi zamrzol, keď som v deň „D“ videla počet uchádzajúcich sa o študijný pobyt v iných krajinách. To, že
väčšina chcela ísť práve do Prahy a každý druhý

si schizofrenicky po položení otázky „recitoval“
nachystaný text o sebe, mi na sebavedomí nepridalo. Paradoxne, práve môj pracovný stereotyp
a prirodzenosť kombinovaná s nedostatkom
spánku mi otvorili bránu práve do „stovežatej“...
Hneď druhý deň po mojom príchode sme
mali pred sebou byrokratické povinnosti. Praha
ma privítala romantickým snežením. Cítila som
sa ako v rozprávke. Bol február, ale ja som mala
druhé Vianoce. Po prvý raz som v ten deň zažila
pocit multikulturalizmu, keď sa Talianka hádala s Estónkou, Chorvátkou a Turkyňou, že Starbucks, inak luxusná káva pre väčšinu ľudí, je pre
ňu odpad. Ona je Talianka. Boh vymyslel svetlo,
zem, vodu a Taliani pravú pizzu, špagety a kávu.
Bodka.
Počas toho, ako na mňa snežilo, som stále
nemohla uveriť, že som všetky starosti nechala
v Trnave a prišla som sem s čistým štítom. Teda,
nie úplne čistým. Komisii, ktorá ma na mobilitu vyslala, som zatajila ešte jeden dôležitý dôvod mojej motivácie dostať sa do Prahy. Bolo to
štúdium. Nie však také klasické, masmediálne.
Štyrikrát týždenne som začala navštevovať tréningy Stanislava Gazdika, ktorý vymyslel bojový
systém PRO DEFENCE a mal pobočku v Trnave. Svojím spôsobom to, že som začala chodiť
na sebaobranu a biť chlapov, mala opäť na svedomí FMK. Poznáte to – prečítate si na školskej
chodbe plagát, na ktorom sa propaguje udalosť
s názvom „Bojíte sa tmy?“. Bol to projekt vtedajších druháčok, ktoré mali za úlohu vymyslieť
nejaké podujatie. Priviedli lektorov, dostali za to
známku v rámci predmetu event marketing a ja
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neoceniteľné skúsenosti, ktoré mi neskôr reálne
zachránili život pri napadnutí. Trnavské tréningy
mi po čase už nestačili. Chcela som viac.

A tak sa retrospektívne pozerám na Orloj,
pijem po prvý raz Starbucks a dávam za pravdu Talianke, že je to len predražená káva, aby mi
v univerzitnej jedálni nepodstrčila skazené prosciutto. Po všetkých byrokraciách, ktoré našťastie
trvajú len deň (oproti celému semestru je to len
zrnko piesku v púšti) som začala navštevovať
Univerzitu J. A. Komenského. Aj napriek tomu,
že je to súkromná vysoká škola, učila som sa tam
dvojnásobne viac ako na mojej domovskej fakulte. Systém teoretických a praktických prednášok
bol v pomere 50 : 50. Každý týždeň sme písali
anglické eseje, kde sme sa učili kriticky myslieť,
dozvedela som sa tiež mnoho užitočných informácií o mediálnom výskume a históriu svetovej
žurnalistiky mám vďaka prísnemu profesorovi
v malíčku ešte teraz. O to ľahšie boli pre mňa
štátnice.
Praha je okrem štúdií fantastické miesto na
výlety. Alfou a omegou každého turistu je Karlov most, plavba po Vltave, Pražský hrad, Petřín

a pre mňa osobne ZOO, v ktorej som po prvý
raz kŕmila moje obľúbené tučniaky. Labutie jazero v národnom divadle bol dych berúci zážitok.
Relax je i sadnúť si na lavičku do parku a čítať si
knihu na námestí Jiřího z Poděbrad, na ktorom
sa pravidelne konajú trhy. Mimochodom, keď
sme pri knihách, odporúčam vám niekedy zájsť
za štúdiom akéhokoľvek charakteru do tamojšej
národnej knižnice. Polovicu diplomovej práce
sa mi podarilo napísať práve tam. Ak by ste
potrebovali zistiť informácie o umení, Schrödingerovej mačke, kardiovaskulárnych chorobách či
o trení rýb, skočte si do Klementina na Mariánskom námestí. Nájdete tam viac ako 600 miliónov dokumentov, ktoré majú obrovský význam
nielen pre Českú republiku, ale minimálne
pre celú Európu.
Samozrejme, ako som už v úvode spomínala, do Prahy som si išla oddýchnuť. Navyše, vďaka polročnému relaxu mi zmizli zdravotné problémy a ani raz som počas pobytu nenavštívila
nijakú zo zdravotných ambulancií. Z čoho som
žila? Ak ste o tom nevedeli, tak Erasmáci dostávajú grant. Keď sa neubytujú v 5-hviezdičkovom
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hoteli a za ich limuzínou neuteká služobníctvo,
ktoré im perie a žehlí, mal by im bohato vystačiť.
Aj toto bola jedna z výhod oproti „klasickému“
štúdiu na UCM. Napriek zázemiu, ktoré som si
v Trnave vybudovala a sociálnemu i prospechovému štipendiu, som musela priložiť ruku k dielu, vziať mikrofón do ruky a pýtať sa občanov
komunálne otázky v Mestskej televízii Trnava.
V Prahe som sa rozhodla, že základnou jednotkou môjho času bude len škola a zvolila som si
dobre.

Tak to je môj príbeh v skratke. Čo bolo ďalej? Vrátila som sa do Trnavy, na promóciách mi
odovzdali červený diplom a v deň mojich štátnic
som dostala ponuku zo Záhoráckeho rádia. Tým
som sa hneď po bezprostrednom ukončení tejto
krásnej školskej etapy dostala do pracovného kolobehu. Nie je však úplne obyčajný. Robiť moderátora a marketingového manažéra má svoje výhody. Veď v ktorom povolaní si môžete posedieť
napríklad Igorovi Timkovi zo skupiny No Name
na kolenách?

Namiesto potenciálnej práce som sa vždy
vydala na tréning. Hneď pri prvom vstupe do telocvične mi padla sánka. Skúste si tipnúť, aká je
šanca, že na cvičení sebaobrany stretnete lásku
svojho života? Dobre, nebudem dramatizovať,
ale asi nie je nulová. No minimálne mne sa to
stalo. Pravdepodobne nie som jediná, kto si počas študijného pobytu našiel partnera. Existuje
množstvo Erasmus párov, ktoré mali svadbu,
deti a žili šťastne, až kým nezomreli. Ale široko ďaleko žiadna erasmáčka nebola požiadaná
o ruku na FMK promóciách svojím Erasmus
úlovkom...

Ak stále váhate, či si podať prihlášku na
mobilitu, choďte stopercentne do toho. Za seba
musím povedať, že Erasmus bolo moje najlepšie
rozhodnutie v živote. Spoznala som nových ľudí
z viacerých krajín, určila som si životné priority,
vyčistila si hlavu viacerými výletmi, nabrala iný
pohľad na svet a našla lásku svojho života. Vysokoškolskí učitelia mi poskytli štúdium na takej
úrovni, že som sa naučila veľa nového a nebola
to len strata času. Ty si sa ešte stále neprihlásil?
Tak na čo ešte čakáš?
autorka: Mgr. Nicol Vargová
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CESTOU NECESTOU V LUBLINE...
Bc. Martina Vičanová
študentka magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
University of Maria Curie-Skłodowska in Lublin, Poľsko (zimný semester 2017/2018)

Známy humanista a jazykovedec Ján Amos
Komenský tvrdí, že opakovanie je matkou múdrosti. A tak to aj je! I ja som sa riadila podľa tejto
známej frázy a prvým neúspešným pokusom absolvovať štúdium na zahraničnej univerzite v lotyšskej Rige som sa nenechala odradiť. Síce mi
v tom období zdravie neslúžilo tak, ako by malo,
a nohy neposlúchali tak, ako by som chcela...
Napriek tomu som sa opäť poskúsila prihlásiť
na študijný pobyt. Tento raz však nie v Lotyšsku,
ale v susednom Poľsku. Môj pobyt je na nasledujúcich 5 mesiacov zahájený v krásnom poľskom
meste Lublin na Univerzite Marie Curie-Sklodowskej. Len na margo všetkého, tá krásna Riga mi
tak celkom „neušla“. Vďaka programu Erasmus,
ktorý ponúka veľa možností, a jednou z nich je
aj Youth Exchange, som sa zúčastnila úžasného
projektu na ešte úžasnejšom mieste nazývanom
Jurmala (neďaleko Rigy), kde sme s ostatnými
participantmi strávili skvelý týždeň plný zážitkov
a nových skúseností. Myslím si, že je vhodné spomenúť, že aj takáto malá kompenzácia namiesto
mobility v Rige sa ráta. Ale aby sme neutekali
od toho podstatného, čo vám chcem povedať...
Momentálne som v Lubline ešte len tretí týždeň,
ale cítim sa tak, ako by som tu žila už minimálne
rok. To, s akou ochotou organizácie zodpovednej
za nás „erasmákov“ som sa stretla hneď po príchode na toto miesto, som vôbec nečakala. Prvou
skúsenosťou môjho nekonečného cestovania
bolo stretnutie milého gentlemana z Ukrajiny,
ktorý sa pokúsil doslova „odvliecť“ moje dva
mega plné kufre na internát. Tu nastal moment,
kedy som musela oprášiť moje základy z ruštiny, „pogavariť“ si s ním a vysvetliť mu, že všetky
ženy, ktoré sa sťahujú na pol roka do zahraničia, vyzerajú ako ovešané vianočné stromčeky.
Samozrejme, tým chcem povedať, že ochotný

prístup študentov a ľudí zodpovedných za náš
študijný pobyt je naozaj excelentný.
Veľa z vás si možno povie: „Prečo práve
Poľsko?“ Odpovedí je naozaj veľa. Myslím si, že
najdôležitejšiu odpoveď by som vedela zhrnúť
do 9-písmenového slova – SKÚSENOSŤ. Práve
zbieranie skúseností zo sveta robí ľudí múdrejšími, vzdelanejšími, zodpovednejšími, obratnejšími, atď. Myslím si, teda viem, že úspešní a cieľavedomí ľudia majú za sebou stovky skúseností,
ktoré im dovoľujú napredovať. Som nesmierne
rada, že som sa aj ja rozhodla tak, ako som sa
rozhodla. Že som TU! Už len prvá skvelá vec,
ktorá ma tu stretla, je moja najlepšia spolubývajúca Marína z Prahy. To, ako si my dve vieme
zariadiť deň, je naozaj šialené, ale zároveň fascinujúce. Všetci známi ma pred mobilitou pripravovali na fakt, že na pobyte budem jesť samé
rýchle občerstvenia, lebo nebudem mať čas pripraviť si jedlo doma, a že na aktivity (ktoré mimochodom milujem, ako sú cvičenie či behanie)
mám zabudnúť, lebo ani na to čas nebude. Našťastie, opak je pravdou a ja si toto všetko plne
vychutnávam s ľuďmi, ktorí mi tak veľmi prirástli
k srdcu. Najviac som vďačná za to, že s mojou
najlepšou kolegynkou spoznávame kultúru mesta, zúčastňujeme sa na kultúrnych akciách, ktoré sú v tomto meste veľmi časté. Cítim sa naozaj
výborne, sviežo a som vďačná, že mám čas na
seba. Dokonca sa občas cítim ako v Holandsku,
pretože bicykle a cyklistické stanice sú tu také
rozšírené, že aj transport do školy si viete zariadiť
príjemnou, aktívnou a efektívnou cestou.
Aby som napísala zopár slov aj o škole a nielen o našom skvelom študentskom, závideniahodnom živote, dovoľte mi spomenúť, že univerzita, špeciálne moja fakulta, je naozaj miesto,

do ktorého som sa zaľúbila na prvý pohľad. O tom,
ako vyzerá, ani nebudem písať, stačí, keď uvidíte
fotku. Prednášky sú inšpiratívne, niekedy zábavné a skutočne ma napĺňajú. Aby som neklamala, nikdy som asi s väčším nadšením do školy
nechodila. No radšej už budem ticho, nieže to
zakríknem. Dokonca som prihlásená na kurz
ruského jazyka na inej fakulte – ako dobrovoľné
extra hodiny. Moja mama momentálne len krúti
nado mnou hlavou. Samozrejme, v pozitívnom
význame. Ďakujem všetkým okolnostiam, že zatiaľ nemám žiadnu zlú skúsenosť, ktorá by sa mi
stala. Erasmus prináša študentom veľa nových
vecí. Jednou z nich je aj spoznávanie odlišných
častí sveta, to znamená cestovanie (pokiaľ to čas
umožní). Ale čas je tak prajný činiteľ v tejto veci,
že on to dokáže vždy. Aj keď vám zatiaľ nemôžem priniesť mnoho cestovateľských zážitkov
z tejto mobility, pretože som tu naozaj krátko,
v skratke vám len objasním, čo sa odohrá v blízkom čase a neminie nás to.
Tento list vám píšem vo štvrtok po polnoci.
Samozrejme, že Desperado na mojom písacom
stolíku nesmie chýbať. Aj keď ma španielske krásky presviedčali, aby sme dnes večer išli niekam
von, prvýkrát som povedala NIE. A viete prečo?
Lebo od zajtra do pondelka ma čaká Štokholm
a stretnutie s kamarátkami z Austrálie. Samozrejme, po tomto výlete nasleduje „studyhard“,
ale aby sme to zas nepreháňali, na ďalšie voľné
dni máme s Mari naplánované ďalšie mestá ako
Gdansk, Vilnius či Varšavu. Aby som si pripomenula, aké krásne je naše Slovensko a Tatry,
ďalší týždeň musím navštíviť Zakopané spolu
s Krakovom. Práve tu chcem stretnúť tiež našich
študentov, na ktorých sa veľmi teším. To, aké
návštevy počas môjho pobytu očakávam, nebudem ani písať. Možno len jednu výnimočnú spomeniem – dievčinu Ghitu z Maroka, ktorú som
mala česť spoznať na tréningu usporiadanom
prostredníctvom Erasmu, konkrétne v čarovnom
Španielsku. Takto som vám len v krátkosti zhrnula, čo ma čaká nasledujúce predĺžené víkendy
a som si istá, že správu o zážitkoch počas nich by
som vedela písať minimálne celý deň. Myslíte si
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ešte stále, že je tu nejaký dôvod čudovať sa, prečo
práve Poľsko? Ja si myslím, že je všetko nadmieru
jasné.

A aby som z celého môjho vznešeného „príhovoru“ urobila krátky záver, dovoľte mi povedať
a vyjadriť vďaku, že aj ja môžem byť súčasťou
tohto programu, tejto mobility, tejto skvelej skúsenosti. Let me celebrate the 30th Erasmus Mobility Program and 20th anniversary of the foundation of our university.
autorka: Bc. Martina Vičanová
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ERASMUS+ – VYSTÚPILA SOM ZO SVOJEJ
KOMFORTNEJ ZÓNY
Bc. Dominika Závodská
študentka magisterského štúdia masmediálnej komunikácie na FMK UCM v Trnave
Univerzita J. A. Komenského Praha, Česká republika (zimný semester 2017/2018)

Keď som sa pripravovala na tréning, kamarátka sa ma z ničoho nič opýtala: „Čo keby
sme sa prihlásili na Erasmus?“ Pozrela som na
ňu s vypleštenými očami a rozosmiala som sa.
V podstate sme tento rozhovor ukončili a odišli
trénovať. Keď som sa vrátila domov a spomenula
si na našu „debatu“, nevedela som si samú seba
predstaviť v zahraničí a ešte k tomu obklopenú
neznámymi ľuďmi. A o rok neskôr? Sedím v izbe
a z okna mám výhľad na celú Prahu.
Zbláznila si sa? Na Erasmus do Prahy?
Rovnaká reakcia prichádzala od každého
z môjho okolia. Avšak ja som takéto komentáre
neriešila. Odjakživa bola pre mňa Praha jedným
z najkrajších európskych miest a kedy inokedy

by som si mala užiť jej čaro, ak nie v poslednom
ročníku na vysokej škole a ešte k tomu v zimnom
semestri. Zrazu som začala mať pocit, že sa nemám čoho báť a odoslala som prihlášku. O to
väčšia bola moja radosť, keď som sa dozvedela,
že som presvedčila aj výberovú komisiu a cesta sa môže o pár mesiacov začať. Posledné dni
pred odchodom na mobilitu boli trochu nervózne, sama som nevedela, čo očakávať, akí budú
noví spolužiaci, učitelia a ako to celkovo budem
zvládať.
Zoznamovací týždeň
Panebože. Ja som sa asi zbláznila. Čo tu vôbec robím. Mala by som nasadnúť na najskorší vlak a odísť domov. S takýmito pocitmi som

vstupovala prvýkrát do novej školy. Odtiaľ som
už ale odchádzala s úsmevom a s vedomím, že
som urobila naozaj dobre. Spolužiaci boli maximálne priateľskí, koordinátori veľmi ústretoví a prvý deň sa niesol v príjemnej atmosfére.
Základné informácie o štúdiu sme sa dozvedeli
hneď na začiatku, a takisto aj dátum a miesto prvej spoločnej párty (konečne!).
Prichádza vytriezvenie
Po takmer dokonalom začiatku školského
roka veľmi rýchlo prichádza návrat do reality.
Zrazu si uvedomíte, že nie všetko, čo pochádza
zo zahraničia, musí byť stopercentne lepšie, ako
to naše slovenské. Aj zahraniční učitelia sú iba
ľudia a majú svoje muchy, ale treba povedať,
že problémy študentov riešia vždy s úsmevom
na tvári. Dokonca nie všetci spolužiaci sú rovnako kamarátski, ako boli na začiatku, ale práve takéto situácie slúžia na posilnenie osobnosti
a budovanie si charakteru. Na druhej strane
nájsť tých správnych „parťákov“ je pocit na nezaplatenie. Priateľstvá so študentmi z Turecka,

43

Španielska, Talianska, ale takisto aj s ďalšími
Slovákmi vytvárajú obrovské puto, ktoré sa nedá
len tak ľahko roztrhnúť. Budú to spomienky, na
ktoré nebudete chcieť zabudnúť, a aj keby sa média pokúšali vtĺcť vám do hlavy, aký je svet zlý,
tak sa iba pousmejete a spomeniete si na všetky
bláznovstvá, ktoré ste spolu vyviedli.
Mojimi očami

Síce sa môj pobyt ešte neskončil a v podstate
môžem povedať, že sa iba začal, už teraz viem,
že rozhodnutie nachvíľu odísť nikdy neoľutujem.
Erasmus je skúsenosť, ktorú by si mal podľa mňa
vyskúšať každý vysokoškolák. Vôbec nezáleží
na tom, ako veľmi vzdialená je krajina, ktorú si
študent vyberie, od tej jeho domovskej, pretože
stretnutie s ľuďmi z celej Európy a samostatné
riešenie problémov dospelého človeka vyformujú z každého z nás novú osobnosť. Pamätáte si
na prvú vetu študentskej hymny? Gaudeamus
igitur, Iuvenes dum sumus. Radujme sa dovtedy,
dokým sme mladí.
autorka: Bc. Dominika Závodská
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ŠTÚDIUM MÉDIÍ
V OČARUJÚCOM DUBROVNÍKU
Bc. Zuzana Žuborová
študentka magisterského štúdia marketingovej komunikácie na FMK UCM v Trnave
University of Dubrovnik, Chorvátsko (zimný semester 2015/2016)

Sú to presne dva roky od toho, keď mi oznámili, že môj zimný semester v školskom roku
2015/2016 strávim v nádhernom Dubrovníku
študujúc médiá. Odvtedy už tretíkrát plánujeme stretávku s ľuďmi z desiatich krajín z celého
sveta (dokonca príde aj Josh zo Spojených štátov,
ktorý študoval na vysunutej americkej Univerzite
v Dubrovníku). Hovoríme si totižto netradičná
rodina. Erasmus mi dal oveľa viac ako len štúdium, pre ktoré som si na pol roka zbalila kufor. Naučil ma spolunažívaniu rôznych kultúr
bez rozdielov. Spoznala som nové krajiny, nové
študijné metódy a nový školský systém. Zimný
semester mi priniesol viac, než som očakávala.
A aj keď moje nasledujúce slová budú znieť ako
klišé, bola to zatiaľ najlepšia etapa môjho bezstarostného študentského života.
 hoď autobusom they said, it´s fun they
C
said
Zoberiem to od začiatku. Cestovanie je náročné, to vie snáď každý. To moje, samozrejme,
bolo a ešte ako. Po 26 hodinách v autobuse,

strávených striedaním polôh od embrya až
po zúfalého človeka čakajúceho na posteľ, mi už
cestovanie prišlo normálne. Cítila som sa, ako
keby som cestovala na koniec sveta a cieľ je stále
neznámy. Litre vody, domáce sendviče z predošlého dňa a obmedzená hygiena si vyžiadali svoju
daň a na pár dní som ochorela. No ešte predtým,
hneď ako som vystúpila z autobusu po nekonečnej ceste, som mala chuť vybozkávať chorvátsku
zem za to, že sme konečne niekde zastavili. Moja
trasa z autobusovej stanice bola jednoduchá –
„smer apartmán, pán taxikár“. Potom sme to
už s ostatnými členmi našej “Pipol family” (slovo people v podaní Španielov – ďalej už iba ako
Pipol) zobrali menej lowcost. Prenajímali sme si
auto všade, kam sme išli. Každý jeden výlet sme
plánovali spolu, diskutovali v rôznych rečiach
a tešili sa na odkrývanie tajomstiev nových kultúr. Do miest ako sú Sarajevo, Mostar, Belehrad,
Záhreb, Split, Kotor, Budva, St. Stefan, do národného parku Lovčen a Skadar Lake v Čiernej
Hore sme už chodili jedine autom. A hlavne spolu. Momenty, ktoré sme počas našich ciest zažili,

sme, samozrejme, zaznamenali. Z každého nášho výletu máme video, ktoré raz ukážeme svojim
deťom. Pochopiteľne.
Sedieť pri Talianoch môže zraniť
Spoznávanie histórie mesta Dubrovník, nekonečne veľa Američanov, ešte viac holubov,
kvantum hladných mačiek, milión schodov a romantické západy slnka na útesoch sme si nechali
na neskôr. Dobre sme urobili. Najskôr sme museli spoznať všetkých členov našej novej rodiny
zvanej Pipol. Musím povedať, že už na Slovensku
som si potichu hovorila a pýtala sa samej seba,
či zvládnem v mojom okolí toľko španielskeho
a talianskeho temperamentu. Zvládala som to
perfektne. Namiesto slova yellow sme hovorili
všetci pekne familiárne „dželo“. Naučila som sa
sedieť trochu ďalej od Talianov, keď rozprávajú,
pretože už viem, že aj gestikulácia môže zraniť.
Americká časť našej skupiny bola v podstate náš
slovník a učiteľ v jednom. Odhliadnuc od toho,
že na náš „International lunch“ priniesli arašidové maslo, nie sú až takí tradične americkí. A odkedy som bývala s Francúzmi, tak jesť na raňajky
bagetu so syrom a s džemom je pre mňa úplne
normálne.
Škola, škola a ešte raz škola
Univerzita v Dubrovníku je nádherná, moderná a plne vybavená. Je postavená z bieleho
kameňa, ktorý doviezli z ostrova Brač. Je pomerne mladá a to nielen rokmi fungovania.
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Pedagógovia, ktorí nás vyučovali, mali vekový
priemer okolo 40 rokov. Moje štúdium bolo zamerané na médiá a predmety boli naozaj zaujímavé – Public Relations and the Internet, Marketing Services, Marketing Channels, New Media
Theory, New Media a Workshop: Online Journalism. Vyučujúci nás zapájali do praktických
vecí. Skoro na každú hodinu sme mali vypracovať konkrétne úlohy a stali sme sa aj členmi
Social Media Teamu na mediálnej konferencii,
kam prišli prednášať mediálni a marketingoví
odborníci z celej Európy. Aby sme nezostali len
pri príjemných veciach, zažila som aj stresujúcu
skúsenosť pri vysielaní z rádia UNIDU, keď som
robila rozhovor s Talianom. Áno, nahrávku si
môžete vyžiadať aj u mňa. Úprimne povedané,
každá chvíľa strávená v škole bola zážitok. Aj tie
po prebdených nociach. Komunikácia s našimi
vyučujúcimi bola na skvelej úrovni, dokonca
nám dovolili aj výlet na ostrov Lokrum (ktorý sa
nachádza desať minút loďou od mesta) namiesto
jednej hodiny. Musím povedať, že komunikáciu
sme zvládali excelentne, domovskej univerzite
patria zásluhy. A ako sami profesori tvrdili, veď
sme predsa prišli cestovať, užiť si more a nie sedieť v klimatizovanej miestnosti a učiť sa.
Neviem ako ďaleko sa dostane tento článok,
no ak ho náhodou budú čítať študenti, ktorí majú
možnosť vycestovať na Erasmus, mám pre vás
len jeden odkaz: „Podajte si prihlášku. Hneď!“
autorka: Bc. Zuzana Žuborová
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