
KAŽDÝ MÁ RÁD PRÁZDNINY A MOŽNO 
POVEDAŤ, ŽE JE TO ČASTO JEDINÝ 
SVETLÝ BOD V NAŠOM ŠTUDENTSKOM 
ŽIVOTE. PRÁZDNINY TRÁVIME RÔZNE A 
SÚ MEDZI NAMI VEĽKÉ ROZDIELY. NIEK-
TORÍ LISTUJÚ V KATALÓGOCH A VYBE-
RAJÚ DESTINÁCIE, RIEŠIA ŤAŽKÚ DILE-
MU – TUNISKO, TURECKO, CYPRUS,...? 
VYBERAJÚ TRENDOVÉ PLAVKY, OPAĽO-
VACIE KRÉMY, CHYTAJÚ BRONZ,... INÍ 
ZAS UŽ OD SKOREJ JARI  SI ZHÁŇAJÚ 
BRIGÁDU A TEŠIA SA NA TO, KEDY KO-
NEČNE ZAČNÚ PRACOVAŤ, ABY ASPOŇ 
TROCHU VYLEPŠILI RODINNÝ ROZPO-
ČET A V JESENI SI MOHLI KÚPIŤ NEJA-
KÉ VECI DO ŠKOLY ČI ZAPLATIŤ STUŽ-
KOVÚ. ROVNAKÍ MLADÍ ĽUDIA, ALE INÉ 
ŽIVOTY, INÉ OSUDY. ROVNAKO MLADÍ 
ĽUDIA, ALE SÚČASNE TAKÍ ROZDIELNI. 
PRINÁŠAME ORIGINÁLNE SKÚSENOSTI 
NAŠICH SPOLUŽIAKOV.

PRÁCA
Už druhý rok svoj prázdninový čas 
využívam pracovne. Minulý rok som 
sa rozhodla starať sa o malé deti a 
vyšantiť sa s nimi. Tento rok som šliapla 
na diametrálne odlišný kúsok. Domov 
dôchodcov. Človek sa pozrie na tabuľu 
s týmto nápisom, no ani netuší, koľko 
príbehov sa odohráva za týmito múrmi. 
Nie sú to len tváre poznačené vráskami, 
trasúce sa ruky držiace lyžicu, či nemé 
pohľady na svojej poslednej ceste. Sú 
to srdcia plné lásky a nehy, ale aj bolesti 
a útrap, duše, ktoré prekonali straty 
svojich milovaných, vojenský režim, 
mnohokrát odmietnutie, nepochope-
nie. Starostlivosť o nich nie je vôbec 
jednoduchá. Často možno nepríjemná. 
Pre mňa to bola životná skúsenosť a 
zároveň niečo úžasné, neskutočné a 
fascinujúce. Počúvať životné príbehy, 
ktoré si my nevieme ani predstaviť a 
predsa  si tým niekto musel prejsť a 
my na to hľadíme s veľkým obdivom, 
prežívať momenty, ktoré sa udejú pri 
bežných činnostiach a dokážu vyčariť 
úsmev na tvári našich starkých, ale 
aj slzy, ktoré lemujú jamky v lícach, 
pretože si blízki nie vždy nájdu čas na 

návštevu. Vďačnosť v ich očiach pri 
obyčajnom podaní pohára s čajom či 
obrovské ďakujem pri obrátení na druhý 
bok, ktorý je menej boľavý. Také isté 
ďakujem rovnako vyslovujeme i my pri 
odovzdaní rád do života, ale aj pri ich 
odchode z nášho sveta. Slzy neobišli 
ani mňa. Je priam neuveriteľné, ako 
sa cudzí človek dokáže dotknúť nášho 
srdca. Tieto momenty v nás vzbudzujú 
jedinečnosť, veľakrát však aj smútok. 
Bohužiaľ, aj taký je náš život. Niečo 
začína a niečo zase končí. Práve v 
takýchto momentoch si človek uve-
domí vzácnosť a krásu nášho života a 
rovnako aj to, že sme tu preto, aby sme 
niečo dokázali, spravili, odovzdali kúsok 
seba svojim milovaným a potom odišli s 
úsmevom na tvári. 

MIRKA

DOVOLENKA
Obdobie letných prázdnin je 
pravdepodobne najobľúbenejší čas 
v roku. Je pekne teplúčko, celé dni 
svieti slnko, ľahko sa dá chytiť bronz a 
s veľkou radosťou sa chodíme schladiť 
do vody. No niektorí môžu mať z leta aj 
menej zábavy, nakoľko musia pracovať. 
Najmä študenti počas prázdnin z 
rôznych dôvodov chodia na brigády. 
Nie každý si teda môže užiť všetky 
radosti prázdnin. No aj napriek tomu 
je dobré pre všetkých aspoň na chvíľu 
niekam vypadnúť či už k jazeru, alebo 
niekam do cudziny. A ja som mal práve 
to šťastie, že som sa mohol pozrieť do 
zahraničia a vidieť kus sveta. Rád by 
som sa s vami podelil o pár zážitkov, 
ktoré sa počas prázdnin udiali. 
Precestoval som už kus sveta. Videl 
som miesta, ako je Londýn, Paríž, Rím, 
Miláno, Benátky, Atény a dokonca aj 
taký Dubaj. Tiež som zavítal do krajín, 
ako sú Egypt, Turecko a Tunis. Každé 
z tých miest má svoje osobitné čaro či 
už založené na bohatej histórii, alebo 
získané z moderného šarmu. 
Paríž je skutočne nádherný a hoci sa 
kvôli turistom ťažko dostať k pamiat-
kam, aj ten čas sa dá využiť, hlavne na 
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SVET NAŠIMI OČAMI


