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Adriána,  navštevuješ kurzy nemeckého jazyka na Jaz ykovej škole od svojich  11-tich rokov. 
V posledných dvoch rokoch si sa zú častnila na literárnej sú ťaži v písaní krátkych poviedok a bola si   
2-krát úspešná, získala si raz 2. a raz 3. miesto. Bola si teda tak trochu predur čená na získanie 
štipendia od Goetheho inštitútu. Aké to však bolo, keď si sa dozvedela, že štyri týždne v Nemecku 
stráviš naozaj Ty? 

Popravde, nečakala som to. Viem, že na Jazykovej škole študuje mnoho študentov, ktorí by radi získali toto 
štipendium, a keďže nie som veľký optimista, ani len vo sne by mi nenapadlo, že toto štipendium získam práve 
ja. No keď som sa dozvedela, že môžem stráviť štyri týždne v Nemecku, nesmierne som sa potešila. Splnil sa 
mi sen, o ktorom som snívala od prvého ročníka na Jazykovej škole. V tej chvíli som bola asi najšťastnejší 
človek na svete. Radosť prišla aj pár dní po tom, keď som sa dozvedela, že môžem cestovať práve do Berlína. 

Podľa čoho si sa rozhodla pre Berlín? 

Zo začiatku som sa rozhodovala medzi viacerými mestami. Aj keď som stále snívala o tom, že raz navštívim 
Berlín, nevedela som si odrazu predstaviť, že by som v takom veľkom meste mala sama stráviť celý mesiac. 
Neviem prečo, možno som mala trošku strach alebo rešpekt pred úplne iným prostredím, na aké som 
zvyknutá. Napokon som si ale dala poradiť od svojho učiteľa nemčiny a som mu za to dodnes vďačná. 

Bolo to správne rozhodnutie? 

Určite áno, nikdy som to neľutovala, ani nikdy nebudem. Berlín ma prekvapil v mnohých veciach. Zapáčil sa mi 
život vo veľkomeste. Je to tam trošku iné, ako tu v maličkom Prešove. Spoznala som Berlín aj z inej stránky, 
nielen ako turista. Bol to jednoducho zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem. 

Čo si teraz spájaš s Berlínom? 

S Berlínom si spájam mnoho. Patria tam najmä každodenné prechádzky so spolužiakmi z kurzu, alebo 
nakupovanie vo Flohmarktoch, návštevy múzeí. Páčila sa mi aj jazda metrom, keďže na Slovensku metro nie 
je, tam som si to doslova užívala. Z historických pamiatok si s Berlínom spájam najmä Berlínsky múr, keďže 
jemu bola daná najväčšia pozornosť, hlavne v programe z inštitútu. Takmer na každej prechádzke mestom 
sme sa dozvedeli ďalšie a ďalšie historky z tohto obdobia, ktoré sa spájali s rozdelením Berlína. Tiež sa mi 
páčilo, že pri prechádzke mestom som aj sama videla rozdiely medzi východným a západným Berlínom, na 
ktoré nás lektori upozorňovali, keďže Goethe-Institut leží takmer na rozhraní týchto dvoch častí. Bolo 
zaujímavé vedieť rozoznať, či som vo východnom alebo západnom Berlíne. 

Zmizli nejaké predsudky vo či Nemcom, resp. Nemecku? Ak si  samozrejme pred odc hodom vôbec 
nejaké mala. 

Musím sa priznať, že áno, mala som pár predsudkov. Počula som o Nemcoch, že sú trošku chladní, bez 
emócií, príliš puntičkárski. No mnoho týchto negatívnych predsudkov bolo nesprávnych. Zistila som to hneď po 



príchode do Berlína. Moja Gastgeberin na mňa s úsmevom čakala na stanici, vyobjímala ma, potom ma 
ochotne odviezla ku Goetheho-inštitútu a pomohla mi tam vybaviť pár formalít. Padlo mi to vhod, keďže som 
bola dosť unavená a vyčerpaná z dlhej cesty. Takto dobre sa o mňa starala aj celý mesiac. V Goetheho-
inštitúte na mňa čakalo ešte väčšie prekvapenie. Zaobchádzanie so študentmi na inštitúte bolo úžasné. 
Učitelia boli veľmi priateľskí, organizátori ochotní a samozrejme organizácia bola perfektná- v tomto som sa 
zase nesklamala. Ako aj presné načasovanie a žiadne zbytočné prestoje, pri písaní testov a zaraďovaní do 
skupín a úrovní. Na druhý deň sa začalo vyučovanie a všetko išlo ako po masle.  

Čo ťa v Nemecku pozitívne prekvapilo, prípadne čo ťa negatívne prekvapilo?                                     

Možno to bude znieť trošku umelo alebo zvláštne, ale z Berlína som si naozaj nepriniesla žiadne negatívne 
skúsenosti. Najviac ma prekvapilo správanie ľudí. Mnohokrát sme sa so spolužiakmi v Berlíne stratili, aj 
napriek tomu, že sme mali mapu stále po ruke, nie vždy sa nám podarilo nájsť presne to, čo sme hľadali, 
alebo sme sa nevedeli zorientovať. Mnohí Berlínčania, ktorých sme na ulici oslovili, nám ochotne pomohli, 
niektorí nás dokonca aj odprevadili na miesto, ktoré sme hľadali. Prekvapil ma tiež pestrý a zaujímavý 
program, ktorý pripravil inštitút pre účastníkov kurzu, tiež zodpovedný prístup lektorov na hodine. Tiež ma 
potešilo, že som nemala problém dorozumieť sa či už s cudzincami alebo s rodenými Nemcami. So 
spolužiakmi a ostatnými účastníkmi kurzu sme sa rozprávali iba po nemecky, s čím som bola tiež veľmi 
spokojná.    

Vnímaš teraz Slovensko inak ako pred pobytom v Neme cku? 

Ani nie, Slovensko mám rada, je to stále môj domov. Len som zažila aj trošku iný spôsob života a viem ho 
porovnať, život tu a vo veľkomeste, vo svete cestovného ruchu, ktorý je neustále v pohybe a nájdete tam 
všetko, čo hľadáte, či už kultúrny alebo športový zážitok, nakupovanie v obrovských nákupných centrách, či už 
na Alexanderplatz alebo Potsdamerplatz a mnohých ďalších, alebo si len tak sadnúť do parku a čítať knihu. 
Určite by som sa ešte raz chcela vrátiť do tohto veľkomesta a vychutnať si znova všetko, čo  ponúka.  

Pokia ľ ide o štipendijný pobyt, skús zareagova ť stru čne a výstižne na  tieto  témy. 

Prvý dojem z Berlína: 

Prvý dojem bol určite pozitívny. Vo chvíli, keď som s kuframi vystúpila z autobusu a uvidela som, že na mňa 
moja Gastgeberin čaká s úsmevom, všetok strach zo mňa opadol a tešila som sa na mesiac plný zážitkov 
strávený v tomto meste.  

Rodina, v ktorej si bývala: 

Rodina bola veľmi milá. Bývala som u staršej pani, ktorá už mala deti odrastené, takže bývala sama. No keďže 
mala práve v tom období, keď som u nej ja bývala, narodeniny, stretla som sa s celou jej rodinou na rodinnej 
oslave, na grilovačke na záhrade. Bol to veľmi príjemný zážitok. Počas môjho pobytu sa o mňa starala, a aj 
keď nemusela, mnohokrát mi niečo navarila alebo napiekla, kúpila zmrzlinu a na raňajky mi stále pripravila 
ovocný šalát. Každé ráno pri raňajkách sme sa spolu rozprávali o všeličom, pomáhala mi s domácimi úlohami 
alebo mi ochotne vysvetlila niektoré nemecké javy, ktorým som nerozumela. Takže s mojou Gastgeberin som 
bola maximálne spokojná a môj pobyt v Berlíne veľmi spríjemnila. 

Stravovanie:  

So stravovaním nebol taký veľký problém, ako som sa obávala. Raňajky a takmer každý deň večeru mi 
prichystala tá pani, u ktorej som bývala. Obedy som si buď navarila sama, keď som mala čas, alebo sme sa so 
spolužiakmi boli najesť v reštaurácii. Taktiež sme počas prestávok medzi hodinami mohli pokojne vyjsť 
z inštitútu a najesť sa niekde nablízku, alebo si kúpiť niečo v bufete. 

Bývanie: 

S bývaním som bola tiež veľmi spokojná. Mala som krásnu vlastnú izbu s pripojením na internet a TV. Bolo 
tam čisto, pohodlne, mala som všetko k dispozícii. Cítila som sa jednoducho ako doma. 



Štipendium (posta čujúce na tento pobyt?): 

Určite, s týmto som problém nemala. Vystačilo mi to na cestu, na stravu, dokonca aj na nakupovanie na 
Flohmarktoch a všelijakých iných nákupných centrách Berlína, na darčeky a malé suveníry pre všetkých, ktorí 
na mňa tu doma na Slovensku čakali. V podstate som nebola týmto smerom v Berlíne nijako obmedzená. 
Mohla som si užiť pobyt v Nemecku a vychutnať si ho tak, ako som chcela.  

Cestovanie Berlínskou hromadnou dopravou:  

Cestovala som najmä s U-Bahn a S-Bahn, pretože to bola najrýchlejšia cesta k inštitútu. No cestovala som aj 
dvojposchodovými autobusmi, ktoré boli veľmi pekné a pohodlné, tiež som sa párkrát viezla električkou 
a rýchlikom, keď sme cestovali do Potsdamu na celodňovú exkurziu na zámok Sans-Souci, alebo trajektom po 
jazere Wannsee. Cestovanie akýmkoľvek prostriedkom bolo pohodlné, bez akéhokoľvek meškania. Tu by som 
možno trošku vytkla množstvo bezdomovcov v metre, no myslím, že to je typické pre každé veľkomesto. No 
cestujúcich nijako neohrozovali, aspoň som sa s tým nikde nestretla, a mnohokrát boli veľmi originálni- v metre 
hrali na hudobných nástrojoch alebo spievali, predávali noviny a iné predmety.  

Spolužiaci z kurzu: 

Spolužiaci pochádzali z rôznych kútov sveta- Ghana, Thajsko, India, Čína, Brazília, USA, Španielsko, 
Švajčiarsko, Grécko, Poľsko... Ako partia sme si všetci sadli. Trávili sme spolu mnoho času a mnohokrát sme 
sa všetci vybrali spolu sa ísť po kurze niekam navečerať, alebo navštíviť múzeá a pamiatky, ktoré neboli 
v programe od inštitútu. Tiež sme spoločne zorganizovali na záver takú rozlúčkovú párty. Všetci sme sa stretli 
v byte našej spolužiačky z Ghany a každý navaril niečo špeciálne zo svojej krajiny. Spolu s našou lektorkou 
sme strávili za jedným stolom asi ten najkrajší večer. Bolo to veľmi príjemné a hlavne zaujímavé mať v jeden 
deň na stole jedlá zo všetkých kútov sveta. Všetky chutili inak, bolo tam mnoho zaujímavých chutí. Ešte stále 
sme spolu všetci v kontakte a som veľmi rada, že som si našla priateľov takmer z celého sveta.   

Vyučovanie na Goetheho inštitúte: 

Vyučovanie prebiehalo bez problémov. Naša lektorka bola úžasná. Bola to taká vtipná, veselá, milá a veľmi 
ochotná osôbka. Taktiež veľmi zodpovedná a naučila nás toho naozaj veľa. Pozerali sme filmy, čítali články zo 
známych nemeckých kníh, všímala si naše problémy, či už s výslovnosťou alebo gramatikou, a snažila sa nám 
pomôcť ich odstrániť. Páčilo sa mi, že väčšinou to bola vždy kolektívna práca, či sme riešili nejaké cvičenie, 
alebo čítali článok, vždy sme to robili buď v skupinkách alebo všetci spolu, takže nehrozilo, aby sa niekto 
nemohol vyrozprávať do sýtosti. Samozrejme to bolo na nás, či chceme rozprávať, alebo sme radšej 
poslucháčmi. Nik nikoho do ničoho nenútil. Príjemná atmosféra, pekné triedy, pomôcky a všetko potrebné na 
výučbu nám bolo k dispozícii.  

Som veľmi vďačná Jazykovej škole, že mi takýto pobyt umožnila. S celým kurzom som bola veľmi spokojná 
a zažila som plno nádherných chvíľ, na ktoré mám úžasné spomienky. Nikdy na Berlín nezabudnem, a ak 
budem mať možnosť, určite sa tam opäť vrátim. 

Ďakujeme za rozhovor. 

              Štipendium na štvortýžd ňový jazykový kurz v Nemecku  
              v hodnote cca. 2.200 EUR poskytol Goethe-Institut. 
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