Matej Blaško - poslucháč Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov, absolvent
Vyššieho kurzu nemeckého jazyka, úspešný absolvent skúšky
Goethe-Zertifikat B2. V čase štipendijného pobytu v Mníchove
– žiak Gymnázia na Konštantínovej ul., Prešov.

Matej, spomedzi všetkých uchádzačov Jazykovej školy o štipendium Goethehoinštitútu si bol uprednostnený práve Ty. Aký si mal pocit, keď si sa o tom dozvedel?
☺ Bol to pre mňa veľký dar a šok zároveň. Ihneď sa mi zlepšila nálada po zlom dni v škole.
Celá tá eufória prišla až v momente, keď som už opustil školu a cestoval domov. Vtedy som
ešte netušil, čo ma na pobyte čaká a koľko zážitkov si prinesiem domov, ale tešil som sa. Už
keď som sa dozvedel, že existuje možnosť dostať štipendium, už vtedy som sa pýtal sám
seba, že prečo by som to mal dostať práve ja, veď kandidátov bolo dosť. Dúfal som však
a veril, že nakoniec vycestujem práve ja.
Ak by si mal s odstupom 3 mesiacov zhodnotiť tento štvortýždňový pobyt v Mníchove,
bol pre Teba jazykovo, resp. aj vo všeobecnosti prínosom?
Pobyt bol pre mňa určite prínosom. Spomienky na Mníchov sú na nezaplatenie, stále na to
budem spomínať s radosťou. Kým som sa tam oťukal, trošku mi to trvalo, ale nič negatívne
ma v Nemecku nestretlo. Viac som sa osamostatnil, a musel som sa naučiť základné
domáce práce. Spoznal som kamarátov z ďalekých krajín, cestu za nimi do New Yorku
a Moskvy mám v pláne. Videl som veci, o ktorých som len sníval a videl na obrázku, navštívil
som svoje mesto snov. Videl som štadión, kde hráva futbalový veľkoklub FC Bayern
München a ochutnal som pravé bavorské litrové pivo. Zistil som, že svet je nám otvorený.
Viem si predstaviť svoj život v tomto meste, ktoré je u cudzincov veľmi obľúbené. Na ulici
takmer vždy stretnete Moslimov, Turkov, ľudí čiernej pleti, ktorí tam našli svoj nový domov.
V jazykovom kurze si sa odrazu ocitol spolu s mnohými cudzincami, nebol to pre Teba
problém?
Spoznal som kultúru iných národov, každý jeden spolužiak bol iný, mal vlastnú kultúru,
spôsob komunikácie a dialekt. Prednášali sme referáty, väčšinou každý rozprával o svojej
krajine. Referáty o Jemene, Nórsku, Španielsku, Indonézii ma celkom zaujali. Dozvedel som
sa veľa nového, v Jemene dokonca nepoznajú ani vlaky. V Mníchove som sa bez problémov
dohovoril. Začiatky boli ako vždy ťažké, so spolužiakmi sme sa rozprávali tak s obavami, aj
gestami, ale časom sme sa do toho dostali a mal som šťastie, že moji kamaráti boli starší,
jazykovo lepší a dosť ma ťahali a aj opravovali, dôsledkom čoho bolo to, že som sa
zdokonalil. Po návrate domov som ešte uvažoval po nemecky, chýbala mi atmosféra tohto
mesta, kde sa na mňa z každej strany ozýval nemecký jazyk. Pred pobytom som už
rozprával s Nemcom vo Viedni, ale mal som z toho stále stres a obavy, ale po Mníchove je to
už iné, nabral som sebavedomie v rozprávaní, a viem, že nemčinu ovládam. Nie som expert,
ale určite sa nestratím v nemecky hovoriacej krajine. Toto je hlavný prínos tohto kurzu.

Odkiaľ boli ostatní účastníci kurzu a s akým cieľom išli do tohto kurzu?
Väčšinou z Ázie ( Čína, Japonsko, Kórea, Indonézia ) a Európy (Nórsko, Španielsko,
Švajčiarsko). Kamaráti a kamarátky, ktorých som spoznal, boli z USA, Česka, Francúzska,
Poľska, Japonska, Grécka, Ruska a z Rumunska. Boli to moji spolužiaci z kurzu C2 a aj B2.
Niektorí z nich boli tiež štipendisti, iní tam boli študovať kvôli práci, alebo len tak, pretože ich
tam poslali rodičia s cieľom zdokonaliť sa v nemeckom jazyku. Spolužiaci z Ruska
a Japonska si robili aj certifikát C2 a úspešne ho zvládli. Je to takisto môj cieľ. Uvedomil som
si, že svetový jazyk je v živote veľkým prínosom. Učiteľka na gymnáziu nám stále opakovala
jednu vetu: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Nemčina sa mi popri štúdiu leteckej
dopravy určite bude hodiť.
Viem o Tebe, že sa zaujímaš o techniku; našiel si aj v Mníchove niečo, čo ťa v tomto
smere zaujalo?
Hneď ako prvé, čo som videl, keď som prišiel do Mníchova, bolo letisko. Miesto, kde by som
chcel v budúcnosti pracovať. Zaujímam sa o techniku, konkrétne o lietadlá. V Mníchove som
navštívil najväčšie technické múzeum na svete, miesto, kde bolo asi všetko, kde každý nájde
to svoje, lode, lietadlá, oddelenia pre fyzikov a chemikov, vynálezy. Bolo tam obrovské
oddelenie lietadiel, celé modely, navigátorská veža, motory, pre mňa to bol zážitok, preto
som to navštívil až dvakrát.
Ktoré zaujímavé miesta by si odporučil navštíviť ľuďom chystajúcim sa práve do
metropoly Bavorska?
Námestie Marienplatz je neodmysliteľnou súčasťou každej prehliadky mesta, ďalej
prechádzka po Leopoldstraße k Víťaznému oblúku, námestie Karlsplatz s fontánou,
Olympijský park s výstupom na vežu, Englischer Garten – obrovský park priamo v centre
mesta, pre milovníkov futbalu samozrejme Allianz arénu, ďalej galérie ako napr. Pinakothek,
Technické múzeum, múzeum BMW - Welt a obrovské „pivné preteky“ v Biergarten.

Štipendium na štvortýždňový jazykový kurz v Nemecku v hodnote cca. 2.200 EUR
poskytuje pre poslucháčov Jazykovej školy, Plzenská 10, Prešov, každoročne
Goethe-Institut München.

