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Milí čitatelia, 

v aprílovom čísle Radikálu sme sa rozhodli, že sa 
pozrieme na duševné zdravie, ktoré ani zďaleka 
nemusí byť takou samozrejmosťou, ako sa zdá. 
Rovnako, ako je dôležité sa starať o svoje fyzické 
zdravie, je neopomenuteľné dbanie o svoju psy-
chickú pohodu. Nielen 10. októbra, ktorý patrí 
Svetovému dňu duševného zdravia, ale každý 
jeden deň by sme si mali nájsť niečo, čo by nám 
slúžilo na regeneráciu a zlepšilo nám náladu po 
možno vyčerpávajúcom dni. Najmä počas tejto 
dištančnej formy vzdelávania sa nám môže zdať, 
že je na nás toho viac než inokedy a vedzte, že 
to nie je záležitosť len študentov, ale celkovo ce-
lej spoločnosti. O tejto problematike si môžete 
bližšie prečítať v rozhovore so zakladateľom in-
ternetovej poradne IPčko - Marekom Madrom. 
Ďalej vás čakajú všeobecné informácie o depresii 
a úzkosti, niekoľko rád, ako sa nezblázniť a sta-
rať sa o svoje duševné zdravie. Prinášame vám aj 
výsledky z nášho prieskumu o duševnom zdra-
ví študentov našej fakulty, ktorý bol zverejnený 
prostredníctvom sociálnych sietí CHEMu - Spol-
ku študentov FCHPT STU. Okrem iného si môže-
te prečítať o najnovších novinkách zo zahraničia 
aj Slovenska v Njúsoch a v recenziách na vás už 
čaká výber diel, ktoré potešia dušu. 

V mene redakcie vám prajem príjemné čítanie a 
želám veľa zdravia, duševnej pohody a motiváciu 
na zvládnutie laboratórneho bloku výučby! 
 

Luc

Radikál vychádza vďaka podpore vedenia Fakulty 
chemickej a potravinárskej technológie STU v Bra-
tislave a príspevkov Spolku študentov FCHPT STU - 
CHEM. Používanie fotografií, obrázkov, článkov a ich 
častí pre osobné ako i komerčné účely je možné iba 
so súhlasom šéfredaktora alebo ich autora. Za ob-
sah uverejnených príspevkov zodpovedá redakcia. 

RADIKÁLne odporúčania
Prečo spíme 
Väčšina z nás ani netuší, ako trávi tretinu svojho 
života. V tejto ľahko zrozumiteľnej a pútavej knihe 
Matt Walker približuje novú vednú disciplínu, ktorá 
odhaľuje túto odvekú záhadu. Čerpá z dvadsiatich 
rokov výskumu spánku, ktoré dokazujú, že spánok 
rozdáva priaznivé účinky celému telu, psychické i 
fyzické. Je vedec, ale píše pre laikov, do zložitých 
pojmov vnáša svetlo vďaka ľahko pochopiteľným 
analógiám. Táto kniha je šibalským pôžitkom a ne-
budete sa od nej vedieť odtrhnúť ani vtedy, keď by 
ste mali ísť spať.

-stano- 

Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal
Hoci sú v USA stovky kvalitných vysokých škôl, z 
nejakého dôvodu všetci veria, že najlepšie sú uni-
verzity tzv. „Ivy League”. Ale čo je na nich tak špe-
ciálne, že bohaté a slávne rodiny sú ochotné pod-
plácať a podvádzať, aby na nich dostali svoje deti? 
Nový dokument od Netflixu sleduje Ricka Singera, 
hlavného „vybavovača”, ktorý dokáže tieto deti na 
školy dostať (samozrejme, nie zadarmo). Okrem 
rekonštrukcie hovorov medzi ním a rodičmi po-
čujete aj rôzne absurdnosti a dôvody, prečo tento 
systém ubližuje všetkým. 

-betka-

Ako nakŕmiť diktátora
Vždy ma zaujímalo, ako taký diktátor žije, čo je 
jeho povinnosťou a kto mu varí. Táto knižka ho-
vorí práve o osudoch takýchto kuchárov. Hovorí o 
zvykoch, ktoré daný diktátor mal, aký bol k ľuďom, 
ktorým dôveroval ,a kde-tu sa nájde aj nejaký ten 
recept na jedlo, ktoré mal rád. Čo však mňa najviac 
zaujímalo a na čo mi práve táto knižka odpoveda-
la, bolo, ako sa títo kuchári dostali na danú pozí-
ciu, čo všetko ich práca vyžadovala a či sa vďaka 
ich vareniu podarilo daného diktátora ovplyvniť.

-domi-

Ham-pi
Zdravému životnému štýlu som nevenovala veľkú 
pozornosť, až kým ma jedna milá osôbka nevtiahla 
do sveta zdravej stravy a smoothies. Prostredníc-
tvom jej stránky na Facebooku – „Ham-pi“ sa rov-

nako aj vy môžete inšpirovať a niečo nové sa naučiť 
o správnom stravovaní, cvičení a myslení. Ponúka 
množstvo rozhovorov, rozmanitých receptov na 
prípravu jedál a výživných smoothies. Bonusom je 
motivácia na každý deň formou krátkych citátov. 
Odporúčam každému, kto sa chce starať o fyzickú 
stránku svojho tela a taktiež rozvíjať aj  myseľ. 

-paťka-

slidesgo.com 
Tvorba originálnych a kvalitných prezentácií býva 
častokrát veľmi náročná, či už po obsahovej alebo 
grafickej stránke. Na nové inšpirácie a kreatívne 
nápady vám môže pomôcť práve stránka slidesgo, 
ktorá ponúka rôzne šablóny, triedené podľa jed-
notlivých kategórií. Okrem toho tu môžete nájsť 
návody a tipy, ako si pripraviť dobrú prezentáciu 
alebo ako si vytvoriť grafické prvky a rôzne formá-
tovania. 

-luc-
 

Tabletopia
Pre nás, milovníkov spoločenských hier, je doba 
covidová priam utrpením. Možnosť, sadnúť si s ka-
marátmi alebo so svojou polovičkou za stôl, či už s 
teplým čajom alebo oroseným krígľom, je niečo, čo 
sme nezažili už viac než rok. Našťastie, táto doba nie 
je len covidová, ale aj digitálna, a preto na diaľku mô-
žeme hrať aj spoločenské hry. Jednou z platforiem, 
na ktorých je to možné, je Tabletopia. Hry sú tu pre-
zentované v graficky veľmi príjemnej podobe a veľká 
časť z nich je prístupná bez poplatku. Ak by ste chceli 
svoj výber rozšíriť, môžete siahnuť po predplatnom, 
ktoré za to, aspoň podľa mňa, naozaj stojí.

-martin-

Raya and the last dragon - Raya a posledný drak
Ako sa hovorí na Disneyho človek nikdy nie je dosť 
starý. A rovnako je to aj v tomto prípade.  Ak hľadáte 
film, pri ktorom by ste si oddýchli a mysleli chvíľu 
na niečo iné, toto je pre vás to pravé. Nový príbeh z 
dielne Walta Disneyho je vtipný, pútavý a miestami 
by vedel človeka dohnať až k slzám. A čo je hlavné. 
nesie odkaz jednoty a spolupráce. 

-momo- 
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-paťka-Njúsy
Zombíci už nemusia byť len súčasťou filmov. Ved-
ci totiž objavili tzv. zombie bunky, ktoré žijú aj po 
tom, čo bol človek oficiálne prehlásený za mŕtve-
ho. Aktivita niektorých buniek v ľudskom mozgu 
tesne po smrti neupadá, práve naopak, zintenzív-
ni sa. Zombie bunky sa za každú cenu snažia plniť 
svoju úlohu, ako keby im niekto zabudol oznámiť, 
že je to už zbytočné. Jeffrey Loeb a jeho kolegovia 
postrehli, že zombie bunky sa v mozgu snažia tvo-
riť nové výbežky ešte nejaký čas po smrti človeka. 
Po smrti aktivita nervových buniek v mozgu rých-
lo upadá. Naopak, časť gliových buniek plní svoju 
funkciu intenzívnejšie. Aj keď je takáto aktivita na 
prvý pohľad nezvyčajná, vedcom to dáva zmysel. 
Ak sa deje v mozgu nejaký patologický proces, mik-
roglie a astrocyty sa pustia do práce, aby zachránili, 
čo sa dá. A zomieranie je jednoznačne proces, pri 
ktorom je pochopiteľné, že takéto bunky intenzívne 
pracujú. Ani gliové bunky nie sú nesmrteľné a po 
24 hodinách odumierajú. „Vždy, keď dôjde k pora-
neniu mozgu, napríklad následkom mŕtvice alebo 
nedostatku kyslíka, gliové bunky sa zväčšia a snažia 
sa v mozgu takpovediac upratať,“ hovorí Loeb. Zdá 
sa teda, že v prípade komplikovanej biologickej en-
tity, akou je človek, ani smrť nie je úplným koncom.

Bunky, ktoré nevedia o smrti

Ekologické fixky

Zdroj: DACHET, F. et al. 2021. Selective time-dependent changes 
in activity and cell-specific gene expression in human postmortem 
brain. Scientific Reports.
Zdroj obrázka: flipboard.com

Zdroj: dobrenoviny.sk
Zdroj obrázka: scribo.sk

Zdroj: IFL Science
Zdroj obrázka: drnatureco.com

Zdroj: BALÁŽ, M. et al. 2020. ACS Sustainable Chemistry & En-
gineering: Biomechanochemical Solid-State Synthesis of Silver 
Nanoparticles with Antibacterial Activity Using Lichens. ACS Pub-
lications. 
Zdroj obrázka: florafinder.org

Mladí študenti Gymnázia na Poštovej ulici v Koši-
ciach prišli na nápad, ktorým sa dá pomôcť spo-
ločnosti a aj svetu. Využili totiž voskový odpad z 
tlačiarní a začali z neho vyrábať ekologické fixky na 
tabule. Voskové tlačiarne s ekonomicky výhodnou 
technológiou tlače produkujú na úradoch veľa 
voskového odpadu, ktorý bol doteraz nevyužitý. V 
markeri (popisovači) je použitého 100% takéhoto 
odpadu, jeho využitie pomáha zabrániť vyhode-
niu až 16 ton plastu ročne, ktorý bol doteraz vy-
tváraný používaním klasických fixiek. „Na hodine 
aplikovanej ekonómie sme zistili, že tento odpad z 
plastových fixiek je na Slovensku oveľa väčší, ako 
sme predpokladali, a preto sme sa začali zamýšľať 
nad produktom, ktorý by tento odpad netvoril,“ 
vyjadrujú sa študenti. Dokonca založili aj vlastnú 
firmu – Scribo. Cieľom firmy je pomôcť spoločnos-
ti a svetu v boji za záchranu planéty a klímy. Pro-
duktom Scribo sú ekologické popisovače na biele 
tabule alebo flipcharty. Mohli by nahradiť klasické 
fixky, ktoré často vysychajú a tvoria veľké množ-
stvo plastového odpadu. Tieto ekologické markery 
sa pri písaní celé spotrebujú a neprodukujú tým 
nadbytočný odpad. Navyše nie sú založené na al-
koholovej báze, preto nevysychajú a nezapáchajú. 
Pri používaní na bielych tabuliach sú zotierateľné 
aj bez použitia alkoholového prípravku. 

Mechanochémia je druh chemickej syntézy, ktorej 
princíp spočíva v mletí práškových reaktantov v 
špeciálnych mlynoch. Pomocou tejto metódy mož-
no pripraviť nanomateriály využiteľné v energetike, 
v biologických aplikáciách alebo dokonca recyklovať 
odpad. Vedci zo Slovenskej akadémie vied a Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dokázali s 
využitím mechanochémie syntetizovať za pomoci 
lišajníkov strieborné nanočastice s antibakteriál-
nou aktivitou. „V súčasnosti je trendom pripravovať 
strieborné nanočastice takzvanou zelenou synté-
zou, keď sa zdroj striebra, najčastejšie je to dusič-
nan strieborný (AgNO3), rozpustí a zmieša s vodným 
extraktom nejakej rastliny. Takýto prístup nie je 
možné využiť pre všetky organizmy a stabilita  takto 
získaných produktov – nanosuspenzií je nižšia, ako 
by to bolo v prípade prášku,” vysvetlil Matej Baláž. 
Avšak, tento problém vyriešili pomocou mechano-
chémie. „Dusičnan strieborný a lišajník, obidve zlož-
ky v práškovej  forme, sme nasypali do mlecej ko-
mory planetárneho mlyna a mletím sme pripravili 
nanočastice striebra,“ popísali metódu.  Vedci v štú-
dii okrem toho porovnávali aj redukčnú schopnosť 
štyroch lišajníkov z rôznych geografických oblastí. Z 
výsledkov výskumu vyplynulo, že lišajníky z extrém-
neho antarktického podnebia (Usnea antarctica a 
Leptogium puberulum) produkovali menší počet 
detekovateľných sekundárnych metabolitov. Na 
druhej strane lišajníky, rastúce v miernejších pod-
mienkach (napr. slovenský Cetraria islandica alebo 
Xanthoria elegans), majú metabolitov dostatok.

Strieborné nanočastice 
z lišajníkov

Kvasinka 
odolávajúca všetkému
Mikroorganizmy sú síce mikroskopicky malé orga-
nizmy, ale na druhej strane sa prezentujú svojimi 
šikovnými vlastnosťami, ako je prispôsobenie sa 
extrémnym podmienkam života. Avšak, niektoré 
kvasinky môžu predstavovať novú hrozbu – odol-
nosť voči akýmkoľvek dostupným liekom. Kvasin-
ka, známa ako Candida auris, bola prvýkrát iden-
tifikovaná v roku 2009 v Japonsku, keď ju izolovali 
z ušného kanála 70-ročnej ženy v geriatrickej ne-
mocnici. Problém nastal, keď kvasinka nereagova-
la na žiadnu bežne využívanú liečbu. Okrem toho 
kvasinku je pomerne náročné identifikovať, ná-
sledkom čoho ostáva v tele hostiteľa nespozorova-
ná aj niekoľko mesiacov. Vedci na čele s mykologič-
kou Anuradha Chowdhary odobrali a analyzovali 
niekoľko vzoriek z piesku, pôdy a vody v oblasti 

Andamanských ostrovov. Ukázalo sa, že kvasinka 
prežije aj v slanom močiarnom prostredí. Vo veľ-
kej časti vzoriek, odobratých z pláže, sa nachádzali 
kvasinky, ktoré nebolo možné vyhubiť za pomoci 
bežne dostupných metód. Kvasinka dokáže vytvá-
rať kolónie na ľudskej pokožke a vyskytuje sa hlav-
ne v klinickom prostredí. C. auris je mimoriadne 
odolná a dokáže prežiť aj bez ľudského hostiteľa. 
Do nemocničného prostredia sa, pravdepodobne, 
dostali následkom klimatických zmien, ktoré ich 
prinútili zvyknúť si na vyššie teploty, nakoľko ich 
prirodzeným prostredím sú mokrade. 
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Prichádzajúca jar nám prináša postupné otepľova-
nie, a tým aj väčšiu chuť na konzumáciu studených 
potravín a nápojov. Zamýšľali ste sa niekedy, pre-
čo studené nápoje a jedlo spôsobujú ostrú bolesť 
zubov? Odpoveď na túto otázku nám ponúka tím 
vedcov. Vinníkom je totiž proteín s názvom TRPC5. 
Proteín sa nachádza v zubných bunkách, ktorým 
sa hovorí odontoblasty. Tie sú okrem iného zod-
povedné napríklad za tvar zubov. Teraz sa, však, 
vedcom podarilo zistiť, že slúžia aj ako senzory, 
reagujúce na chlad. Vďaka tomu sa môže stanoviť 
optimálny spôsob liečby, hlavne pre ľudí s hyper-
senzitivitou na chlad. Jednou z možností liečby 
sú špeciálne žuvačky alebo pásiky, ktoré sa budú 
môcť aplikovať priamo na dentín. Zaujímavé je, že 
nie každý človek v sebe má proteín TRPC5. To zna-
mená, že zuby niektorých ľudí na chlad reagovať 
nebudú. Okrem toho, je možné s pomocou špe-
cifických chemikálií receptor zablokovať. Proteín 
sa taktiež nachádza aj v iných miestach v tele, kde 
upozorňuje na chlad a následne spúšťa biologic-
ké reakcie. Tradičnou metódou na liečbu citlivých 
zubov je klinčekový olej. Jeho hlavnou účinnou 
zložkou je eugenol, ktorý proteín TRPC5 blokuje. 
Aj keď je klinčekový olej účinný, nie je trvalým rie-
šením. Tým, že sú naše zuby citlivé na chlad, sa 
nás telo snaží na niečo upozorniť. Napríklad na 
kaz, ktorý je nutné riešiť čo najskôr, aby nedošlo k 
zhoršeniu poškodenia zubov.

Vplyv chladu na zuby Nový minerál - dobšináit Svetelné znečistenieTestosterón 
ovplyvňuje štedrosť

Zdroj: BERNAL, L. et al. 2021. Odontoblast TRPC5 channels signal 
cold pain in teeth. Science Advances. 
Zdroj obrázka: Pixabay

Zdroj: Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied
Zdroj obrázka: Archiv MZM

Zdroj: KOCIFAJ, M. et al. 2021. The proliferation of space objects 
is a rapidly increasing source of artificial night sky brightness. 
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, OXFORD 
Academic Journals. 

Zdroj: JIANXIN, Ou et al. 2021. Testosterone reduces generosity 
through cortical and subcortical mechanisms. Proceedings of 
the National Academy of Sciences. 
Zdroj obrázka: Shutterstock

V okolí Dobšinej mineralógovia z Ústavu vied o 
Zemi SAV objavili nový minerál – dobšináit. Dobši-
náit, ako holotyp, má bielu farbu. Pokiaľ sa vysky-
tuje s prímesami kobaltu, sfarbenie je svetloružo-
vé. Začiatkom februára 2021 ho Komisia pre nové 
minerály, nomenklatúru a klasifikáciu pri Medziná-
rodnej mineralogickej asociácii schválila ako v po-
radí 23. nový minerál, nájdený na území Slovenska. 
Nový minerál je súčasťou roselitovej skupiny ne-
rastov s dominantným zastúpením vápnika. Mine-
rály skupiny roselitu patria medzi relatívne vzácne 
arzeničnany s obsahom vody. Pomenovanie - dob-
šináit je na základe miesta jeho prvého opísaného 
výskytu Dobšiná. „Rudné žily v okolí mesta pred-
stavujú najvýznamnejšiu akumuláciu niklu a kobal-
tu v Západných Karpatoch a Dobšiná v minulosti 
patrila k najvýznamnejším producentom týchto 
kovov v Európe. Dobšináit bol nájdený v Zember-
sko-Tereziánskom žilnom systéme, kde sa vyskytu-
je spolu s ďalšími sekundárnymi minerálmi, ako je 
erytrit, pikrofarmakolit a phaunouxit,“ vysvetľuje 
mineralóg Martin Števko z Ústavu vied o Zemi SAV. 
V spolupráci s kolegami z Národného múzea v Pra-
he, Masarykovej univerzity a Moravského zemské-
ho múzea v Brne a Fyzikálneho ústavu Akadémie 
vied ČR sa Martin Števko zaslúžil o nájdenie tohto 
minerálu. Rovnako nový minerál potvrdila aj che-
mická analýza elektrónovým mikroanalyzátorom 
v detašovanom pracovisku Geologického odboru 
Ústavu vied o Zemi SAV v Banskej Bystrici.

Výskumníci z Číny zistili prepojenie medzi šted-
rosťou u mužov a ich hladinami testosterónu. 
Hladina hormónu testosterón môže viesť k 
zmenám pri rozhodovaní, antispoločenskom 
správaní, k narušeniu ľúbostných vzťahov a v 
niektorých prípadoch aj k väčšej túžbe po ma-
teriálnych statkoch. Na mozog vplýva to, v akom 
množstve sa testosterón vytvára. Vedci skúma-
li, či zvýšené hladiny tohto hormónu môžu mať 
vplyv na štedrosť. Experiment bol prevedený 
na vzorke 70 mužských dobrovoľníkov. Každé-
mu bol vstreknutý gél. Pre jednu polovicu bol 
určený gél so 150 mg testosterónu a zvyšní res-
pondenti dostali gél bez testosterónu – placebo. 
Následne boli vystavení rôznym emocionálnym 
situáciám, oboznamovali sa s pojmom sociálny 
odstup a posudzovali stupne sociálneho odstu-
pu. Rovnako žiadali dobrovoľníkov, aby urobili 
rozhodnutie ohľadom peňazí – mohli si ich buď 
nechať, alebo rozdeliť s inou osobou, vybratou 
výskumníkmi. Zistilo sa, že dobrovoľníci dali pri-
bližne rovnakú sumu ľuďom, ktorých predtým 
označili za blízkych v ich spoločenskom okruhu. 
Avšak, u tých, ktorým podali testosterón, sa zisti-
lo, že sú menej štedrí k tým, ktorí im nie sú veľmi 
blízki. Výskumníci tiež zaznamenali rozličnú ak-
tivitu v temporo-parietálnom spoji v mozgu, tej 
časti, ktorá je spojená s empatiou. 

Svetelné emisie z pozemných zdrojov predsta-
vujú neúmernú environmentálnu záťaž, ktorá 
sa podľa odhadov vedcov zvyšuje aj z dôvodu 
pribúdajúceho vesmírneho odpadu na obežnej 
dráhe. Jas, produkovaný vesmírnymi objektmi 
na orbite, tvorí už takmer 10% jasu bežného po-
zadia. Vyplýva to zo štúdie Miroslava Kocifaja z 
Ústavu stavebníctva a architektúry SAV a jeho 
spolupracovníkov z FMFI UK, Univerzity of UTAH 
(USA) a Universidade de Santiago de Composte-
la (Španielsko). Svetelné znečistenie je primárne 
spôsobené „internými zdrojmi“, teda svetlom 
pozemných zdrojov, ktoré v dôsledku rozptylu 

na molekulách vzduchu a aerosóle zvyšuje jas 
bežného pozadia nočnej oblohy, a tak negatívne 
ovplyvňuje aj astronomické pozorovania. Avšak, 
na tvorbe svetelnych emisii sa podieľajú aj „ex-
terné zdroje“ – objekty na obežnej dráhe Zeme, 
odrážajúce slnečné žiarenie. A to dokonca vo 
väčšej miere, ako sa predpokladalo. M. Kocifaj 
so spolupracovníkmi odhadujú, že v súčasnos-
ti môže príspevok kozmického odpadu a iných 
častíc na obežnej dráhe Zeme predstavovať už 
asi 10% tejto hodnoty. Výpočet vychádza z ve-
deckých publikácií z posledných rokov a z trendu 
nárastu počtu a veľkosti vesmírnych objektov.
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 -domi-Depresia
Depresia je bežné a závažné zdravotné ochorenie, ktoré 
negatívne ovplyvňuje to, ako sa človek cíti, ako uvažuje 
a ako koná. Spôsobuje pocity smútku a/alebo straty zá-
ujmu o aktivity, ktoré danú osobu kedysi bavili. Môže to 
viesť k rôznym emocionálnym a fyzickým problémom a 
môže to znížiť schopnosť pracovať v práci aj doma. 

Na celom svete trpí depresiou viac ako 264 milió-
nov ľudí všetkých vekových skupín. Depresia po-
stihuje približne 1 z 15 dospelých. A každý šiesty 
človek niekedy v živote zažije depresiu. Depresia 
sa môže vyskytnúť kedykoľvek, ale v priemere sa 
najskôr prejaví počas neskorého dospievania, pri-
bližne do 25. roku života. U žien je pravdepodob-
nosť depresie vyššia ako u mužov. Depresia môže 
postihnúť kohokoľvek - dokonca aj osobu, ktorá, 
zdá sa, žije v relatívne ideálnych podmienkach.

Tak, ako väčšina fyzických chorôb, aj depresia ako 
duševná choroba má svoje príznaky. No, aj táto 
choroba sa líši od človeka k človeku.     

Poznáme 10 najčastejších symptómov:

1. Pocity bezmocnosti a beznádeje. Nikdy sa nič 
nezlepší a nemôžete urobiť nič pre zlepšenie 
svojej situácie. 

2. Strata záujmu o každodenné činnosti. Už vás 
nezaujímajú bývalé záľuby, zábavy, spoločen-
ské aktivity. 

3. Chuť do jedla alebo zmeny hmotnosti. Význam-
né zníženie hmotnosti alebo prírastok hmot-
nosti - zmena o viac ako 5% telesnej hmotnosti 
za mesiac. 

4. Zmeny spánku. Buď nespavosť, najmä budenie 
v skorých ranných hodinách, alebo prespávanie. 

5. Hnev alebo podráždenosť. Cítite sa rozrušení, 
nepokojní alebo dokonca násilní. Vaša úroveň 
tolerancie je nízka, vaša nálada krátka a všetko 
a všetci vám lezú na nervy. 

6. Strata energie. Cítite sa unavení, malátni a fy-
zicky vyčerpaní. Celé vaše telo sa môže cítiť ťaž-
ké a dokonca aj malé úlohy sú vyčerpávajúce 
alebo ich dokončenie trvá dlhšie. 

7. Silné pocity bezcennosti alebo viny. Tvrdo sa 
kritizujete za vnímané chyby a chyby. 

8. Bezohľadné správanie či už k samým sebe alebo 
k iným osobám. Napríklad, zneužívanie návyko-
vých látok, kompulzívne hráčstvo, bezohľadná 
jazda autom alebo nebezpečné športy. 

9. Problémy s koncentráciou. Problémy so sústre-
dením, rozhodovaním alebo zapamätaním si vecí. 

10. Nevysvetliteľné bolesti. Zvýšenie fyzických ťaž-
kostí, ako sú bolesti hlavy, bolesti chrbta, bo-
lesti svalov a bolesti žalúdka.

Depresia má veľa podôb a podôb. Existujú dva 
hlavné typy depresie, veľká depresívna porucha a 
pretrvávajúca depresívna porucha.

Veľká depresívna porucha je závažnejšia forma 
depresie. Vyznačuje sa pretrvávajúcimi pocitmi 
smútku, beznádeje a bezcennosti, ktoré nezmiznú 
samé. Našťastie je oveľa menej častá ako mierna 

alebo stredne ťažká depresia. Zvyčajne trvá asi 
šesť mesiacov. Niektorí ľudia zažijú počas svojho 
života iba jednu depresívnu epizódu, ale práve veľ-
ká depresívna porucha sa môže opakovať.

Pretrvávajúca depresívna porucha sa zvykne na-
zývať dystýmia. Je to miernejšia, ale chronická 
forma depresie. Je potrebné, aby pri nej trvali 
príznaky aspoň 2 roky. Avšak, práve kvôli dĺžke 
trvanie môže tento typ ovplyvniť život oveľa viac 
ako veľká depresívna porucha.

Najčastejšími typmi depresie sú mierna depre-
sia, stredne ťažká depresia a sezónna afektívna 
porucha. Príznaky miernej depresie môžu viac, 
ako obyčajný tzv. pocit modrej farby, zasahovať 
do vášho každodenného života a oberať vás o ra-
dosť a motiváciu. Tieto príznaky sa zosilňujú pri 
stredne ťažkej depresii a môžu viesť k poklesu 
dôvery a sebavedomia. Sezónna afektívna poru-
cha je obdobím veľkých depresií, ktoré sa najčas-
tejšie vyskytujú v zimných mesiacoch. Zvyčajne 
zmizne na jar a v lete.

Depresia je hlavným rizikovým faktorom samo-
vraždy. Hlboké zúfalstvo a beznádej, ktoré sú spo-
jené s depresiou, môžu spôsobiť, že samovražda 
sa bude zdať ako jediný spôsob, ako uniknúť bo-
lesti. Depresia ide ruka v ruke s úzkosťou. Úzkosť je 
prirodzenou reakciou tela na stres. Je to pocit stra-
chu alebo obáv z toho, čo príde. Je normálne cítiť 
úzkosť pri sťahovaní na nové miesto, pri nástupe 
do novej práce alebo pri absolvovaní testu. Tento 
typ úzkosti je nepríjemný, ale môže vás motivovať 
k tvrdej práci a lepšej práci. Bežná úzkosť je pocit, 
ktorý prichádza a odchádza, ale nezasahuje do vá-
šho každodenného života. V prípade úzkostnej po-
ruchy môže byť pocit strachu neustále pri vás. Je 
intenzívna a niekedy vyčerpávajúca. Úzkostné po-
ruchy sú najbežnejšou formou emočnej poruchy 
a môžu postihnúť kohokoľvek v akomkoľvek veku. 
Rovnako ako depresia, aj úzkosť má veľa typov.

V dnešnej dobe pandémie sa kvôli izolovanos-
ti zvýšili počty ľudí, ktorí trpia týmito poruchami. 
Mali by sme sa o seba a aj o ľudí okolo seba zaují-
mať oveľa viac a snažiť sa udržiavať aspoň kontakt, 
ktorý nám je umožnený. Aj keď možno nie vždy do-
kážeme vidieť riešenie danej situácie, vždy nejaká 
možnosť existuje a máme okolo seba ľudí, ktorým 
na nás záleží a ktorí nám chcú a môžu pomôcť.

Zdroje: 
HelpGuide. 2021. Depression Symptoms and Warning Signs.  

CASARELLA, J. 2020. What is a Psychotic Disorder? WebMD.

American Psychiatric Association

RAVEN, K. 2020. Stress, Anxiety, or Depression? Treatment Starts 

With the Right Diagnosis. YaleMedicine. 

HOLLAND, K. 2020. Everything You Need to Know About Anxiety. 

Healthline.
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Nemal by som sa obrátiť na odborníka?
„Ďakujem, že si ma pripravil o smrť,“ svieti na mňa 
ako jedna zo správ, ktorá prišla na Internetovú po-
radňu IPčko. Tá vznikla v roku 2012 pre mladých ľudí 
a poskytuje bezplatnú, anonymnú psychologickú 
a sociálnu pomoc. Jej zakladateľ, psychológ Marek 
Madro, hovorí, že od začiatku koronakrízy sa im po-
čet kontaktov zvýšil o 150%, majú päťnásobný nárast 
počtu kontaktov o samovraždách a trojnásobný po-
čet kontaktov ohľadom domáceho násilia. 

Kto všetko vás kontaktuje?

Na našich linkách pomoci - IPčko.sk, Dobrá linka a 
Krízová linka pomoci - sme v kontakte so všetkými 
vekovými kategóriami. Internetová linka pomoci 
IPčko.sk je zameraná na pomoc a podporu pre mla-
dých ľudí, Dobrá linka je internetovou linkou pomo-
ci pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením 
a špecializovaná COVID-19 Krízová linka pomoci 
vznikla ako odpoveď na pandemickú situáciu, ktorá 
zasiahla Slovensko v marci minulého roka. Práve v 
tomto čase sme zaznamenali enormný nárast poč-
tu kontaktov a obrovský nápor v tom, že ľudia po-
trebovali a hľadali pomoc. 

Krízová linka pomoci zmenila IPčko, jej zriadením 
sme sa stali linkou pomoci naozaj pre všetkých ľudí, 
prešli sme zo 17-hodinovej na nonstop prevádzku a 
chatovú a e-mailovú poradňu sme rozšírili o video 
poradňu a telefonickú nonstop bezplatnú linku. V 
roku 2020 sme uskutočnili 52 682 pomáhajúcich a 
krízových komunikácií, počas ktorých nás kontakto-
valo 53% žien, 45% mužov a 2% kontaktov (najmä 
e-mailových) bolo bez uvedenia a zistenia pohlavia, 
pretože si striktne vážime anonymitu ľudí, ktorí sa 
na nás obracajú. Z hľadiska veku sme mali percen-
tuálne zastúpenie nasledovné: 

25% 15-18 rokov
22% 19-24 rokov
16% 25-30 rokov
11% 10-14 rokov
10% 31-40 rokov
  9% 65+
  2% 0-9 rokov

S akými problémami najčastejšie volajú? O čom sa s 
vami chcú baviť? Majú ľudia len zlú náladu alebo väč-
šinou ide o skutočne vážne stavy?

Dlhodobo, vlastne od začiatku existencie IPčka, je 
najsilnejšou témou pocit osamotenia, ktorý ne-
vyplýva iba z pandemickej situácie, počas ktorej 
ľudia zostali bez sociálnych kontaktov. Táto osa-
motenosť vyplýva z pocitu, že aj napriek tomu, že 
je človek obklopený mnohými ľuďmi, sa cíti veľmi 
osamelo. S týmto fenoménom súvisí provýkonná 
orientácia našej spoločnosti, ktorá od nás všade 
očakáva nejaký výkon – v škole, v zamestnaní, v 
rodine, v partnerských aj kamarátskych vzťahoch. 
Všade musíme podať nejaký výkon, všade sa mu-
síme prezentovať tak, ako si to situácia vyžaduje. 
Až vlastne ľudia zistia, že nie sú samými sebou a 
nemajú vo svojom okolí nikoho, pri kom by mohli 
byť sami sebou. Toto ich viac uzatvára do seba a 
prichádza práve ten pocit osamelosti. Samozrej-
me, že pandemická situácia tieto pocity ešte viac 
zvýraznila. V roku 2020 sme práve v téme osame-
losti boli v kontakte až s 11 171 ľuďmi. 

Druhou najzávažnejšou témou sú myšlienky na 
ukončenie života (8 060 kontaktov), domáce a 
sexuálne násilie (4 478 kontaktov) a pokusy o sa-
movraždu (3 422 kontaktov). Aj tieto čísla z našej 
štatistiky poukazujú na fakt, že ľuďom je aktuálne 
veľmi ťažko a potrebujú odbornú pomoc a podpo-
ru, ktorú hľadajú anonymne aj na našich linkách 
pomoci, a preto sme tu pre nich nonstop. 

V rozhovore pre SME ste povedali, že vám čoraz čas-
tejšie volajú zdravotníci a ľudia z prvej línie. V ako 
veľmi zlom stave sú? Čo všetko ste od nich počuli?

Zdravotníci sú naozaj pod obrovským tlakom, sú 
vyčerpaní, unavení a aktuálne nemajú nádej a jas-
nú vidinu konca alebo zlepšenia situácie. My, ľudia 
„z davu“, sme odkázaní na ich odbornosť a pomoc, 
sú našou istotou, že tam pre nás budú aj napriek 
tomu, že sú naozaj na hranici svojich fyzických a 
psychických síl. So zdravotníkmi sme boli v kon-
takte v roku 2020 až 1 963-krát. Hovorili sme spo-
lu o pocitoch osamelosti a strachu, o myšlienkach 

na samovraždu, ktoré sa u nich pod vplyvom toho 
obrovského náporu a vyčerpanosti objavujú. Boli 
sme v kontakte aj s tými, ktorí sa pri svojej práci 
sami nakazili koronavírusom a obávali sa o seba, 
svojich blízkych aj kolegov. Prichádzali aj s tým, že 
sa u nich objavujú depresívne symptómy, pociťu-
jú enormný stres a silnou témou bolo aj to, že sú 
denne obklopení smrťou. 

Zmenili sa nejak hovory a konverzácie medzi prvou a 
druhou vlnou pandémie? 

Zmenili a veľmi. Prvá vlna bola „vlnou mobilizácie 
a solidarity“, prežívali sme niečo nové, všetci sme 
sa naraz ocitli v rovnakej situácii a spoločnými si-
lami, podporou a snahou situáciu zvládnuť sme 
boli mimoriadne súdržní. Počas nej sa kontakty na 
našich linkách pomoci niesli v duchu hľadania od-
povedí na otázky, čo nás čaká, čo sa to deje, ako 
to zvládneme, ako sa máme vyrovnať so stratami 
životných istôt a toho, čo nám bolo prirodzené. 
Špecifickou skupinou ľudí, s ktorými sme boli v 
kontakte boli ľudia, ktorí sa ocitli v repatriačných 
zariadeniach bez akejkoľvek odbornej pomoci, 
úplne opustení v cudzom prostredí a s označením 
„repatriant covid pozitívny.“ 

V druhej vlne a v našom prežívaní sa intenzívnej-
šie začali objavovať iné pocity a postoje, ktoré do-
minantnú solidaritu nahradili. Sklamanie, strach, 
hnev, rebélia a obava, že sa táto situácia bude 

cyklicky opakovať bez jasného konca. Hovorí sa o 
snahe mať jasný cieľ a vidinu konca tejto situácie, 
ktorú ale paralelne prelínajú informácie o stále 
nezlepšujúcej sa pandemickej situácii. Tento stav 
vytvára pocit, či je vôbec vhodné a zmysluplné za-
čínať niečo nové, keď „to nemá konca kraja“. Ľudia 
sú nahnevaní, frustrovaní, pretože táto situácia 
trvá už veľmi dlho a sekundárne následky pandé-
mie dopadajú na rôzne oblasti života. Už to nie je 
„iba“ o tom, že nemôžeme ísť na kávu s priateľmi, 
do kina alebo do obchodu. Ľudia sa ocitajú na hra-
nici chudoby, majú existenčné problémy, ktoré ich 
často dotlačia do bezvýchodiskovej situácie.

-betka-

“Depresiou 
trpí každý pätnásty 

človek, len každý piaty 
je odborne liečený.”

- Marek Madro
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Odhalila podľa vás táto kríza aj dlhodobo neriešené 
psychické problémy alebo traumy?

Pandémia naozaj doľahla na duševné zdravie 
všetkých. Duševné ťažkosti sa objavili aj u ľudí, 
ktorí sa pred pandémiou cítili dobre a nič ich v 
takej silnej miere neovplyvňovalo. Ľudia, ktorí 
zápasili s duševnými ťažkosťami a ochoreniami 
aj pred pandémiou, pocítili výrazné zhoršenie 
zdravotného stavu. Najmä počas prvej vlny boli 
výrazne obmedzené možnosti spolupráce s od-
borníkmi. Lekári psychiatri avizovali, že zazname-
nali enormný nárast žiadostí o hospitalizácie na 
psychiatrických oddeleniach. Práve tým, že sme 
boli kvôli lockdownu odstrihnutí od bežných vecí 
a aktivít, ktoré pre nás predstavujú isté bezpečie 
alebo zdroje zvládania, sa stav psychiky zhoršo-
val. Výrazne sa znásobilo domáce násilie, ale aj 
myšlienky na samovraždu, pokusy o ukončenie 
života, ale aj depresívne symptómy, stres a úz-
kosti. Ísť do práce, zamestnania, zacvičiť si alebo 
navštevovať nejaký krúžok bol vlastne priestor a 
čas, kedy sa, napríklad, obete domáceho násilia 
mohli cítiť bezpečnejšie a mimo priameho kon-
taktu s človekom, ktorý im ubližuje. Tým, že zo-
stali doma oni aj agresor, tak situácie eskalovali. 

Aký veľ ký podiel majú na tomto stave sociálne siete?

Za posledný rok sa stali sociálne siete prostredím, 
ktoré nepodlieha pandemickým opatreniam a fun-
guje bez obmedzení, ale frustrácia a únava sa od-
ráža aj tam a vplýva na naše psychické prežívanie. 

Počas prvej vlny boli sociálne siete využívané na 
informácie o dianí a vývoji pandémie u nás aj vo 
svete, dostávali sa k nám informácie s odporúča-
niami, iniciatívy a kampane, ako to celé spoločne 
môžeme zvládnuť. V druhej vlne pandémie sa 
zmenili na epicentrum hoaxov, konšpirácií, hejtov, 
útokov a stúpajúcej agresivity. Ľuďom je ťažko, 
potrebujú ventil, a tým sa stávajú práve sociálne 
siete. V týchto agresívnych príspevkoch je zakom-
ponovaná okamžitá reakcia, neuvážené úsudky, 
nefiltrovaný komentár a prvé myšlienky, je len 
malá možnosť ich všetky kontrolovať. Existuje na 
to aj psychologické vysvetlenie, ktoré sa volá di-
sinhibičný efekt a hovorí o tom, že sociálne siete 
spôsobujú skreslenie vnímania.

Mnoho študentov vysokých škôl dnes sedí doma u 
rodičov, bez priateľov, bez školy, bez práce alebo 
brigády a bez svojich záľub. Čo máme robiť, aby 
sme sa nezbláznili?

Nezostávať so svojimi pocitmi osamote, hovoriť o 
tom s niekým, komu dôverujete, kto vám vie byť 
oporou. Ak náhodou vo svojom okolí takého člo-
veka nemáte, sme tu pre Vás na našich linkách 
pomoci anonymne, bezplatne a nonstop my. Stačí 
si kliknúť na IPčko.sk, Krízová linka pomoci, Dobrá 
linka alebo zatelefonovať na bezplatné telefónne 
číslo 0800 500 333. Je úplne normálne, cítiť sa takto 
v takejto nenormálnej situácii, dôležité je v tom ne-
zostávať bez pomoci, pretože tá tu naozaj je.

Ako zistím, že už skutočne potrebujem odbornú pomoc? 

V zásade platí, že keď už človeku napadne myšlien-
ka: Nemal by som sa obrátiť na odborníka?, tak to 
je presne ten správny čas obrátiť sa naňho. Tá myš-
lienka neprichádza len tak. Vždy je lepšie kontak-
tovať odborníka, ako ostať v ťažkostiach sám. Psy-
chické ťažkosti a ochorenia spozorujete tak, že vám 
bránia žiť bežný život, ktorý potrebujete a chcete žiť, 
bránia vám byť šťastný, podávať výkon, robiť veci, 
ktoré by ste inak robili. Vďaka tomu to spoznáte. 

Aký je rozdiel v zvládaní tohto stavu medzi nami 
(18-25r.) a povedzme 12-ročnými, alebo staršími 
ľuďmi? Kto z tohto vyjde najlepšie/najhoršie?

Jednoznačne pandemickú situáciu najťažšie zvlá-
dajú mladí ľudia. Dostupné informácie z výsku-
mov, napríklad Výskum UK, v ktorom vedci skú-
mali psychické zdravie študentov a zamestnancov 
UK počas pandémie COVID-19, a kontinuálnych 
prieskumov SAV „Ako sa máte, Slovensko?“ pou-
kazujú na fakt, že pandemickú situáciu najťažšie 
prežívajú a zvládajú práve mladí ľudia (v kontexte 
vašej otázky 12-r.), ktorí sa nachádzajú z pohľadu 
vývinovej psychológie v tom najkritickejšom obdo-
bí svojho života, pretože nemajú dostatok život-
ných skúseností na adekvátne zvládanie takýchto 
mimoriadnych životných situácií a zmien, nemali 
ich totiž, kde získať, v porovnaní so staršími mla-
dými ľuďmi (18-25r.) a dospelými. Preto sa často 
uchyľujú k extrémnym riešeniam. 

Budeme generácia poznačená touto situáciou?
 
Veľmi nerád by som túto generáciu nejakým spôsobom 
stigmatizoval, ale deti a mladí ľudia sú rok a pol mimo 
skupinu a skupinovú dynamiku rovesníkov, čo nebudú 
mať kde dobehnúť. Vývinové potreby detí a dospieva-
júcich sa nedajú realizovať bez skupiny. Tá sa za nor-
málnych okolností odohráva najmä v škole, nedokážu 
to bez pozorovania modelového správania, skúšania, 
spätnej väzby v interakcii s rovesníkmi a dospelými. 

Izolácia a úzkostné spracovanie môže už teraz viesť k 
emocionálnym poruchám. Ešte väčší problém môže 
byť návrat do „normálneho života“, preto je potreb-
né sa na tento návrat veľmi citlivo pripraviť. Deti a 
tínedžeri žijú rok a pol v atmosfére ohrozenia a stra-
chu. Na rozdiel od dospelých nemajú dostatok me-
chanizmov na zvládanie strachu a úzkosti. Vývinovo 
ich nemali možnosť získať. V IPčku sme zaznamenali 
33% nárast depresívnych symptómov (nechutenstvo, 
únava, zhoršená pamäť, poruchy spánku, strata chuti 
radovať sa, prežívanie výčitiek,…) vo vekovej kategórii 
detí a mladých ľudí do 18. rokov v 2. polroku 2020 
oproti 1. polroku. Ďalší odborníci tvrdia, že u časti detí 
sa mohli počas tohto roka vypestovať fóbie z kontak-
tu z ľudí a až 20% detí a mladých ľudí bude potrebovať 
pomoc odborníkov pri návrate do bežného života. 

Nedávno vyšiel v Denníku N článok o tom, že tretina 
vysokoškolákov má depresie, až štvrtina rizikovo pije. 
Keď ste si pozreli komentáre pod článkom, našli ste 
tam veľa postarších ľudí nadávať na to, že mladým 
chýba vojna, sme rozmaznaní a nemáme sa čo sťažo-
vať. Vieme sa na Slovensku vôbec baviť o tejto téme?

Tabuizácia témy duševného zdravia a dlhoročná stig-
matizácia ľudí s duševnými ťažkosťami sa odrážajú 
aj v takýchto názoroch. Počas pandémie počet ľudí 
s depresiou a depresívnymi symptómami stúpol a 
stúpať bude. Nie, ľudia trpiaci depresiou nepotrebu-
jú vojnu, potrebujú odbornú pomoc a liečbu. Medzi-
generačné rozdiely a pohľady na svet tu boli a budú, 
treba si však uvedomiť, že porovnávať takto rozdiel-
ne generácie sa jednoducho nedá. Každá sa v čase 
mení, prichádza s novými výzvami a každá generácia 
má svoje formujúce vplyvy. Tak, ako sme každý iný 
a funguje nám niečo odlišné pri zvládaní náročných 
situácií, tak je to aj v prípade generácií. To, čo bolo 
účinné pre jednu, nemusí fungovať pre tú druhú. To-

lerancia a rešpekt je cesta. Naozaj sme sa všetci ocitli 
v situácii, ktorá je nepoznaná, a neboli sme na ňu pri-
pravení. Ľudia s nejakou dávkou životných skúsenos-
tí majú predpoklad zvládať a prispôsobovať sa takej-
to zmene o čosi lepšie, ako mladí ľudia, ktorí stoja na 
začiatku svojho formovania, hľadania sa a rozvíjaní 
svojej identity. Oni naozaj nemali kedy a kde získať 
to, čo pomáha „ostrieľanejším“ dospelákom.

Čo robíte vy pre svoje psychické zdravie?

Idem do lesa, potápam sa, idem von so psom, pozriem 
si nejaký kvalitný film alebo si vypočujem hudbu. Prvá 
vlna pandémie ma „naučila“ vypnúť, napríklad, pri 
hraní Super Mária alebo Crasha Bandicoota a najnov-
šou záľubou je VR. Robím veci, ktoré ma potešia a sú 
úplne iné, ako tie, ktoré robím vo svojej práci. 

Prispieva k našej nepohode aj vedomie, že v zahraničí sa 
už žije relatívne normálny život?

Túžba vrátiť sa do života, ktorý sme poznali, je obrov-
ská. Aktuálne politické dianie, napätie a neistota sa pre-
javujú rôznym spôsobom a, samozrejme, že keď vidí-
me, že v okolitých štátoch je situácia viac pod kontrolou 
a postupne sa k tomu bežnému spôsobu života ľudia 
vracajú, túžime po tom aj my. Ak nám je to znemož-
nené, cítime to ako vzdialené a nemáme reálnu vidinu.

Kedysi sme mohli okolo seba počuť názor, že „dnes je 
také moderné mať nejakú psychickú poruchu.“ Zme-
nili sme podľa vás názor? Začneme sa v budúcnosti 
viac starať o svoje psychické zdravie?

Pandémia otvorila dlho tabuizovanú tému. Boli 
časy, žiaľ, ešte stále pretrvávajú, kedy sa o dušev-
ných ťažkostiach nehovorilo, nehodilo sa o nich 
hovoriť, boli skryté a ľudia s duševnými ťažkosťami 
boli veľmi stigmatizovaní. Dopady takéhoto posto-
ja viedli k tomu, že ľudia sa o tom obávali otvore-
ne hovoriť, báli sa nálepky, odborníkov vyhľadávali 
potajme alebo vôbec. Verím, že nie len táto kríza, 
ale aj zmeny, ktoré sa v tejto téme plánujú urobiť 
prinesú nový pohľad na starostlivosť o duševné 
zdravie. Jedného dňa snáď bude úplne normálne 
vyhľadať odborníka, tak ako je normálne, že keď 
nás bolí zub, ideme k zubárovi, pretože sa tej bo-
lesti chceme zbaviť a chceme žiť lepší život. Toto 
isté by malo nastať aj v téme duševného zdravia. 
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Duševné zdravie ani zďaleka nie je samozrejmosťou!
Duševné zdravie patrí medzi veľmi dôležité a aktuálne 
témy, nielen v dobe neutíchajúcej pandémie, ale aj za 
bežných okolností. Už vyše roka je väčšina študentov 
po celom svete na dištančnom štúdiu, počas ktorého 
sa stretli s mnohými problémami, novými výzvami a 
nevšednými nástrahami. Museli sme sa prispôsobiť 
množstvu zmien, vytvoriť si novú rutinu, zaobstarať 
si rôzne technické vybavenie na vlastné náklady, aby 
naše štúdium mohlo prebiehať bez problémov a v 
rámci možností pohodlne. A nakoniec sme sa museli 
zmieriť s tým, že nemôžeme byť so svojimi spolužiak-
mi, kamarátmi ani s niektorými rodinnými príslušník-
mi pravidelne ako predtým. Vzdali sme sa niektorých 
aktivít, ktoré sme bežne vykonávali.
 
Každý z nás toto obdobie prežíva inak – niektorí 
sa veľmi rýchlo prispôsobili situácii a našli spôsob, 
ako fungovať vo svojom bežnom živote naďalej, 
zistili, že majú viac času a priestoru venovať sa 
novým záľubám; iní sa však mohli ocitnúť v stave, 
kedy prežívali pocity depresie, úzkosti, častokrát 
ich pohlcoval stres, objavili sa problémy so spán-
kom alebo sa cítili osamelo. 

Najmä z toho dôvodu sme hľadali odpovede na 
otázku, aké duševné zdravie majú študenti našej 
fakulty, FCHPT STU v Bratislave. Chceli sme vedieť, 
ako študenti zvládajú toto obdobie, čo nové im 
prinieslo, čo im naopak zobralo, čo nové sa nauči-
li, ako trávia svoj voľný čas a čo im prináša radosť 
v tieto lockdownové dni. Nášho prieskumu, uve-
rejneného na sociálnych sieťach CHEMu – Spolku 
študentov FCHPT STU sa zúčastnila vzorka študen-
tov, z ktorých 70% priznalo, že v poslednej dobe 
pociťuje stavy úzkosti alebo nepohody. 

Nemám pocit, že by som mával stavy úzkosti ale-
bo nepohody. Väčšinou si viem celkom zorganizo-
vať svoj deň a naplánovať svoje školské i pracov-
né povinnosti. Často volám so svojou priateľkou, 
telefonujem so svojimi kamarátmi, aby som mal 
ako-taký sociálny kontakt s inými ľuďmi. Niekedy si 
doprajem aj voľný deň, kedy oddychujem a rege-
nerujem sa pri hraní počítačových hier alebo pra-
cujem na svojich vlastných projektoch.

Kubo

Najčastejšie mám pocit, že to už nezvládam, pri 
návale školských povinností a pri ich nestíhaní 
spolu s písaním bakalárskej práce. O svoje dušev-
né zdravie sa snažím starať tak, že pozerám seriá-
ly, hrám na klavíri a chodím na prechádzky. 

Emm 

V poslednej dobe pociťujem stavy úzkosti či ne-
pohody. Najhoršie je to večer, keď vidím, že na-
priek všetkému, čo som urobila, toho, čo ešte tre-
ba urobiť, neubúda, len pribúda. Nie som práve 
osoba, ktorej vyhovuje dištančná výučba. Všetko 
mi trvá oveľa dlhšie, no aj napriek tomu nevidieť 
nejaký pokrok. Svoje duševné zdravie si udržujem 
čítaním aj inej literatúry ako tej do školy, snažím 
sa čo najviac chodiť do prírody a dopriať si dosta-
tok spánku. 

Domi

Keď sa nahromadia školské povinnosti, ako odo-
vzdávanie zadaní, zápočty, tak zvyknem mať úz-
kostné stavy alebo sa necítim úplne v pohode. 
Niekedy je všetkého proste veľa a nie je to ani 
vinou toho, že by som sa flákala. Taktiež, keď 
sú doma problémy a človek ani nemá priestor 
venovať sa škole tak, ako by chcel. Potom sa to 
odzrkadľuje na výkone aj na známkach. O svoje 
duševné zdravie sa skoro vôbec nestarám. Jedi-
né, čo robím, je venčenie. Ale niekedy rozmýš-
ľam, či pec venčí mňa alebo ja jeho...  Ďakujem za 
takýto dotazník, je to niečo, čo sa ma ešte nikto 
nespýtal. A je to dôležité. 

Sjú 

V čase, keď som zabalený povinnosťami a úlohami, 
mávam pocit, že to už nezvládam. Ak to situácia do-
volí, snažím sa venovať aj voľnočasovým aktivitám. 
Myslím si, že fakulta by mala prehodnotiť úroveň 
zaťaženia študentov a prispôsobiť nároky aktuálnej 
situácií a kvalite vzdelávania dištančnou formou. 

Nuno 

Nezvyknem mávať pocit, že už to nezvládam. Av-
šak, dosť často také slová počúvam od mojich ka-
marátov a známych, a to ma vždy zamrzí. Nikto 
nevie, kedy sa všetko dostane do normálu, a preto 
je ťažké nájsť nejaké slová útechy, po ktorých by sa 
cítili lepšie. Myslím si, že hlavný spôsob, ako zostať 
v duševnej pohode, je neuzatvárať sa do seba. Ak 
ma niečo trápi, vždy sú tu ľudia, ktorí ma vypoču-
jú. Okrem toho je dobré mať aj nejakú záľubu, v 
ktorej sa človek môže stále zlepšovať a z pokroku 
sa tešiť. A, samozrejme, pomáha aj chodenie na 
čerstvý vzduch. 

Ruži 

Nemám pocit, že to už nezvládam. Ani nepociťu-
jem v poslednej dobe stavy úzkosti alebo nepo-
hody. Či sa darí alebo nedarí, vždy treba myslieť 
pozitívne, ísť si za svojím cieľom. Ľudia vám budú 
hádzať polená pod nohy, nejde o to, koľkokrát 
spadnete na zem, ale dôležité je, koľkokrát sa po-
stavíte a idete ďalej. Za mňa je dôležitý pohyb a 
čítanie kníh mi tiež pomáha. 

Kuco

Mám pocit, že pocit nezvládania je už na dennom 
poriadku. Celý deň len pozeráme do obrazoviek 
a potom večer ideme ešte počítať. Žiadny sociálny 
kontakt. Samozrejme, že štúdium na vysokej škole je 
na každom zvlášť. Ale prítomnosť kamarátov, spolu-
žiakov v aule a triedach predsa len navodzuje pocit, 
že v tom sami nie ste. Nezvládam to, keď potrebu-
jem s niečím pomôcť a viem, že nemôžem kamarát-
ku len tak zavolať na kávu, aby mi to vysvetlila, ale 
opäť ju vidím len cez obrazovku. A tiež to nezvládam, 
keď si spomeniem na písanie diplomovky so skoro 
žiadnymi skúsenosťami v labáku. Pre svoje duševné 
zdravie behám, cvičím a horúci kúpeľ vždy pomôže. 

Anonym

Vždy, keď ma niečo nahnevá alebo vyvedie z mie-
ry, alebo som z niečoho nervózna, tak si spome-
niem na to, že stres len úplne zbytočne ubližuje 
telu: zvyšuje tep, spôsobuje problémy so srdcom, 
bolesti hlavy a pod. Snažím sa nebyť pod stresom 
tým, že svoje povinnosti plním (sa snažím plniť) 
vždy dostatočne vopred pred deadlinom. Keď nie-
čo treba vyriešiť a ide to urobiť hneď, tak to tre-
ba urobiť, a nie čakať do zajtra. O svoje duševné 
zdravie sa starám aj takým spôsobom, že sa dá-
vam do pohody tým, že myslím na príjemné veci 
(resp. veci, ktoré mi nespôsobujú stres), alebo sa 
snažím samu seba motivovať – keď si splním svoje 
povinnosti (úlohy do školy, protokoly a pod.), tak 
sa potom odmením nejakou hodinkou – dvomi 
činnosťou, ktorá ma baví, napr. kreslenie, hranie 
hier, vaňa s penou do kúpeľa a tak. Vždy mám pri 
sebe fľašu s vodou, to mi pripomína, že mám piť. 
Takto denne vypijem vyše 2l vody, to požadované 
množstvo, ktoré by moje telo malo za deň prijať. 
Tým, že túto svoju „povinnosť" splním, tak mám 
zo seba dobrý pocit, a preto sa aj dobre cítim. Mňa 
napríklad nikdy nebavilo meditovať, príde mi to 
ako strata času. Budem meditovať, keď budem 
mať 60 a nebudem vedieť, čo iné robiť :D. 

Simča 

-luc-
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Mám pocit, že to už nezvládam pred zápočtami, 
po zápočtoch, v piatky večer, keď je vonku pekne, 
keď sa ráno zobudím na prednášku, keď si poze-
rám fotky zo zážitkov z minulosti, keď si pozerám 
fotky iných ľudí, ktorí majú zážitky aj v prítomnos-
ti, keď dlho nevidím tváre a uvedomím si, že rok 
som žiadne nové nespoznala, keď zaspávam po 
ďalšom neproduktívnom dni. Pri staraní sa o svoje 
duševné zdravie sa snažím chodiť na prechádzky, 
pravidelne jesť a vyvažujem školu kultúrou. Púš-
ťam si filmy, zúfalú hudbu, ktorá vystihuje moje 
pocity alebo si zahrám zúfalú hudbu. 

Julianka

V poslednej dobe pociťujem stavy úzkosti ale-
bo nepohody, najčastejšie mám pocit, že to už 
nezvládam, keď dlho nedostávam odpovede na 
e-maily od učiteľov, a teda neviem, na čom som. 
Zároveň asi na každej hodine, ktorá vyžaduje ak-
tivitu, lebo pri online výučbe sa niekedy kvôli úz-
kosti jednoducho nedokážem zapojiť. Pomáhajú 
mi prechádzky v prírode, joga, pozeranie roman-
tických komédií (nie je to môj zvyčajný žáner, ale 
zistila som, že pri nich sa mi podarí najlepšie vyp-
núť hlavu a zasmiať sa). 

Laura

Pocit nezvládania najčastejšie mám, keď sa po-
zriem na pribúdajúcu kopu roboty, ktorú odkla-
dám a niečo z nej musím vybrať, aby ma to ne-
zavalilo. A, samozrejme, keď sa vedie diskusia o 
tom, ako dištančná výučba nefunguje v prostredí 
ľudí, ktorí majú k dištančnej výučbe postoj po-
dobný poltónovým ľudským guľám, ktoré zabíja 
prejsť pár metrov a majú povedať, čo si myslia o 
vplyve turistiky na zdravie. A potom sa všetci di-
víme, že upadáme na duchu a priberáme na ki-

lách. Dištančná výučba by mohla fungovať lepšie, 
ak by sme to chceli všetci. Problémom je, že ne-
chceme, dookola dávame veci dokopy na kolene 
a dúfame, že sa to zázračne zmení. A tam, kde by 
sme mali hľadať riešenia a vidieť výzvy, hľadáme 
výhovorky a vidíme problémy. Pre svoje duševné 
zdravie si spravím pauzu, vypnem elektroniku a 
sociálne siete, idem si zabehať alebo čítam knihu. 
Prípadne sa hrávam kooperačné hry cez internet 
s kamarátmi (aj keď niekedy sa o to zdravie sta-
rám až veľmi intenzívne). 

Tono

Nemám pocit, že by som v poslednej dobe mala 
stavy úzkosti alebo nepohody. Pocit, že to už ne-
zvládam na mňa príde vtedy, keď je toho nao-
zaj veľa a valia sa na mňa povinnosti. Ale snažím 
sa urobiť si time management, aby som všetko 
zvládla. Chodím behať takmer každý deň, to je môj 
psycho relax. Chcela by som ešte povedať, že všet-
kým držím palce, aby mali pevné nervy, vytrvalosť 
a nech nestrácajú pozitivitu. A, prirodzene, všet-
kým prajem veľa zdravia! 

Kristína

V poslednej dobe mám pocit, že z každej strany sa 
niečo na mňa rúti, či už je to doma, v škole alebo v 
súkromnom živote. Mám pocit, že čokoľvek spravím, 
tak to nie je dostatočné a ubíja ma to. Myslím si, že 
odkedy sme prešli na dištančné štúdium, tak na nás 
sú väčšie požiadavky a vyvinutý tlak. Zistila som, že 
takýto pocit mávam najmä vtedy, keď si za celý deň 
neviem nájsť čas pre seba, ísť sa prejsť alebo len tak 
nič nerobiť, pretože celý deň sedím len za monito-

rom, snažím sa to všetko stíhať, ale pravdou je, že mi 
to nejde. Najhoršie sú momenty tesne pred zaspá-
vaním, kedy si už ani neviem oddýchnuť, lebo mys-
lím na to všetko, čo som nestihla a vyčítam si, že som 
sa nedostala na čerstvý vzduch alebo si neviem nájsť 
čas na kamarátov, lebo po takom dlhom čase bez 
ľudí doma sa zo mňa stal chorobný introvert, ktorý 

sa obáva stretnutia s ľuďmi alebo sa teší z toho, že to 
niekto iný zruší. O svoje duševné zdravie sa starám 
asi celkom mizerne. Z aktivít, ktoré som zvykla robiť 
vo voľnom čase, už nerobím pomaly nič. Neviem si 
nájsť čas pre seba, a keď už áno, tak je nutné sa o 
niečo starať doma. Ale snažím sa to zmeniť a dbať 
na to, že aj ja potrebujem prejsť do offline sveta, a 
preto som prestala 24/7 byť na sociálnych sieťach 
alebo si čítať e-maily, je to pre mňa taká regenerácia, 
kedy nechcem vedieť, čo sa deje vôkol mňa a chcem 
myslieť len na seba. Pre zlepšenie svojho duševného 
zdravia som si stanovila presný čas, kedy sa prestá-
vam večer učiť a cez deň som si vyhradila priestor na 
obed, čas s rodinou. Snažím sa neuzatvárať do seba, 
ale naopak rozprávať sa so spolužiakmi, kamarátmi 
a vravieť si, že život nekončí nejakým neúspechom. 
Mojím cieľom, ako zlepšiť svoje psychické zdravie, je 
dodržiavať pravidelné venčenie sa bez výhovoriek, 
že mám toho veľa, pretože viem, že takto nemôžem 
fungovať, aby som sa nezbláznila.

O. 

Nepociťujem stavy úzkosti, nepohody alebo ne-
zvládania, len zriedkavo. Ak mám pocit, že to už 
nezvládam, je to hlavne kvôli počasiu a nie online 
výučbe. O svoje duševné zdravie sa starám špor-
tovaním, meditáciou. A hlavne sa sústreďujem 
na pozitívne veci, ktoré sa dejú okolo mňa. Pod-
ľa mňa najdôležitejšie pre duševné zdravie je žiť 

v prítomnosti. Treba sa naučiť ovládať myseľ. Keď 
mám hodinu, tak sa zaoberám tým. Avšak, keď je 
čas prechádzky/behu, ani náhodou nemyslím na 
školu a povinnosti. 

Martinus 

Keď je toho na mňa priveľa naraz a nemám čas 
na seba – vtedy najčastejšie mám pocit, že to už 
nezvládam. Hlavne, ak ani cez víkend sa nedá od-
dýchnuť, lebo počas týždňa je škola od tmy do tmy 
aj online a cez víkend, buď dobieham spánok, ale-
bo robím úlohy do školy. Veľmi mi pomáha, keď sa 
idem prejsť do prírody, ak sa dá a je pekné poča-
sie, no dá sa zrelaxovať aj doma pri knihe, hudbe 
alebo filme, ba dokonca teplom kúpeli.

Majka R. 

Nepociťujem stavy úzkosti alebo nepohody. Naj-
častejšie mávam pocit, že to už nezvládam, keď 
súčasne chodím do práce a v škole máme zápočty 
alebo je skúškové obdobie. O svoje duševné zdra-
vie sa starám pravidelným cvičením a čítaním kníh. 

Paťa

Odpovede sú vedené ku 02.04.2021.
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-momo-

Starostlivosť o duševné zdravie alebo Ako sa nezblázniť?

Všetci z nás určite veľmi dôverne poznajú ten pocit, 
keď vám všetko ide neskutočne na nervy, na nič sa 
poriadne neviete sústrediť a čo chytíte do rúk, to sa 
pokazí. Je toho na nás veľa. Zo všetkých strán po-
čujeme len o tom, ako máme dodržiavať termíny, 
a k tomu ešte aj neradostná situácia s pandémiou 
a rôznymi, niekedy až nezmyselnými opatreniami. 
Niektorých svojich kamarátov a spolužiakov sme 
nevideli už viac ako rok a jednoducho povedané, už 
to všetko lezie tak nejako nad hlavu. Treba si uve-
domiť, že v takejto situácii človek nikdy nie je sám. 
Aktuálne by sme mohli tvrdiť, že takéto pocity za-
žíva obrovské množstvo študentov, ale nielen oni. 
V súvislosti s tým je potrebné začať intenzívnejšie 
rozoberať tému duševného zdravia, nakoľko dušev-
né zdravie neznamená len absenciu duševných po-
rúch. Koľko z nás si už niekedy povedalo vety ako: Ja 
sa z toho snáď zbláznim. Toto je hotová psychiatria. 
Ak ma po tomto neodvezú, tak už neviem kedy...? 
Podobných viet a slovných spojení by sa dalo meno-
vať skoro do nekonečna. Svetová zdravotnícka organizácia WHO duševné 

zdravie zaradila aj do samotnej definície zdravia, 
ktorú má obsiahnutú aj vo svojej ústave. Zdravie 
je stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody, 
nielen absencia choroby alebo slabosti.

Samotné duševné zdravie je charakterizované ako 
stav pohody, v ktorom jednotlivec môže uskutočniť 
svoje schopnosti, vie zdolávať stresové situácie bež-
ného života, vie produktívne pracovať a vie prispie-
vať do života spoločnosti. Svetový deň duševného 
zdravia je vyhlásený na 10. októbra.

Ako sa teda môžeme starať o svoje duševné zdravie?

Pri starostlivosti o duševné zdravie je veľmi dôleži-
té uvedomiť si, že nejde o krátkodobú alebo jedno-
rázovú aktivitu. Starostlivosť o duševné zdravie je 
náročný a zdĺhavý proces. Udržiavanie rovnováhy 
medzi školou, prácou, rodinou a oddychom. 

Liga za duševné zdravie zostavila 12 krokov, ktoré 
nám môžu pomôcť v našej ceste udržiavania si du-
ševného zdravia a pohody.

1. Poznať sám seba! Tento krok je ten najdôležitej-
ší. Vedieť o svojich prednostiach aj slabostiach. 
Budovať úctu k sebe samému, ale netreba sa 
brať nesmierne vážne.

2. Rozprávaj o tom. Teda rozprávať úplne o všet-
kom. O tom, čo nás trápi, čo teší, čo nás urobí 
smutnými, čo nás naopak rozveselí. Netreba 
zabúdať na starú múdrosť: Zdieľaná starosť je 
polovičná starosť, zdieľaná radosť je dvojná-
sobná radosť. 

3. Buď aktívny. V živote nás stretávajú rôzne veci. 
Sú také, pred ktorými utekáme, ale aj také, za 
ktorými ideme. Podstatné je neprestať sa hý-
bať, lebo kým sa hýbeme predsa žijeme. 

4. Uč sa nové veci! Svet okolo nás je plný najrôz-
nejších príležitostí a možností. Nikdy nie je ne-
skoro začať sa učiť niečo nové. Skúsenosť je ne-
prenosná. To, čo vyskúšame a podarí sa nám, 
nás teší a čo sa nepodarí, sme aspoň skúsili.

5. Stretávaj sa s priateľmi. Rodinu si človek nevy-
berie, ale priateľov áno. Práve sympatia, ná-
klonnosť, kamarátstvo, priateľstvo, láska sú 
zdrojom opory a radostí života. Možno si po-
viete, že teraz počas karantény a dištančného 
vzdelávanie je to priam nemožné, ale našťastie 
máme sociálne siete. Volajte si so svojimi pria-
teľmi častejšie. Stanovte si svoju rutinu a na-
miesto prezenčného stredajšieho piva v obľú-
benom pube alebo kávy v kaviarni si zavolajte, 
porozprávajte sa a uvidíte, že sa budete cítiť 
aspoň o niečo lepšie. 

6. Rob niečo tvorivé. Géniov je málo, ale tvorcom 
je každý z nás. Tvoriť môžeme v podstate kde-
koľvek, či za svojím písacím stolom alebo v ku-
chyni pri skúšaní nového receptu, či v dielni, 
ateliéri alebo záhrade. Možností je mnoho, sta-
čí si len jednu chytiť a nepustiť. 

7. Zapoj sa a pomôž. Náš záujem o okolitý svet 
môže pomôcť nášmu vlastnému svetu. Po-
moc druhým má rôzne formy, či už ide o do-

učovanie, pomoc s nákupom alebo charitu. 
Tieto aktivity dokážu dať zmysel nášmu vlast-
nému životu. 

8. Neváhaj požiadať o pomoc! Niekedy už človek 
jednoducho nevládze to všetko, čo  má na ple-
ciach, ale o pomoc nežiada, lebo si myslí, že 
zlyhal. Nie je hanba požiadať o pomoc a nie je 
to ani zlyhanie. Nemusíte hneď o pomoc žiadať 
odborníka, stačí, ak to bude spriaznená duša, 
ktorá možno prežila podobné trápenie. 

9. Zdolávaj prekážky. Prekážky, ktoré nám život 
stavia do cesty, je lepšie brať ako nové výzvy 
k osobnému rastu, nové skúsenosti v tej kon-
krétnej oblasti. Však, čo nás nezabije... a aspoň 
bude, o čom rozprávať na staré kolená.

10. Ži tu a teraz. Príliš mnoho minulosti nám bráni 
posúvať sa vpred a priveľa premýšľania o budúc-
nosti nám nedovolí stáť pevne nohami na zemi. 
Ži teraz a tu najlepšie ako vieš, iný život nemáš.

11. Neboj sa snívať. Snívať sa dá aj v noci aj cez deň. 
V snoch dokážeme úžasné veci, môžu byť pre 
nás inšpirácia. Niektoré sa nám šťastne napl-
nia a ku niektorým sa môžeme aspoň priblížiť.  

12. Oddychuj! Práca šľachtí, ale môže aj zabíjať. 
Existuje veľa rôznych spôsobov, ako oddycho-
vať, a tak načerpať sily pre nové výzvy.

K nášmu duševnému zdraviu, okrem vyššie spomí-
naných bodov, prispievajú aj naše osobné denné 
rituály. Málo ľudí si uvedomuje ich dôležitosť. Môže 
ísť o maličkosti, ako napríklad nezaspávať s telefó-
nom, každý deň sa ísť prejsť aspoň na polhodinu 
alebo si zacvičiť. Ale aj o malé gestá lásky, resp. ná-
klonnosti, akými môže byť objatie, potľapkanie po 
pleci, pochvala, ocenenie práce či len vrúcny úsmev. 
Sú to malé kroky, ktoré nás dovedú k veľkým a dôle-
žitým veciam. K nášmu pokoju šťastiu a spokojnosti. 

P. S.: Pochváľ te sa dnes za niečo, čo ste pre seba 
urobili. Vy ste predsa jediný človek, s ktorým strá-
vite celý svoj život.
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-zuz-Knihy, ktoré potešia
Povídky
Mark Twain

Osem hôr
Paolo Cognetti

Muž, ktorý sadil stromy
Jean Giono

Stratená duša
Olga Tokarczuková

Mark Twain je skvelá klasika. Jeho známe 
poviedky som si obľúbila všetky, s výnimkou 
Proslulého žabího skokana z Calaverského 
okresu (žaby mi totiž naháňajú strach). Forma 
humoru, ktorú Mark používa, je inakšia, až ne-
skutočne baví, taká klasická, americká. Doká-
že opísať obyčajné veci úplne neobyčajne. A 
nezmyselné sa po dočítaní stáva celkom jas-
né. Jednoducho skvelá bizarnosť. Mne to teda 
stálo za to trochu ponaháňať slona, a verím, 
že ani vy ho nenecháte ujsť.

Paolo Cognetti dokázal napísať nezabudnu-
teľný príbeh, taký, čo sa do srdca vrýva. Je o 
dobe, ktorá sa rýchlo mení, čase, ktorý nie-
kedy preteká pomedzi prsty. Priateľstve, jeho 
obrovskej sile a večnosti. Láske, čo sa rozdáva 
a nevyžaduje. Kniha opisuje detstvo, mladosť, 
starnutie, vracia sa späť, ale stále niekam stú-
pa. Je o sklamaniach i potešeniach, prícho-
doch, odchodoch, ťažkých a silných chvíľach. 
Povedie nás na vrcholy, uzrieť nížinu z výšin a 
vidieť perspektívu, nechať sa zamyslieť. Toto 
je obrovské dobrodružstvo práve kvôli hore, 
zvanej život.

Aké by bolo obdivuhodné, ak by sa tento prí-
beh stával skutočným denne. Aby jestvovali 
ľudia, čo menia ľudský život svojou prácou i 
snahou a so všetkou láskou. Keby len každý 
človek v sebe niesol obrovskú túžbu zmeniť 
svet, nech je lepším miestom pre nás všet-
kých, naše deti a detí našich deti. Kiežby to 
celé bola skutočnosť.

Človek, bytosť je to pekná, niekedy prehnane 
nelenivá, napriek tomu milo úspešná, príleži-
tostne neprirodzená, z času na čas vtipná, tak 
nesmierne premenlivá a aká pohyblivá. Ak sa 
však na človečinu niekto pozerá zhora, tak 
vidí len množstvo ľudí, čo sa snažia nestrácať 
čas, a predsa sa im stane, že je neraz veľmi 
márnivý. Ľudská uponáhľanosť je nepochope-
ná zvláštnosť, to tak býva, keď sa človek príliš 
zameria na zovňajšok, potom kvitne ľahostaj-
nosť k vlastnej duši. Roztržitý je tvor ľudský. 
Niekedy zabúda, že pokoj v sebe samom je 
dôležitý. Pričasto dovolí, aby duša nestíhala 
kráčať s telom. Práve vtedy treba počkať, na 
chvíľu si sadnúť k voňavej káve, oknu na ve-
rande, na kvetnatú lúku, azda skúsiť hľadať, 
či sa duša nestratila v lese, prechodiť miesta, 
kde je srdce radostné. A dať si veľký pozor, ne-
nechať ju dlho čakať, nech nie je až na strach 
ufúľaná. Je dobré občas zastať, skôr než sa v 
sebe rozdelíte navždy.
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Hlavolamy

2020 = 1062 - 962

Existuje ešte ďalšia možnosť, ako napísať 
číslo 2020 v tvare (a2 - b2)? 

Súťažte s Radikálom o Self-Care balíček. Vy-
riešte súťažné sudoku, čísla zo súťažného 
riadku nám spolu so svojím krstným menom 
a priezviskom pošlite na e-mailovú adresu: 
radikal@chemfchpt.sk a ste zaradení do žre-
bovania. Kupóny akceptujeme do 30.04.2021. 
Meno šťastného výhercu bude uverejnené v 
nasledujúcom čísle a bude upovedomený cez 
informačný systém AIS. 

Voucher od firmy Humusoft na kurz praco-
vania v systéme MATLAB získala Veronika 
Vavrová. Blahoželáme! 
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Nezabudni, nemusíš v 
tom byť sám!

Neboj sa požiadať o pomoc, keď ju potrebuješ. Život sa síce uzavrel do 
domácností, ale ty sa nemusíš izolovať od komunikovania s ľuďmi. Napíš 
svojim spolužiakom, dohodnite si online krúžkovicu, zavolaj si so svojimi 

rodinnými príslušníkmi. Nájdi si čas na regeneráciu, odlož svoje monitory a 
sprav si výlet do prírody.  

Máš pocit, že sa potrebuješ s niekým po-
rozprávať? Pomoc existuje!

V prípade, že sa chceš spoznať s novými ľuďmi z fakulty alebo sa s 
niekým porozprávať, obrátiť sa môžeš aj na študentov z CHEM - Spolku 

študentov FCHPT STU. Sme študenti rovnako ako ty a SME TU PRE TEBA!


