1. Ak by ste sa mohli dostať do akéhokoľvek
historického obdobia, ktoré by to bolo a prečo?
Chcela by som sa dostať do 19. storočia, do
obdobia romantizmu, pretože tam pôsobili významné osobnosti hudobného obdobia. Hlavne
kvôli výnimočným interpretáciám svetových
osobností klavírneho umenia.
2. Ktorá z nich vás najviac zaujala?
Frederik Chopin a Franz Liszt. Hlavne klaviristi.
Tieto osobnosti by som chcela vidieť, zažiť ich
koncertné vystúpenia v priamom prenose, ale už
s tými vedomosťami a poznatkami, aké o nich
mám teraz. V tých časoch ich ľudia väčšinou nevedeli pochopiť, pretože sa bránili novým veciam.

Po detailnom skúmaní rozvrhu sme
zašli za pani profesorkou

,
aby nám o sebe prezradila niekoľko informácií. S prekvapeným výrazom na
tvári a s hrnčekom kávy v rukách vybrala sa s nami do jednej z učební, aby
sme nadviazali dôverný rozhovor.

3. Ak by ste sa ráno zobudili ako muž, čo prvé
by ste urobili?
Asi by ma to v prvom rade šokovalo.
Vlastne by som sa potešila, lebo chlapi berú
všetko tak inak ako my ženy. Tešila by som sa
však z toho, čo ma čaká.
4. Ak by ste mohli mať na jeden deň akúkoľvek
schopnosť, aká by to bola a ako by ste ju
využili?
Ovládať čo najviac cudzích jazykov na profesionálnej úrovni.
5. Prečo?
Pretože by som mohla ísť do hociktorého
štátu, vedela by som sa s každým porozprávať
v jeho rodnom jazyku. To by bolo super.
6. Učili ste sa v škole nejaký jazyk?
Nemecký, ten som mala už od 2. ročníka na
základnej škole formou krúžku.
Anglický jazyk, tam sme mali dobrú pani učiteľku, ktorá však musela kvôli podlomenému
zdraviu odísť. Potom sme mali učiteľku, ktorá si
myslela, že sme v tomto jazyku zdatní. No neboli
sme. Dostala som zlú známku, lebo som sa nezúčastnila písomnej práce - eseje. Na konci štvrtého ročníka som teda mala z angličtiny najhoršiu známku vôbec. Neberte si príklad. 

7. Aký jazyk je pre vás najkrajší?
Materinský. Každý jazyk má to svoje čaro, ale
mne sa páči naša slovenčina. Možno preto, lebo
vždy hovoríme slangovo a len málokedy spisovne. 
8. Chceli ste byť niekedy triednou učiteľkou?
Napĺňa vás to?
Úprimne, triednictvo mám rada, ale nemám
rada tú byrokraciu v školstve. Triednictvo obnáša nespočetné množstvo vypisovania papierov a všetkého možného. Osôbky v triede mám
rada.
9. Zasahuje vám to do voľného času?
Zasahuje, pretože sme sa ocitli v tejto pandemickej situácii. Musíte riešiť situácie s pozitívnymi výsledkami samotestov študentiek, či je
ráno, alebo neskoro večer. Berie mi to veľa času
a energie, ale taká je situácia. Musíme to vydržať.

10. Ako vnímate našu školu a ako sa Vám na nej
učí?
Je to škola, ktorá vychováva budúcich učiteľov. Dievčatá a jeden chlapec sú veľmi šikovní
a kreatívni. Učí sa mi veľmi dobre, aj keď som
hneď po nástupe na pracovné miesto musela
učiť online kvôli rôznym vlnám pandémie. K dobrej pracovnej atmosfére a výkonom prispieva aj
príjemný kolektív školy.
11. Aký hudobný nástroj sa vám najviac páči?
Samozrejme, je to klavír.
12. Prečo?
Pretože si na ňom dokážem zahrať viac-menej všetko. Páči sa mi to majstrovstvo, ktoré dokážu interpreti ukázať. Obdivujem ich klavírnu
techniku, pamäť, precítenie celku skladby a vytvorenie rôznych dynamických odtieňov zvuku.
Páčia sa mi kvalitné hudobné nástroje, napríklad obrovské, naleštené krídlo Steinway, na
ktorom by som si chcela niekedy v živote zahrať.
13. Máte také aj doma?
Nemám, máme malý dom. Chcela som aspoň
mini krídlo, ale my máme také malinké izby, že
by tam bol len hudobný nástroj a všetko ostatné
by muselo ísť preč.
14. Chodili ste niekedy na klavírne koncerty?
Áno, chodila. Od malička som navštevovala
Ľudovú školu umenia (základnú umeleckú školu)
a mám aj vysokú školu so zameraním na hru na
klavíri. Koncerty boli vždy súčasťou štúdií a aj
skúšok.
15. Aký hudobný žáner sa vám najviac páči?
Je to prevažne vážna hudba. Inklinujem ku
skladbám z romantizmu, impresionizmu a skladbám inšpirovaných džezom. Páči sa mi aj slovenská hudba, napríklad skladby od Eugena Suchoňa. Mám rada niečo netradičné, kľudne aj
disharmonické. Najviac ma teší, keď sa skladbu
naučím a môžem ju prezentovať vo svojom podaní.
16. Páči sa Vám aj nejaká moderná hudba?
Punk rock u mňa vyhráva. 

17. Ako si najradšej krátite voľný čas?
Pred piatimi rokmi športovaním.
Robila som letný biatlon. Od malička som
strieľala, potom som zapojila beh. Behávala som
behy do vrchu, na univerzite maratóny a takéto
„veci“. No teraz si momentálne vypĺňam čas
učením, pretože ma čakajú skúšky.
18. Baví vás neustále sa učiť?
Pripadám si ako naše študentky, že som len
nad knihami . Niekedy by som však ušla na nejaký opustený ostrov, užívala si voľnosť a oddych. Ale baví ma učiť sa a učiť, čím získané vedomosti môžem podať ďalším.
19. Čo študujete?
Robím si „malý“ doktorát.
20. Čo vás k tomu viedlo?
Moje predošlé štúdium. Oslovenie pána profesora z Ostravy, ktorý mi dal ponuku na vyššie
vzdelanie. Vedie ma to k novým poznatkom,
učeniu sa niečoho nového, idem do hĺbky klavírnej interpretácie a všetkého, čo s tým súvisí. Učiteľstvo je predsa aj o tom, že sme veční študenti.
Zatiaľ si neviem predstaviť, čo by som bez učenia
robila. 
21. A čo cestovanie?
Baví ma cestovať, aj keď teraz som domased.
Rada navštevujem pobaltské krajiny.
22. Už ste ich všetky precestovali?
Všetky ich mám precestované. Dokonca som
tam bola aj na európskych súťažiach, keď som
aktívne športovala. Bola som v Estónsku, Lotyšsku a s manželom sme objavovali Litvu. Fascinuje ma aj Benelux a Francúzsko, keďže milujem
veterné mlyny.
Zistili sme, že na južnej Morave je množstvo
veterných mlynov. Teraz už nechodíme do Beneluxu, ale navštevujeme mlyny v Čechách. Neviem prečo, ale veterné mlyny sú mi veľmi
blízke.
23. Cestujete aj po Slovensku?
Cestujeme, pretože môj manžel a ja milujeme
hrady a máme radi ich históriu. Navštívili sme už

množstvo hradov a zámkov, ale ešte stále je veľa
zákutí, ktoré sme nepreskúmali.
24. Aká je Vaša najobľúbenejšia kniha?
Priznám sa, že som na knihy nikdy nemala
čas. A keď sa našiel, boli to knihy o športe a športové časopisy. Teraz som ovplyvnená štúdiom,
tak ma zaujímajú všetky knihy s klavírnou interpretáciou, estetikou hudby apod.
Nikdy som nebola knihomoľ. Úprimne, ani na
strednej ani na vysokej škole som veľmi nečítala,
lebo som športovala a nechcelo sa mi pri tom sedieť. Čítala som len to, čo ma zaujímalo, nie to,
čo som musela. Nemám vyslovene obľúbenú
knihu. Keď ma nejaká zaujme, kúpim si alebo požičiam z knižnice.
25. Boli ste dobrou študentkou na škole?
Vždy som mala výborné známky, až na tú angličtinu.
25. Tak ste takým príkladom pre dnešnú
mládež.
Áno, len neviem, či si berú príklad.
27. Ako dlho ste už v školstve?
Od septembra 2010. V roku, keď som skončila
vysokú školu, hneď som dostala príležitosť zamestnať sa.
28. Koľko medailí a pohárov ste vyhrali a aké
miesta ste obsadili?
Som držiteľkou 2 európskych pohárov, ktoré
som vyhrala v letnom biatlone, čiže streľba

a krosový beh. Tých medailí, diplomov a pohárov z kôl slovenských a európskych, z majstrovstiev Slovenska a rôznych behov je nespočetné
množstvo. V biatlone to boli väčšinou prvé
a druhé miesta.
29. Máte aj nejaké hudobné ocenenia?
Na veľa klavírnych súťaží som nechodila. Nemám rada tieto súťaže. Vopred stanovené výsledky ma odrádzali.
Vždy som sa tešila, keď ma zobrala pani učiteľka vystupovať do Bojníc do kúpeľov. Hrali sme
pre nemeckých a iných kúpeľných hostí. Ten potlesk a poďakovanie sa nedali ničím nahradiť.
Páči sa mi všetko umelecké, ale nesmie to byť
formou súťaží. Zapájala som sa aj do výtvarných
súťaží, hlavne na základnej škole, týkajúcich sa
najmä tematiky proti drogám a podobne. Dva
obrazy som mala na výstave, ale ocenenie som
nezískala. Tak hádam potešili ľudí, ktorí ich
vzhliadli.
Dokonca som zažila na začiatku svojho umeleckého rozvíjania aj facku, ktorú som ako sedemročná dostala od pána riaditeľa na výtvarnej
v ZUŠ. Dal mi „metál“ za to, že som neprišla na
predchádzajúcu hodinu. Pršalo, tak som bola
u starkej. Jednu mi „vylepil“. Tri hodiny som
mala „krásny“ odtlačok jeho prstov na tvári.
30. Posledná zaujímavosť
Rada varím, rada jem sladké a sadím v záhradke. 

Ďakujeme pani učiteľke Borievkovej za úprimnosť a otvorenosť. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí.
Aneta Duchoňová a Nikola Sekáčová z 2.B

