
1. Ak by ste sa mohli dos-

tať do akéhokoľvek histo-

rického obdobia, ktoré by 

to bolo a prečo? 

Do žiadneho,  pretože 

viem, ako dopadli určité 

udalosti a aký bol ich ďalší 

vývoj. Záležalo by od toho, 

či by som svojou prítomnos-

ťou mohol niečo ovplyvniť  

alebo nie.  

Ale ak áno, bol by som 

na Mníchovskej konferen-

cii, aby som zabránil podpí-

saniu dohody a zastavil Hit-

lera.  

2. Ak by ste sa ráno zobu-

dili ako žena, čo prvé by 

ste urobili? 

Prvou reakciou by bolo 

zdesenie. Spontánne by 

som vykríkol a chytil si pr-

sia.  Ale chcel by som na-

hliadnuť do ženskej logiky.  

3. Chceli ste byt niekedy 

triednym učiteľom , príp., 

čo vás motivovalo? 

Áno, chcel som byť tried-

nym učiteľom. Je to zaují-

mavá skúsenosť a bližšia práca so žiakmi. Ale 

úprimne, ak by to bolo úplne zadarmo, nikto by tú 

prácu nerobil, pretože je to robota naviac, no nero-

bím to kvôli peniazom. 

4. Predstavte si, že máte superschopnosť, aká by 

to bola a prečo? 

Byť neviditeľný, zmiznúť. 

Chcel by som vidieť ľudí bez toho, aby oni videli 

mňa, počuť rozhovor ľudí bez toho, aby boli ovplyv-

není mojou prítomnosťou a vo všeobecnosti, ako 

prebieha ich konverzácia. 

5. Aký nový zákon by ste zaviedli na Slovensku? 

Oslobodenie kryptomenových transakcií od pla-

tenia daní.   

Príde mi nezmyselné, 

aby štát bral nejaké dane 

z toho, keď investovaním 

človek v podstate ris-

kuje. Všeobecne, daň z in-

vestovania a zo zisku z in-

vestovania by som zrušil. 

6. Je nejaká osobnosť 

v histórii, ktorá vás zau-

jíma/inšpiruje? 

Z pohľadu názorov ma 

inšpirujú  M.R. Štefánik, To-

máš Garyk Garrigue Masa-

ryk. 

7. Keby  ste mohli v deji-

nách niečo zmeniť, čo by 

to bolo a prečo? 

Keby som niečo zmenil, 

znamenalo by to,  že by 

som ovplyvnil všetko os-

tatné. Zmenil by som chod 

dejín. Ale druhá otázka je, 

či by som ho zmeniť chcel 

alebo mi vyhovuje to, čo je. 

Vždy sa dejiny vyvinuli 

tak, že dobro zvíťazilo nad 

zlom. Ale koniec koncov by 

som nechcel nič zmeniť, 

lebo všetko malo nejakú 

príčinu, z toho boli následky a ľudstvo by sa malo 

z toho poučiť. 

8. Aký hudobný žáner sa vám najviac páči? 

Ja osobne nemám nejakých obľúbených spevá-

kov alebo skupinu, som taký univerzálny. 

Ale mám rád, keď môžem duševne vypnúť pri ne-

jakých soundtrackoch, bez toho, aby tam bolo spie-

vané slovo. 

Najviac sa mi páčia skladby od Hansa Zimmera.  

9. Ako najradšej trávite svoj voľný čas? 

Voľný čas, ak sa teda nejaký občas nájde, sa sna-

žím využiť čo najviac produktívne. Ako by povedali 

starí Gréci , „rozvíjať telo i ducha" (kalokagatia) 

(smiech). Z tej stránky telesného rozvíjania sú to 

športy ako cyklistika a in line korčule, rád zájdem do 
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Možno ste sa v duchu zasmiali 

a povedali si, že by ste ich našli hneď 

niekoľko. Ale keď položíte tie 

správne otázky, vo výsledku sa do-

zviete mnoho zaujímavostí. Presne 

tak ako v tomto rozhovore. Ste zve-

daví?  Tak čítajte.  



prírody na menšiu túru a podobne. Čo sa týka tej 

stránky „duševnej", tak nepohrdnem dobrou kni-

hou, filmom, či seriálom a, samozrejme, konverzá-

ciou s ľuďmi, ktorí ma môžu niekam posunúť. Som 

typ človeka, čo neustále nad niečím premýšľa. Už 

neraz som si povedal, že bolo by dobré len tak „vy-

pnúť" a relaxovať. Možno sa mi to raz podarí, ako 

predsavzatie na ďalší rok. :D 

10. Aká je vaša najobľúbenejšia kniha? 

Je ich viac. Rád som čítaval filozofické spisy 

Marka Cicera, rímskeho štátnika, filozofa. Má veľmi 

zaujímavé pohľady na fungovanie politiky a sveta. 

Historické romány, trilery, detektívne príbehy, lite-

ratúru faktu. Obľúbený spisovatelia: Robert Harris, 

Ken Follett, Juraj Červenák ... 

11. Akým ste boli študentom ? 

Záležalo to od konkrétnych učiteľov, či vo mne 

dokázali vzbudiť záujem. Predmetom, ktorý ma ne-

bavil,  bola hlavne fyzika. 

12. Ste radi na našej škole? 

Na tejto škole učím rád, niekedy je to pestré a zá-

živné. Sú tu rôzne typy osobností. Je zaujímavé sle-

dovať, ako sa vyvíjate od 1. ročníka, keď sem prí-

dete ako malé deti a vo 4.ročníku máte už iné ná-

zory a postoje.  

13. Aká bola vaša puberta?  

Nemal som takú pubertu, že by som vystrájal. 

Prešiel som ňou úplne v  pohode ,dá sa povedať, že 

som ju akoby ani nemal. 

14. Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo? 

Je to segedínsky guláš, pretože mám rád knedľu. 

15. Keby ste mali teraz možnosť, kde by ste chceli 

cestovať? 

Do Japonska, pretože mám rád jeho  kultúru. 

16. A kde všade už ste boli? Kde sa vám páčilo 

najviac? 

Taliansko, Belgicko, Holandsko, Škótsko, An-

glicko. 

Najviac sa mi páčilo talianske mestečko Assisi, 

veľmi krásne mesto . 

17. Keby ste mohli robiť iné povolanie  ako uči-

teľa, čo by to bolo? 

Vedel by som si sám seba predstaviť ako lekára. 

Od štúdia medicíny ma odradila náročnosť. Táto 

práca ma lákala, pretože je zaujímavé prichádzať 

na príčiny chorôb. Je to taká detektívna práca. 

18. Ako vnímate našu školu a ako sa Vám na nej 

učí? 

Ako vnímam školu? Na jednej strane ako prácu, 

moju profesiu, na ktorú som sa pripravoval, a na 

strane druhej ako priestor na osobný rozvoj, napre-

dovanie, zlepšovanie sa v oblasti sociálnej interak-

cie, pretože učíme sa celý život .... neplatí len, že uči-

teľ učí žiakov, ale v mnohom sa vie aj učiteľ naučiť 

od svojich žiakov :) A ako sa mi na nej učí? Podľa 

počasia :D , veľa záleží od klimatických podmienok 

v jednotlivých triedach :D .Niekedy je so žiakmi vý-

borná spolupráca, inokedy s vami ani hromy, blesky 

nepohnú. :D 

19. Máte nejaké životné motto?  

Knowledge is power. 

 

Ďakujeme pánovi učiteľovi Uríkovi za otvorený rozhovor a množstvo žartov - faktov.  

Aneta Duchoňová a Nikola Sekáčová z 2.B 

 


