
Editoriál

Milí čitatelia, 
začiatkom marca sme 
oslávili ročné výročie od 
vypuknutia istého vírusu u 
nás - na Slovensku. Toho-
ktorého-netreba-menovať. 
Nový rok, nové výzvy, no 
pandémia stále rovnaká. 
Čo sa za tú kopu času stihlo 
zmeniť, a vôbec ako tieto 
okolnosti vplývali na nás, 
ako nás zmenili? Isté vedecké štúdie sa zaoberali 
behaviorálnymi zmenami u nás ľudí za ostatné 
obdobie. Tie skutočne dokazujú, že sme v izolácii v 
rámci pandémie tak trochu „zdiveli“. Nikomu však 
netreba nič zazlievať, život má svoje „úskalia“, no 
a kvalita toho nášho úzko súvisí s tým, ako rýchlo 
sa týmto „úskaliam“ dokážeme prispôsobiť. My v 
Arde sme sa pokúsili venovať poniektorým témam 
a prihodili k nim ich etologický aspekt. Verím, že 
čítanie nasledujúcich plátkov bude prínosným. Na 
záver len toľko, ak nevieš pomôcť, nenič a neubližuj. 
Prajem príjemné čítanie!
 
Dear readers, 
At the beginning of March we celebrated here and 
there our first year anniversary with certain „virus“. 
The „You-Know-Which“ one. New year, new goals, 
yet still the same pandemic. What has changed 
since then and how these circumstances have 
influenced us or even changed us so far? Some 
scientists dedicated themselves to take a deep look 
at behavioral changes in us - humans due to isolation 
during ongoing pandemic. And those reports say 
we really went „off the wall“ a bit. One should not 
blame others for not coping with certain situations 
I believe. That is what life is about. It has its ups and 
downs and it takes some time to adapt. We in Ardo 
have put down couple of words about specific topics 
with an ethological aspect added into it. Hopefully, 
you will enjoy the reading. Last but not least, if you 
cannot help, do not harm. 
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ROZHOVOR S
doc. RNDr. LUCIOU KRŠKOVOU , PhD.

Na úvod by som vás chcela poprosiť aby ste sa 
nám predstavili. 
Narodila som sa v auguste 1968 v Nitre, do 
rodiny čerstvo spromovanej stredoškolskej 
učiteľky biológie a telesnej výchovy a budúceho 
žurnalistu. Už od útleho detstva som milovala 
zvieratá. Mama dodnes s úsmevom na perách 
spomína, že mojimi úplne prvými kamarátmi boli 
kosce a kým iné dievčatká túžili po hovoriacej 
bábike, ja som túžila po jašterici, žabe, myši, 
kuriatku, mačke, psovi, koňovi... a tak sa asi 
ani niet čo čudovať, že neskôr, po úspešnom 
absolvovaní gymnázia, moje kroky viedli po 
menších peripetiách (keďže som sa v 18 rokoch 
stala dcérou emigranta) na Prírodovedeckú 
fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Tu 
sa mi v porevolučnom roku 1990 podarilo nielen 
stáť pri vzniku Katedry živočíšnej fyziológie 
a etológie, ale mala som aj to šťastie, že sa 
vedúcim mojej diplomovej práce (venovanej 
emocionalite ošípaných) stal doc. RNDr. Martin 
Novacký, CSs. – nestor slovenskej etológie. Po 
skončení vysokoškolského štúdia som sa už ako 
vydatá a s dieťaťom rozhodla pre doktorandské 
štúdium na Slovenskej poľnohospodárskej 
univerzite, na Katedre špeciálnej zootechniky, 
kde som sa (pod vedením vtedy doc. Ing. Juraja 
Mlyneka, CSc. a Ing. Marka Hala, PhD. – obaja 
páni sú v súčasnosti už profesormi) venovala 
štúdiu správania koní. Po jeho absolvovaní som 
dostala ponuku vrátiť sa na svoju alma mater, 
ktorú som s radosťou využila (aj keď to so sebou 
prinieslo deväťročné denné cestovanie medzi 
Nitrou a Bratislavou). Od roku 1999 som teda 
súčasťou Katedry živočíšnej fyziológie a etológie 
PriF UK, kde si plním svoj detský sen - venujem 
sa štúdiu správania živočíchov a snažím sa naučiť 
študentov (ale samozrejme stále aj seba), ako čo 
najlepšie porozumieť „reči zvierat“ a pochopiť 
samých seba. Predmetom môjho vedeckého 

záujmu sa stalo predovšetkým štúdium 
prenatálneho programovania postnatálnych 
behaviorálnych stratégií, emocionálneho sveta 
zvierat, welfare jedincov žijúcich v podmienkach 
zoologických záhradách, ale aj využívanie zvierat 
na terapeutické účely. Čo sa týka humánnej 
etológie, venujem sa spolu s kolegami štúdiu 
vzťahu medzi mierou prenatálneho vystavenia 
testosterónu, schopnosťou odčítavať prežívané 
emócie z výrazu tváre a empatizáciou. No a od 
roku 2008 žijem aj s rodinou v Bratislave.

Ako ste objavili svoje povolanie? Vždy ste sa 
chceli venovať štúdiu etológie? 
Ako som už spomínala, od mala som milovala 
zvieratá a boli to aj moji najlepší priatelia. V 
ich spoločnosti som vždy mala pocit, že sa so 
mnou rozprávajú, aj keď trošku inak, ako ľudia. 

Hovorí vám niečo meno doc. RNDr. Lucia Kršková , PhD.? Nie? Nevadí, v tomto rozhovore ju máte 
možnosť spoznať lepšie. Na začiatok len prezradím, že pani docentka pôsobí na Prírodovedeckej 
fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. 
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Samozrejme panelákový život prinášal so sebou 
limitácie, čo sa týkalo ich výberu a aj počtu. Môj 
otec napríklad razil zásadu, že si domov môžem 
priniesť hocičo živé, len sa to musí zmestiť do 
zápalkovej škatuľky, alebo na balkón, ktorý 
sme ako prízemný byt mimochodom nemali. 
V domácnosti mojich rodičov sa však napokon 
ocitlo kadečo, či už s ich vedomím, alebo neskôr 
aj bez neho (ako tomu bolo v prípade myšky, 
ktorú som tajne chovala pod posteľou a dnes 
mi je jasné, že o jej prítomnosti museli rodičia 
na základe špecifického pachu vedieť, aj keby 
nechceli). 
Čo sa týka budúceho povolania, vo veku tri a 
pol roka som sa vraj chcela stať „doktorkou 
klaunov“. Zdalo sa mi totiž, že sú aj napriek 
tomu, že sa stále usmievajú, sú smutní a tak im 
treba pomôcť. Snaha pochopiť, čo druhí naozaj 
prežívajú a láska ku zvieratám sa neskôr pretavili 
do túžby stať sa niečím ako doktorom zvieracích 
duší (doktorom Dollitlom ), aj keď sa bez 
mučenia priznávam, že v puberte som uvažovala 
aj nad umeleckou dráhou. Od detstva som totiž 
veľmi rada kreslila. Nakoniec som sa rozhodla 
pre štúdium prírodných vied. Napriek môjmu 
kádrovému profilu ma na školu ako zázrakom 
prijali a svoje rozhodnutie neľutujem. V profesii, 
ktorú vykonávam sa totiž vlastne spojilo všetko, 
po čom som túžia ... som trošku „doktorkou 
klaunov“ (keďže sa venujem aj neverbálnej 
komunikácii ľudí), „doktorom Dolittlom“ (keďže 
študujem správanie zvierat a snažím sa im 
porozumieť) a aj „umelcom“ (keďže veda sa bez 
kreativity nezaobíde). 

Keďže sa zaoberáte štúdiom o zvieratách máte 
aj doma nejaké zvieratá? Ktoré zviera je vaše 
najobľúbenejšie a prečo? 
Po päťdesiatke som si povedala, že sa už musím 
začať „ovládať“, a tak v našej domácnosti 
momentálne žijú len dve Yorkshirske teriérky a húf 
gupiek. V minulosti však boli jej neodmysliteľnou 
súčasťou aj príslušníci mnohých iných druhov. 
Medzi tých najpravidelnejších patrili napríklad 
aj morčatá (z ktorých viaceré nám pomáhali 
pri našich výskumoch vplyvu animoterapie na 
detičky postihnuté autizmom a ľudí trpiacich 
Alzheimerovou chorobou). 
Čo sa týka obľúbenosti, naozaj je to v mojom 

prípade tak, že mám rada všetky živé tvory 
a nedokážem povedať, ktoré zviera je moje 
najobľúbenejšie. Každé má „niečo do seba“ a 
ja by som si strašne rada vyskúšala spolužitie 
prakticky so všetkými ... aj keď to už podľa 
všetkého nestíham. 

Je zviera, ktoré by ste rada sledovali vo svojom 
prirodzenom prostredí, ako žije a ako sa správa? 
Rada by som sledovala prakticky všetko a určite 
by som išla aj do pozorovania v prirodzenom 
prostredí. Pravdou však je, že nemladnem 
a tak by som zrejme skôr, ako by som sa na 
takéto niečo dala musela prehodnotiť svoje 
fyzické schopnosti a zdravotný stav. Ďalšou 
veľmi podstatnou vecou tiež je, že s prácou v 
teréne veľa skúsenosti nemám (keďže sa môj 
profesionálny život od začiatku aj vzhľadom 
na to, že som bola už pomerne skoro mamou, 
točil okolo výskumu v laboratórnych, resp. 
poloprirodzených podmienkach) a tak je trošku 
otázne, aké by to naozaj bolo, keby prišlo „na 
lámanie chleba“.
Každopádne prácu terénnych etológov som 
vždy obdivovala a obdivovať budem. Majú totiž 
k zvieratám takpovediac najbližšie, a ako by 
moja babka povedala, môžu sa im dostať „až 
do kuchyne“ a dôkladnejšie ich spoznať v ich 
domácom prostredí.

Vaše podcasty sú veľmi zaujímavé a náučné. 
Ako ste sa dostali k ich nahrávaniu? Bol to váš 
nápad alebo vás k tomu niekto priviedol? 
Prakticky hneď, ako som sa o podcastoch 
dozvedela som sa stala ich fanúšičkou (teda 
tých vedeckejších) a prakticky hneď som si tiež 
začala predstavovať, ako by sa touto cestou 
mohli k ľuďom zábavnejšou, nenútenou formou 
dostávať aj zaujímavosti zo sveta zvierat. 
Medzi veľkých nadšencov podcastov však od ich 
začiatku patril aj môj manžel a jeho dobrý priateľ 
a kolega, obaja dlhoroční „rádiáci“. Jedného 
dňa si povedali, že sa ich výrobe chcú sami 
venovať. A tak slovo dalo slovo a pod hlavičkou 
ZAPO (https://www.zabavavpodcastoch.sk/) 
uzreli svetlo sveta ich prvé podcasty venované 
vzťahom (z pohľadu žien) a športu. Neskôr 
však začali uvažovať aj nad výrobou niečoho 
„vedeckejšieho“... no a tu som prišla na scénu ja 
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a moja myšlienka o podcastovaní o zvieratkách. 
Chlapcom sa zapáčila, a tak som letnú dovolenku 
strávila nadšeným písaním podkladov k prvým 
desiatim dielom. Ono sa to môže zdať veľmi 
jednoduché, ale nie je to celkom pravda. Pri 
takomto druhu podcastu je totiž jeho príprava 
nielen o hľadaní zaujímavých informácií, ale aj o 
ich overovaní a skladaní do podoby, ktorá bude 
zrozumiteľná nielen vám ... čo je vcelku časovo 
náročné. Náročným je ale aj vyrovnať sa s tým, 
ako znie po nahraní váš hlas. Kým sa podcast 
dostane k uchu poslucháčov, musí ho ešte 
niekto (v mojom prípade môj manžel) zostrihať, 
nazvučiť, zmixovať s hudbou a uploadnúť na 
internet.
Momentálne je vydaná prvá séria podcastov a 
uvidíme, čo sa bude diať ďalej... 

Kde beriete inšpiráciu na podcasty? 
Témy podcastov si vyberám na základe toho, 
čo zažijem, čo si prečítam, na čo sa ma opýtajú 
kamaráti... čiže na základe toho, čo prinesie 
život. No a ak sa bavíme o inšpirácii, je tou 
najväčšou pre tento môj koníček (ale aj pre 
mnohé iné veci v živote) práca pána s menom 
David Attenborough. Samozrejme, mám od 
neho poriadne ďaleko, ale šíriť lásku a úctu ku 
zvieratám môže v rámci svojich možností každý 
z nás. 

Viem, že ste aj autorka knihy Nie je opica ako 
opica. O čom je táto kniha? Pre koho je určená 
a ako vznikla? 
Kniha je výsledkom spolupráce s mojou dcérou, 
ktorá vyštudovala Vizuálnu komunikáciu na VŠVU 
a jej srdcovou záležitosťou je ilustrovanie detskej 
literatúry. Prvýkrát uzrela svetlo sveta ako jej 
ročníková práca a za jej vznikom stál náš rozhovor 
o tom, že sa častokrát už v detstve naučíme 
o zvieratkách rôzne nepravdy. Na základe 
rozprávok napríklad deti nadobudnú predstavu, 
že prasiatka sú „špinďúri“ a že vlci jedia babky 
a dievčatká. Pri pohľade na šimpanza im zas 
rozprávame o tom, aká je to šikovná opička, aj 
keď sa jedná o ľudoopa. A práve téma toho, že 
„nie je opica ako opica“ ju upútala. A tak sme sa 
spoločne pozreli na moje prednášky z etológie 
primátov a dohodli sme sa, že sa na ich základe 
pokúsim vytvoriť krátky text, ktorý by deti 
(predovšetkým predškolského veku) hravou a 
úsmevnou formou zoznámil s ich systematickým 
členením. Ona dielko zilustrovala a nielenže zaň 
získala veľmi dobré hodnotenie, ale zaujalo aj 
pani vydavateľku z vydavateľstva Egreš, ktoré 
napokon knižku vydalo vo svojom portfóliu. No 
a v roku 2018 sme obe skoro odpadli, keď sme 
sa dozvedeli, že naše dielko získalo cenu Bibiany 
za najkrajšiu detskú knihu Slovenska 2017 (v 
kategórií Literatúra pre deti a mládež). V roku 
2020 bol preklad tejto knižky publikovaný na 
Taiwane a my obe pevne veríme, že aj tam sa 
bude detičkám páčiť a stane sa jedným z ich 
prvých sprievodcov svetom primátov.

Čomu sa rada venujete vo svojom voľnom čase? 
Žiaľ, voľného času momentálne veľa nemám,... 
ale keď ho mám, tak ho veľmi rada trávim v 
kruhu rodiny a priateľov, čítaním kníh, kreslením, 
ručnými prácami, prechádzkami s našimi psami, 
sledovaním filmov (hlavne prírodopisných), 
hľadaním odpovedí na „Všetko, čo ste chceli 
vedieť o zvieratách, ale hanbili ste sa na to 
opýtať“, či robením iných, úplne obyčajných vecí.
Na záver by som sa chcela pani doc. RNDr. 
Lucia Kršková , PhD. poďakovať za rozhovor. A v 
mene čitateľov časopisu ARDO želám ešte veľa 
úspechov v pracovnom aj osobnom živote!

Ivana Lančaričová
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