
Predstavujeme úspešné osobnosti... 
Po úspešných osobnostiach nášho mesta sa  redaktorke nášho školského časopisu Gymkáč 

Mirke Maťašákovej podarilo urobiť rozhovor s osobnosťou Slovenska, pani Prof. PhDr. 

Ivetou Radičovou, PhD. Stretli sa v teple jej domova v Novej Dedinke v predvianočnom čase 

a my sa tešíme, že si našla čas a chuť a podelila sa s nami o svoje spomienky, názory. 

Kedy a prečo ste sa presťahovali do obce Nová Dedinka? 

Prvý raz som sa sťahovala z úplného centra Bratislavy, pár metrov od Slovenského národného divadla 

a Divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Dlhé roky som robila balet a účinkovala v Slovenskom 

národnom divadle, takže som  všetko mala blízko. Chodila som priamo na ulici, kde som bývala, do 

školy na Nedbalovej ulici, takže mi cesta do školy trvala asi 2 minúty. Tam som žila až do roku 1983. 

A ako to v živote chodí a býva, bolo nutné riešiť presťahovanie rodičov môjho manžela Stanka Radiča, 

lebo bývali pri Lučenci a to je vyše 250 kilometrov. My sme už nevládali každý víkend  chodiť tam, 

pomôcť im a postarať sa. Tak sme sa dohodli, že ich presťahujeme k nám do Bratislavy, čo na tú dobu 

bol aj z ich strany nesmierne odvážny krok, ale aj prejav nesmierne dobrých vzťahov, ktoré sme medzi 

sebou mali. No a v tom roku sme museli riešiť bývanie, vyriešili sme to tak, že my sme im nechali náš 

byt v centre  a my sme si kúpili domček v Trnávke,  taký maličký, mal 80 m² a tam sme bývali až do 

roku 2000, kedy už bolo jasné, že naši svokrovci potrebujú 24-hodinovú starostlivosť. Tak sme začali 

hľadať v okolí Bratislavy, aby sme to aj nejako finančne zvládli a aby to nebolo ďaleko od našich 

zamestnaní, lebo obaja sme pracovali v Bratislave. Tak sme natrafili na Novú Dedinku, kde sa začalo 

stavať a kde pozemky nedosahovali závratné ceny. Postavili sme  si dom a som občan a obyvateľ 

Novej Dedinky už 14 rokov. 

Páči sa vám v Novej Dedinke? 

Dostávam otázku, či by som sa nevrátila späť do mesta.  Cítim sa nesmierne dobre, sú tu úžasní 

ľudia, našla som si aj nových priateľov. Nová Dedinka má nádhernú prírodu, sú tu toky Čiernej vody 

a Malého Dunaja, na prechádzky ideálny spôsob oddychu. Pokojný, príjemný život a už by ma odtiaľto 

nikto nedostal. Dúfam, že  odtiaľto nebudem musieť odísť.  Kým mi budú sily a zdravie slúžiť, určite 

budem hrdým občanom Novej Dedinky. 

Akú základnú školu ste navštevovali? 

Spomenula som, chodila som v centre mesta na základnú školu na Nedbalovej ulici. Bola to škola, 

ktorá v tých časoch kúrila v peci, mala podlahu natretú čiernou kolomažou. Vznikli  priateľstvá, ktoré 

mám dodnes a na jedno si dovolím upozorniť. Zo základnej školy som odišla v roku 1974 a mala som 

tam najlepšiu priateľku Evičku Dókovú.  Nevideli sme v podstate od skončenia základnej školy. Bola 

som tento rok na prednáškovom turné v Kanade, keď zrazu na prednášku v Edmontone príde dáma, 

na ktorú keď som sa zahľadela, vykríkla som: ,,Evula!“  My sme sa po toľkých rokoch stretli v Kanade 

a môžem povedať, že na priateľstve sa nezmenilo vôbec nič. Môže byť na mieste otázka, prečo sme 

medzitým nekomunikovali alebo sa nevyhľadávali. Ona  emigrovala do Kanady, navzájom sa nám 

cesty rozišli.  Toto bolo jedno úžasné stretnutie!  Prišla na  moju prednášku a žiadna priepasť rokov 

tam nebola, tú by sme zbadali, len keby sme sa pozreli do zrkadla. Áno, tváre máme zmenené, ale 

správaním sa ako keby sme sa vrátili do čias, keď to bolo o bezstarostných,  pekných, detských 

priateľstvách. 

Vaša trieda bola plná obľúbených, zlých, ale aj vzorných žiakov. Medzi ktorých ste patrili 

vy? 



Nepatrila som k tým, ktorí tichučko sedeli v lavici. Ako si spomínam na pani učiteľky, s ktorými mám 

dodnes priateľstvá a stretávame sa, mám opäť jednu príhodu. Pani učiteľka Danková bola moja 

triedna učiteľka, a potom neskôr bola triedna učiteľka mojej dcéry. A ona tak šarmantne skonštatovala 

,,no veď to decko je úplne po tebe, však neobsedí ani minútu“. Takže nebola som pokojné dieťa, ale 

bola som dieťa plné energie, preto som chodila aj na ten balet aj na gymnastiku, aby tá energia bola 

nejakým spôsobom využitá dostatočne. Potom, čo si budeme nahovárať, na základnej škole, ale aj na 

gymnáziu sú predmety, ktoré nás oslovia a sú predmety, o ktorých nám všetci hovoria, že ich budeme 

raz v živote potrebovať, ale nebaví nás to. No tak som ich mala rozdelené aj ja.  Učím na vysokej 

škole, ale dnes viem, že základ, ktorý sme dostali na základnej škole a na gymnáziu je vynikajúci 

a boli situácie, keď som si spomenula na vedomosť z fyziky alebo chémie, ako sa tomu obrazne 

hovorí, ,,vytiahla som to z päty“,   teda z predmetov, ktoré vo svojej profesii nevyužívam. Takže má to 

svoj zmysel, všestranný prehľad, najmä keď sa rozhodujete o svojej profesii. Čím viac predmetov 

máte a zvládate ich, tým  máte širšie pole možností a výberu. Keď sa zúžite len na jeden dva 

predmety, tak už je voľba zúžená a možno neskôr vám v živote príde ľúto, že ste sa mohli rozhodnúť 

aj pre inú profesiu. Odporúčam zvládnuť, aj keď to niekedy nebaví.  

Na ktorého vášho učiteľa alebo učiteľku dnes spomínate s láskou a na škole vám liezol na 

nervy alebo ste mali učiteľa, ktorého všetci milovali? 

Mali sme nesmierne radi a ja tiež pani učiteľku anglického jazyka. Nedbalova škola bola výberová 

škola, my sme mali vtedy od piatej triedy ako druhý jazyk anglický jazyk. Písali sa 60. roky a prišla 

učiteľka priamo z Veľkej Británie a nevedela ani slovo po slovensky. Jediné, čo sa za prvý deň 

naučila, bolo ,,ahoj“ a tým začínala aj končila hodinu. Malo to obrovskú výhodu. My sme sa tak rukami, 

nohami, kreslením dorozumievali, ale tým, že hovorila len v anglickom jazyku, všetci sme za rok, dva 

vedeli celkom slušne po anglicky a nie slovenskou angličtinou, ale britskou angličtinou. Takže na pani 

učiteľku Karlínsku spomínam s veľkou láskou. Učila nás  skvele, pretože nás angličtinu neučila 

písaním slovíčok, ale rozprávaním a spievaním pesničiek. Možno aj preto bola angličtina predmet, 

ktorý sme všetci obľubovali, vrátane konverzácií.  A možno vďaka tomu dnes môžem s čistým 

svedomím skonštatovať, že  mám veľmi dobrú angličtinu, veď v nej prednášam v zahraničí a aj píšem 

v angličtine. Takže to bola pani učiteľka, na ktorú s láskou spomínam, takisto s láskou spomínam na 

pani učiteľku matematiky, pani Bystríkovú. Bola nesmierne prísna, ale mala úžasný zmysel pre humor 

a vedela komentovať niektoré naše výkony pri výpočtoch úžasným vtipným spôsobom, napríklad: „Vo 

fantázii sa síce medze nekladú, ale v matematike platia vzorce.“ A takých učiteľov, na ktorých si 

dodnes spomínam, bolo viac. Bohužiaľ, mnohí už nie sú medzi nami, ale vkladali do profesie učiteľa 

to, čo je najvzácnejšie -  mali nás  úprimne radi aj napriek tomu, akí sme chvíľami boli.  

Pamätáte si na nejakú vtipnú príhodu zo školy, z ktorej sa vám dodnes vytvorí úsmev na 

tvári? 

No, keď sme vlastnoručne museli maľovať triedu. Ono tá maľovka bola v podstate nepoužiteľná, ale 

ako výchovný moment to bolo dobré. Neviem, ako dnes fungujú „vojny“, nenavádzam, nemusíte 

bojovať, ale my sme to vtedy s  mokrými špongiami trochu prehnali  spôsobom, že sa nedalo nič iné, 

len triedy vymaľovať. Rodičia už boli pripravení zaplatiť, však čo už s nami mali robiť, ale vtedajšia 

pani riaditeľka školy pani Vláčihová, rozhodla, že kto si zašpinil, ten si aj očistí. Bol z toho miesto 

jedného dňa asi týždeň, no  trieda bola nepoužiteľná.  Myslím si, že  farby bolo podstatne viac na nás 

ako na stenách, pretože sme to nerobili so žiadnou vážnosťou, len kým bol dozor a keď nebol, tak 

sme si kadečo po stenách kreslili a písali. No tak potom prišli vymaľovať triedu profesionáli.  

Asi najkrajšie spomienky mám, ako to býva, na prestávky. Dohadovali sme sa, čo bude po škole, kam 

sa vyberieme a, samozrejme, pani učiteľky vedeli, že sme si rozdeľovali úlohy, kto ktorú vypracuje 

a odovzdá to  ďalším,  aby toho naraz nebolo veľa. Takže fungovala spolupráca a fungovali aj hry 

a veľa dobrej nálady. Veľa sme sa aj nasmiali. Teraz si neviem spomenúť na čom, ale to je vek, 

v ktorom vám je smiešne aj to, že ideme jesť desiatu. To je veľmi špecifický vek.  



Okrem baletu a gymnastiky ste mali aj iné mimoškolské záľuby? 

Bolo toho viac - robila som niekoľko olympiád z matematiky, mala som vzťah k literatúre, písala som 

poviedky, tak to využijem a sa pochválim sa,  že som niekoľko celoštátnych súťaží vyhrala. Okrem 

toho každú premiéru som odsedela v divadle. Mala som výnimku z domu, lebo tým, že som to mala 

desať metrov od domu, bola som,  ak poviem slovo zaľúbená do divadla, tak je to presné. To už nás 

uvádzačky aj s priateľkami poznali, zadarmo nás púšťali, my sme si sadli na schodíky vedľa sedadiel 

a odpozerala som si všetky divadelné hry.  Ráno sa síce trochu ťažšie vstávalo do školy, ale zvládlo 

sa.  

Hrávala som za školu volejbal, hrali sme ho azda všade. V telocvični, na ulici, na námestí...,  kde sa v 

starom meste dalo hrať volejbal, tam sme ho hrali. Najhoršie bolo, keď preletela lopta cez starý 

pôvodný bratislavský kamenný múr. Potom sme sa dohadovali, kto pôjde zase pýtať od ľudí, ktorí 

v tých domoch bývali, našu loptu.  Horšie  bolo,  keď sa rozbilo nejaké  okno.  Aj tak sme ho stále hrali. 

Aj keď som si na gymnastike zlomila ruku. Mala som ju v sadre, čo čert nechcel,  ľavú ruku, takže do 

školy som chodila. Lenže ja som s tou sadrou hrala aj  volejbal a to som mala prísne zakázané. Prišli 

mi na to, lebo som na nej mala presné odtlačky od lopty. A potom sme vymysleli takú „rafinovanú“ vec, 

že na  pôvodnú sadru a obväz som si dávala ešte „pracovný“ obväz, ktorý som si dala potom dolu, aby 

sadra bola čistá. Na to mi potom znovu prišli, lebo sadra bola úplne čistá. Nie všetko sme domysleli do 

konca... Staré mesto nebolo opravené tak ako je dnes, bolo veľa domov, pasáží schátraných, no a to 

sme opäť do zbláznenia hrali schovávačku. Takže sme mali kopu hier, na ktoré s láskou spomínam. 

Patrila som k deťom, ktorým deň nestačil, lebo záujmov bolo nesmierne veľa. No a najpyšnejší človek, 

to som sa skoro do dvier nezmestila,  som bola vtedy, keď som dostala svoje prvé baletné špičky. Aj 

som v nich spala a ráno som si ich odmietla vyzuť, keď som  mala ísť do školy. To boli ešte klasické 

s drevenou výplňou vpredu a to hrozne klopká, keď  kráčate a netancujete. Nakoniec som súhlasila 

s mojou maminkou, že si ich  teda vyzujem a pôjdem do školy v normálnych topánkach.  

Pri týchto všetkých aktivitách, mali ste čas na učenie? 

Na základnej škole, priatelia, sa učiť netreba. Na základnej škole treba len počúvať učiteľa 

a zapamätať si. Na základnej škole neučila som sa doma nepotrebovala učiť.  

Pamätáte si na vašu prvú školskú lásku? 

Prvú školskú lásku, to bolo až na gymnáziu. Samozrejme, na Ľuboša si pamätám, na prvé lásky sa 

nezabúda.  

Keď ste odhádzali z gymnázia,  boli ste stopercentne rozhodnutá, že chcete ísť na vysokú 

školu? 

Pri štúdiu na gymnáziu sa predpokladá, že si nejakú špecializáciu následne urobíte. Gymnázium je 

naozaj všeobecné vzdelanie a ak chcete mať „chlieb v rukách“, tak sa potrebujete špecializovať pre 

nejakú oblasť. Vnímala som gymnázium len ako prechodné štádium na vysokú školu. Aj s plným 

vedomím toho, že podstatný bol vtedy systém, že sa posielali  vysvedčenia od tretieho ročníka, a tak 

sa vtedy  zabralo na plné obrátky, aby to dobre dopadlo. Tak som si vybrala aj maturitné predmety, 

aby to korešpondovalo s prijímacími  pohovormi na vysokú školu.   

Vždy vás to ťahalo k politike alebo ste snívali o niečom inom? 

Určite nepatrím k ľuďom, ktorí sa narodili a povedali si, že  zo mňa bude politik. Keď som skončila 

základnú školu, to bol prvý konflikt s rodičmi, lebo som pôvodne chcela ísť na konzervatórium, 

študovať choreografiu a balet. Rodičia zásadne nesúhlasili a preto, keď som sa rozhodla pre 

gymnázium,  vedela som,  že chcem pokračovať ďalej vo vysokoškolskom vzdelaní. Bolo to 

alternatívne rozhodnutie. Političkou som nechcela byť vôbec, ani zďaleka a už vôbec nie 



v komunizme. Pretože komunizmus, ktorý začal politickými vraždami v 50. rokoch, ktorý posielal 

našich ľudí do gulagov do bývalého Sovietskeho zväzu, ktorý ničil životy ľuďom a vnucoval ideológiu, 

ktorá je úplne chorá, tak pre mňa bolo úplne zrejmé, že do takejto politickej strany nevstúpim, a teda 

ani nemôžem robiť nejakú kariéru. Preto som sa špecializovala na štatistiku, matematika bola vždy 

predmet, ktorý som sa vôbec nemusela učiť, preto som ho mala tak rada. Na chvíľu odbočím od témy 

-  naše Gymnázium na Tomašíkovej  oslavovalo 50. výročie svojho vzniku a som sa tam stretla  s pani 

profesorkou matematiky s pani Nemcovou a tá ma hneď privítala so slovami „ja som bola taká smutná, 

že ste nešli nakoniec študovať matematiku, z vás by bol skvelý matematik.“.Tak som ju upokojila, že 

som celý život robila štatistiku, dokonca ju dnes učím, takže som sa od matematiky až tak nevzdialila. 

Zameranie bolo na výskumy, na štatistické spracovanie údajov, dát, profesionálna práca úplne 

vzdialená od politiky. Potom až pred rokom 1989 začali  moje priame politické aktivity, ale mimo 

politických štruktúr. Potom to už išlo tak ,ako sa tomu hovorí, z kopca samo. Po roku 1989 som bola 

hovorkyňou Verejnosti proti násiliu, potom počas mečiarizmu som bola opäť mimo politiky, lebo s tým 

som nechcela mať nič spoločné. No a od roku 2005 som pôsobila ako ministerka práce sociálnych 

vecí a rodiny, ale k tomu treba povedať, že to bolo v čase, keď som už mala profesúru a práve z tejto 

problematiky. Takže ma pozvali do vlády ako experta a opäť ako nestraníka, prijala som to ako výzvu, 

že niečo na ministerstve dokážem urobiť. Myslím, že zopár zmysluplných zákonov som urobila aj 

presadila. Potom som bola v opozícii ako poslankyňa, potom znovu voľby,  z nich som vyšla ako 

premiérka a teraz som  opäť pani profesorka. 

 

Na takýto vysoký post ste dopracovali s niekoho pomocou či  podporou? 

Bez podpory, najmä rodiny a blízkych, sa takýto post ani nedá zvládnuť. Z dvoch dôvodov. Prvý, ako 

náhle  sa rozhodnete pre takýto politický post, stávate sa vecou verejnou. Nemáte žiadne súkromie 

a keď myslím žiadne, tak to myslím doslova. Ale tým pádom stráca súkromie aj vaša rodina, aj vaši 

najbližší. Teda s tým musia byť uzrozumení, že sa im zásadne zmení život. A to nie je jednoduché. 

Druhý dôvod,  prečo  najbližších musíte mať po ruke, je ľudský.  Pretože keď ste v najvyššej funkcii, 

tak ste sám, ale úplne sám. A plnú dôveru môžete mať len u svojich najbližších. Takže z týchto dvoch 

dôvodov, rodina a blízki priatelia sú  nevyhnutní, aby sa z toho človek nezbláznil.  

Mali ste v politike nejaký svoj vzor? 

Vzorov je veľa v politike aj v histórií. Veľmi úspešný Abraham Lincoln -  ako prvý pri prijatí americkej 

ústavy a pri prijímaní  dodatku k americkej ústave, zrovnoprávnil práva pre všetkých ľudí a to bol 

revolučný zlom vo vývoji civilizácie. Presadzoval to ťažko, za cenu vojny, potom ústupkov vo vojne 

Severu proti Juhu, ale presadil. Druhá vec je, koľko desaťročí trvalo, kým prvý černoch mohol 

študovať na univerzite pre bielych. Až do minulého storočia, v 60. rokoch, čiže hrozne dlho. Sú veci, 

ktoré presadzujete desaťročia, iné stáročia. Sú politici, ktorým sa to takto podarilo. Určite bol skvelým 

politikom Winston Churchill, to čo dokázal v druhej svetovej vojne, klobúk dolu. Z takej novšej 

generácie politikov si nesmierne vážim pani Merkelovú. To je pani politička a určite by som vám 

vedela vymenovať rad premiérov, ktorí si zaslúžia ocenenie a úctu.  

Nebolo vám ľúto, že ste opustili politiku? 

Rozhodnutie, ktoré som musela urobiť, bola moja naozaj najťažšia voľba a stojím si za ňou. Pretože 

nám dlho trvalo a stálo nás to veľa obetí, aby sme sa zaradili medzi najrozvinutejšie krajiny sveta. 

Keby som neurobila svoje rozhodnutie, o spojení hlasovania o dôvere vláde s európskym 

mechanizmom, tak odsuniem Slovenskú republiku opäť na nejaký čas do slepej uličky. Alebo 

minimálne do vážnych problémov z hľadiska vyjednávania na európskej úrovni. Tak toto naozaj nie. 

To po mne nemohlo zostať. Takže som bez problémov odmietla pôžičku  Grécku, ako jediná 

premiérka a jediná krajina. Ale rovnako som sa rozhodla principiálne v súvislosti s hlasovaním 

o dôvere vláde. Dnes je jasné, že to bolo správne rozhodnutie z hľadiska prijatých európskych 



mechanizmov na tlmenie krízy. Môžeme mať tisíc argumentov, či boli dokonalé, v kríze však  nie je 

žiadne riešenie bez strát. A faktom zostáva, že žiadne iné riešenie sme nemali. Dnes je zrejmé, že nie 

sme z problémov vonku ani zďaleka, ale sme svedkami utlmenia krízy a pomaly jednu nosnú dierku 

začíname mať opäť nad vodou. Z tohto hľadiska to bolo jediné správne a jediné možné rozhodnutie, 

preto ho neľutujem. To, že to nešlo urobiť iným spôsobom, nie je môj problém. Pod ten sa podpísal 

niekto iný. No a čo sa týka návratu, platí také tvrdenie,  ako Shakespeare napísal, dnes sa to tak 

zjednodušene hovorí, že nikdy nehovor nikdy. On to povedal vo svojej tragédií inak, že nemôžeš 

povedať, čo bude zajtra, lebo na to odpovedáš dnes, dnešnou skúsenosťou a zajtra to môže byť inak. 

A to je pravda. Ale keď hovorím s dnešnou skúsenosťou, tak hovorím, že sa nevrátim do politiky.  

Baví vás vaša terajšia práca? So žiakmi si aj zavtipkujete alebo ste na nich prísna? 

Mám rada humor, mám rada smiech, napokon som žila tridsať rokov s humoristom. To vás vycvičí 

alebo ešte inak, neboli by sme zobrali, keby sme nemali rovnaký zmysel pre humor. To nás v mnohom 

spájalo. Takže žartujem veľmi veľa a často i keď o mne hovoria, že som veľmi prísny pedagóg, 

vyžadujem vedomosti. Ale učenie má krásnu stránku, študenti sú  pre mňa kolegyne a kolegovia 

a mám cieľ, aby boli veľmi rýchlo oveľa lepší ako som ja. Chcem, aby ma predbehli a snažím sa im 

teda odovzdať  maximum, čo v sebe mám a čo viem. Preto aj vyžadujem na skúškach, aby boli lepší.  

Je to práca,  ktorá vám nedovolí sociálne starnúť a to je na nej šarmantné. Biologicky áno, to je 

nemožné, ale sociálne vás to vracia do veku mladosti, keď človek má isté pochopenie a nestráca 

pamäť, tak si vieme celkom porozumieť. 

Mali ste niekedy nejaké skúsenosti s naším gymnáziom? 

Teraz sa nechcem dotknúť gymnázia, ale neviem si spomenúť, či som na Gymnáziu v Senci na 

prednáške bola alebo nebola. Takže ospravedlňujem sa, ak som bola,   nepamätám si to. Prosím, 

prijmite to s pochopením, bola som na väčšine gymnázií, ktoré sú na Slovensku, tak sa mi to tak 

trošku zahmlieva. Ale určite som sa stretla so študentmi na akciách, ktoré sa konali v kultúrnom dome. 

To si pamätám, že áno.  

Keby ste mali čarovný prútik, čo by ste vo svojom živote zmenili? 

Základ šťastia je si nekláť túto otázku. Ako náhle si ju budete klásť, núti vás to rozmýšľať spôsobom, 

čo nebolo v živote v poriadku a navyše, aj tak to už nezmeníte. To zamýšľanie nad tým, čo nebolo 

v poriadku, má jeden jediný zmysel, nezopakovať tú istú chybu. Takže to poučenie alebo ten čarovný 

prútik je o tom, že ak som už raz zakopla, neurobiť to znova.  

Ďakujem za rozhovor. Mirka 

 


