
Romantický štúrovec Adrián Čapo z II. B 
Nájdete na webovej stránke školy v odkaze Žiaci  Školský časopis  Osobnosti medzi nami 

 

Zaujímavou črtou Adriánovej osobnosti, ktorý na našej škole študuje odbor škola 

podnikania, je jeho proslovanské a proslovenské cítenie, ktoré sa u neho vyvinulo už v mladom veku. 

Všetko sa začalo zanieteným čítaním kníh od prvého ročníka základnej školy, čo vypestovalo jeho 

bohatú slovnú zásobu a neskoršiu zručnosť v písaní. Objavil ju v sebe v 7. ročníku pri písaní povinnej 

školskej úvahy. Odvtedy ich napísal už vyše sedemdesiat. Jeho spisovateľské ambície sa ešte väčšmi 

prejavili v 9. ročníku, kedy pocítil nutkanie začať písať svoju prvú knihu. V rámci práce v žiackej 

školskej rade na našej škole v sebe naviac objavil i „štúrovské“ vodcovské a organizačné schopnosti 

nádejného angažovaného verejného dejateľa, ktorým by sa v budúcnosti i rád stal.  

 

Adrián, je proslovanské a proslovenské štúrovské cítenie hlavnou charakteristickou črtou tvojej 

osobnosti?  

Áno, jednou z najhlavnejších, pretože mám rád slovanský národ. 

 

Ako si k slovanskému cíteniu dospel? 

Na základnej škole sme sa učili o štúrovcoch, ako veľmi sa bili za náš národ, prišlo mi to také 

hrdinské. Keď učiteľka slovenského jazyka videla, že ma táto oblasť zaujíma a mám dobré výsledky, 

odporučila mi ísť na literárnu školu, na Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej. Pre nedostatok 

detí sa však neotvoril prvý ročník, čo ma veľmi mrzelo.  

 

Pamätáš si na konkrétnejší moment, kedy ťa v tomto tvojom smerovaní po prvý raz niečo najviac 

oslovilo? 

Bolo to asi v 8. ročníku, báseň Mor ho, a potom určité udalosti z histórie, boli sme stále utláčaní, 

a mne sa to veľmi nepáčilo, pretože my ako Slovania sme nikomu neublížili a neviedli sme vojny. 

Zbrane sme dvíhali len pri obrane svojho územia.  

 

Spomínaš si na významnú udalosť z tvojho detstva, na člena rodiny či na niekoho z okolia, ktorí na 

teba mali vplyv? 

Lásku ku knihám mám od mamky, ona tiež rada číta. Videl som ju veľa čítať a tak som si sám sadol ku 

knihám. Som skôr taký samotár. Učiteľka slovenčiny na základnej škole na Bajkalskej ulici, Mgr. 

Elena Kivaderová, bola najpodstatnejšou hybnou silou pre môj ďalší vývoj. V 8. ročníku sme 

preberali históriu slovanstva, prvé poznanie mi teda sprostredkovala ona. V 8. aj v 9. ročníku 

organizovala tzv. Literárny večer, kde som mal prvú možnosť prezentovať svoju tvorbu aj iným.  

 

Takže všetko sa začalo záľubou v čítaní, povedz nám o svojom čítaní niečo viac. 

Áno, keď som bol malý, prečítal som veľmi veľa kníh. Odtiaľ mám asi aj slovnú zásobu, ktorú 

používam pri písaní. Na základnej škole v prvom ročníku som začal čítaním Harryho Pottera, Narnie, 

zaujal ma brazílsky spisovateľ Paulo Coelho, ktorý píše úvahy. Potom som prešiel na historické knihy, 

dá sa povedať na vojenskú históriu. Posledný rok sa venujem knihám, ktoré mapujú politickú 

a sociálnu situáciu od roku 1923 až dodnes. Začínajúc od extrémistickej vlny, ktorá sa prehnala 

Európou začiatkom 20. storočia, cez 2. svetovú vojnu, studenú vojnu, až po konflikty v Afganistane, 

Iráne, Iraku, Pakistane a Sýrii. Takisto mám rozčítané biografie ľudí a politikov, ktorí v tomto období 

hýbali dejinami. 

 



Priblíž nám svoje začiatky v písaní. 

Asi v 7. ročníku sme mali zadanie napísať úvahu. Tému úvahy si už nepamätám, skôr ma zaujalo jej 

samotné tvorenie. Odvtedy som ich napísal možno vyše sedemdesiat. Väčšinou sa ich tematika točí 

okolo slovanstva a pocitov, ktoré človek zažíva, respektíve ktoré pozoruje okolo seba. Niektoré mám 

doma, niektoré vznikli tak, že ma kamarát poprosil, aby som mu napísal úvahu. Písal som knihu, 

v ktorej sa človek stretáva s bežnými problémami života a uvažuje ako ich prekonať, ako ich vnímať 

a podobne. Teraz sa jej však veľmi nevenujem, píšem skôr úvahy. Začal som ju písať v 9. ročníku. Je 

to už tretí rok. Nepíšem ju stále. Leží na poličke, mám napísaných asi 20 strán. Určite sa k nej chcem 

v budúcnosti vrátiť a určite by som rád svoju knihu aj vydal. 

 

Ako sa tvoje slovanské cítenie prejavuje v každodennom živote? 

Všímam si ľudí okolo seba, nakoľko sa cítia byť Slovanmi. A nepáči sa mi, že my, ako Slovania, 

nasledujeme skôr americké vzory, nikoho sa tým však nechcem dotknúť. Mám priateľov, ktorých tiež 

zaujímajú podobné témy. Väčšinou trávim čas s nimi, pretože sa s nimi o týchto témach viem  

porozprávať. Nie s každým sa dá o týchto veciach porozprávať. Takých ľudí je málo. Na základnej 

škole som mal kamaráta, tiež ho zaujímala história a budúcnosť Slovanov.  

 

Ako si predstavuješ svoju budúcnosť? 

Našiel som sa tu, v žiackej školskej rade, a objavil som v sebe ďalšie možnosti a záujmy. Veľmi by ma 

bavilo pôsobiť ako redaktor, autor článkov, organizačný, kultúrny pracovník, usporiadateľ kultúrnych 

akcií. Bolo by fajn, keby som mal nejaký tím, rozdelili by sme si úlohy a pracovali na nich. 

V budúcnosti by som sa rád dostal do politiky, ale to je veľmi dlhá a nie ľahká cesta. Ak v dnešnej 

spoločnosti niekto obhajuje záujmy slovanstva, onálepkujú ho ako extrémistu. Ja som však len hrdý na 

našu históriu, našich hrdinov, našu krajinu, našu kultúru a tradície a rád by som tieto hodnoty bránil.  

 

Poteším ťa, ľudí ako ty je na Slovensku určite veľa a ich práca nemá s extrémizmom nič spoločné. 

Napríklad len nedávno sa na Prešovskej univerzite uskutočnila prednáška o vydaní pripravovaného 

súborného diela Jána Levoslava Bellu, ktorý bol slovenským skladateľom, organistom, dirigentom 

a pedagógom z prelomu 19. a 20. storočia. Jeho tvorba predstavuje jeden z mnohých prejavov 

vyspelého romantizmu i jeden zo základných pilierov slovenskej hudobnej kultúry. Prednášateľom bola 

PhDr. Jana Lengová, CSc., samostatný vedecký pracovník  Ústavu hudobnej vedy SAV v Bratislave. 

Organizovala ju Katedra Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove. 

Stretával sa so svojimi hudobnými súčasníkmi svetového formátu a bol nimi i oceňovaný. V rámci 

súborného diela sa chystajú vydať jeho tvorbu komornú, orchestrálnu, vokálnu, svetskú vokálno-

orchestrálnu, duchovnú katolícku, duchovnú protestantskú, jeho opery, jeho básne a spisy, jeho 

korešpondenciu i tematický katalóg jeho diela. Na stránkach Slovenskej akadémie vied v Bratislave 

alebo Prešovskej univerzity by si iste našiel mnohé podobné aktivity, ktoré by ťa mohli zaujať, 

inšpirovať, povzbudiť. A našiel by si si tam aj mnoho partnerov na rozhovor o slovanstve a jeho 

významných osobnostiach. 

Som rád, že sa takéto podujatia organizujú. 

 

Na našej škole pracuješ ako predseda žiackej školskej rady. Na záver nám ešte prosím porozprávaj 

niečo podrobnejšie o tvojej práci v nej. 

Na začiatku roka nám pani triedna učiteľka Onderková vysvetlila, čo je to žiacka rada. Predtým som 

nevedel, čo to je. Dostal som v triede najviac  hlasov a začal som v nej pracovať. V prvom ročníku 

som začal pomáhať pani učiteľke Černajovej. Videl som, že na tejto škole žiacka rada naozaj pracuje. 



Zorganizovali sme skoro každú akciu na škole, tie ktoré sa každoročne tradične opakujú, aj akcie 

jednorazové. Minulý rok sme navštívili slabozraké deti v Levoči a tento rok sme boli v internátnej 

škole pre hluchoslepé deti v Červenici, na deň, kedy máme urobiť dobrý skutok. S pani učiteľkou 

Černajovou vediem aj stretnutia. Jeden víkend sme boli ešte s dvomi žiačkami na konferencii 

o žiackych radách v Kľačne pri Prievidzi. To, čo som sa tam dozvedel sa snažím prenášať aj do práce 

našej žiackej rady. Napríklad jeden chlapec tam mal prednášku o tom, ako ľudí veľmi ovplyvňujú 

médiá. Stačí im pustiť dve, tri reklamy a dá sa povedať, že ich máte v hrsti. Až ma vystrašilo ako 

ľahko sme ovplyvniteľní. Myslím si, že je tu veľa negatívnych javov súčasnej konzumnej spoločnosti, 

veľa z nich preberáme zo západu. Určite by som si ja individuálne chcel na to dávať pozor a pomáhať 

v tom aj ostatným, aby sme nešli za každým falošným ideálom. Na konferencii sme mali aj valné 

zhromaždenia, všimol som si ako pracuje predsedníctvo, ako spolupracujú medzi sebou, aké majú 

prejavy. Myslím si, že odkedy pracujem v žiackej rade som komunikatívnejší, viem lepšie vyjadriť 

svoje myšlienky. Zaujala ma tam kultúra prejavu, spôsob organizácie, tí ľudia sa vôbec nebáli 

vystupovať. Do našej rady by som chcel preniesť profesionálnejšiu úroveň a organizáciu, aby to žiakov 

zaujímalo, aby k tomu nezačali mať laxný prístup. Tam som videl, že si každý svoju prácu robí rád, 

v dobrej atmosfére. Žiacka rada ma naučila veľmi veľa a som rád, že som jej súčasťou. 

 

Adrián, ďakujem ti za rozhovor, prajem ti, aby sa ti v živote podarilo naplniť svoje sny a odovzdávam 

ti štafetu pri hľadaní ďalších zaujímavých osobností na našej škole, ktoré ťa oslovili. O kom by si do 

tejto rubriky Osobnosti medzi nami rád napísal? To sa dozvieme už čoskoro.  

 

Spracovala Mgr. Natália Prostredná  

 

Prílohy:  

 

1. Úvaha Môj sen 

2. Rýchloúvaha cez prestávku 

3. Úvaha Som väzeň v koncentračnom tábore 

4. Hlavné myšlienky z úvah 

5. Úvaha Úspech 

6. Úvaha O životných prehrách a výhrach 

7. Úvaha Pravda a lož ako hodnoty alebo „pseudohodnota“ života 

8. Úvaha bez názvu 

9. Ako 14-ročný: Pán Hewson 

10. Detektívka 

11. Strašidelný príbeh 

12. Báseň, ktorá Adriána ovplyvnila Samo Chalúpka: Mor ho! 

13. Fotky – malý Adrián 

14. Fotky – veľký Adrián  

 

 


