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Ste jednou zo zakladateliek 
občianskeho združenia KERIC 
v  Čadci. Čo je poslaním tohto 
združenia a od čoho vznikol ná-
zov – KERIC?
KERIC sme spolu s  kolegyňou 
Ivkou Hruškovou založili v roku 
2002. Bolo to prirodzené vyús-
tenie aktivít, ktoré sme už vte-
dy pre našich študentov robi-
li. Ešte na gymnáziu, kde sme 
spolu učili, sme začali organi-
zovať medzinárodné aktivity. 
Ich hlavným cieľom bolo moti-
vovať našich študentov, aby sa 
učili angličtinu a aby v tom vi-
deli zmysel. Keď prišla možnosť 
založiť európske informačné 
centrum, nezaváhali sme a za-
ložili sme KERIC. Jeho prapô-
vodným poslaním bolo infor-
movať o  Európskej únii pred 
vstupom Slovenska do EÚ. Na-
ším osobným cieľom bolo spo-
jiť Kysuce so svetom všetkými 
možnými spôsobmi.

Čo ste robili predtým a čo bolo 
hlavným impulzom preto, aby 
ste spomínané združenie zalo-
žili?
Pred KERIC-om som učila ma-
tematiku a  informatiku na 
Gymnáziu J. M. Hurbana v Čad-
ci. Ako učiteľka som rada žila 
so svojimi žiakmi nielen na ho-
dinách, ale aj mimo nich. Cez 
prázdniny som organizova-
la splavy, cez víkendy turistiku 
a  takto som sa nejako pomaly 
blížila k založeniu KERIC-u. Na 
KERIC-i sa mi páči, že je to stále 
o vzdelávaní, ale viac neformál-
nom a zážitkovom.

V súčasnosti sa môžete pochvá-
liť tým, že hosťujete ročne de-
siatky dobrovoľníkov z  rôznych 
kútov sveta. A čo vy a cestova-
nie? 
Cestujem veľa, rada a môj man-
žel hovorí, že často. Cestujem 
„služobne“ aj „súkromne“. Slu-
žobne sa snažím navštíviť bu-
dúcich partnerov, aby sme 
mohli našich mladých vysielať 
na dobre pripravené projekty, 
ktoré by im poskytli veľa no-
vých skúseností do budúcnosti 
a na týchto návštevách chceme 
aspoň trošku otestovať, čo tam 
na našich budúcich dobrovoľ-
níkov čaká. Súkromne cestujem 

asi hlavne tam, kde sa môžem 
stretnúť so svojimi rozcestova-
nými deťmi.

V  súčasnosti sa ľudia boja vy-
cestovať do zahraničia kvôli te-
roristickým útokom a  nepoko-
jom. Ako to prežívate vy? 
Stále si myslím, že súčasnosť 
(tieto desaťročia) je jedno z naj-
pokojnejších období v  živote 
ľudstva. Vždy sú a  boli skupi-
ny ľudí, ktoré tento pokoj narú-
šajú. V  tejto dobe to vnímame 
veľmi intenzívne najmä preto, 
že sa k  informáciám dostáva-
me rýchlo a  každú informáciu 
si démonizujeme. Nepopieram, 
že sa dejú zlé veci (teroristické 
útoky), ale neovládajú ma a ne-
obmedzujú ma v  mojom živo-
te. V marci som bola v Aténach, 
veľa ľudí sa nás pýtalo, či sa tam 
nebojíme cestovať kvôli ute-
čencom. Nebáli sme sa a realita 
bola úplne každodenná a  nor-
málna.

Navštívili ste mnoho krajín. Kto-
rá vo vás zanechala najlepší do-
jem a naopak, je nejaká krajina, 
ktorá vôbec nesplnila vaše oča-
kávania? 
Ťažko povedať, ktorá kraji-
na zanechala najlepší dojem. 
Možno povedať, že hlbší do-
jem vo mne zanechala návšte-
va Gruzínska v roku 1989. Táto 
krajina ma zaujala prírodou, 
podnebím, architektúrou, vý-
bornou kuchyňou, neskutoč-
ne pohostinnými ľuďmi a prá-
ve v tom čase sa tam začali diať 
spoločenské zmeny a  demon-
štrácie, čo som zažila po prvý-
krát. Zo súčasnejších zážitkov 
by som spomenula Island. Bola 

som tam na návšteve projek-
tu, iba na šesť dní. Prvé tri dni 
som nechápala, prečo ľudia toľ-
ko túžia navštíviť túto chladnú, 
na prvý pohľad škaredú krajinu 
s  rezervovanými ľuďmi a  ešte 
aj drahú. Keď som navštívi-
la projekt asi 40  km od Rey-
kjavíku, kde bola horúca rie-
ka, našla som si tri hodiny na 
malú „túričku“. Išla som kraji-
nou, kde všetko bublalo, pari-
lo sa zo zeme a vyzeralo to tam 
celkom pekelne. Po výstupe do 
hôr som sa vyzliekla do plaviek 
(6 – 10 stupňov bolo maximál-
ne) a ponorila som sa do rieky, 
ktorá bola naozaj horúca. Po-
maly som začala chápať, pre-
čo si ľudia tento ľudoprázdny 
ostrov vedia obľúbiť a  dúfam, 
že sa tam niekedy vrátim iba 
s plecniakom a stanom a zaži-
jem ešte viac. 

Hovorí sa, koľko jazykov vieš, 
toľkokrát si človekom. Koľký-
mi jazykmi sa dorozumiete vy?
Dorozumiem sa iba po an-
glicky a  po rusky. Chcela by 
som viac, ale trochu som leni-
vá, trochu nemám čas a  ešte 
viem aj dobre gestikulovať, 
tak sa viem dohovoriť niekedy 
aj bez slov.

Vaša záľuba v jazykoch a cesto-
vaní sa preniesla aj na vaše deti. 
Minimálne na dcéru, ktorá štu-
duje v Číne. Aká bola vaša reak-
cia na toto jej rozhodnutie? 
Obe staršie deti vyštudovali 
v  zahraničí, syn skončil infor-
matiku v  Dánsku. Ich rozhod-
nutiu som sa najmä potešila. 
Som na nich pyšná, že si našli 
vlastnú cestu, baví ich a  idú si 
za svojím.

Veľa Slovákov pravidelne ces-
tuje do zahraničia, a pritom vô-
bec nepoznajú krásy Slovenska. 
Máte v našej krajine nejaké ob-
ľúbené miesto, kde sa rada vra-
ciate? 
Slovensko mám veľmi rada 
a myslím si, že aj celkom slušne 
precestované. Rada chodím do 
Banskej Štiavnice, zaplávať si 
vo vodárenskej, dať si čaj v Klo-
pačke alebo na túry do Tatier, 
Malej Fatry, každý rok splavu-
jem Hron. Nepoznám veľmi vý-
chod, ale aj to raz bude.

Ste človek, ktorý by dokázal žiť 
hocikde alebo sa vždy po ceste 
tešíte domov?
Čím viac cestujem, tým rad-
šej som doma. Som rada, že ži-
jem v Čadci a baví ma, že keď 

idem po ulici, veľa ľudí poznám, 
viem, ako veci fungujú. A baví 
ma to asi aj preto, že často ces-
tujem inde a môžem oceniť, ako 
je nám tu dobre, pekne, zeleno.

Váš otec bol skvelý lekár, po 
kom ste zdedili záľubu v cesto-
vaní a  cudzích jazykoch? Nikdy 
ste nechceli ísť v jeho šľapajach 
a byť lekárkou? 
Otec je lekár celou svojou du-
šou a  možno práve preto som 
nikdy nechcela byť lekárkou, 

lebo by som to nevedela ro-
biť s  takým zápalom ako on. 
Vždy ma to ťahalo k učiteľova-
niu, v čom mi bola vzorom zase 
mama a  aj som tam zakotvi-
la. Cudzie jazyky nie sú až ta-
kou mojou záľubou, záľubou je 
skôr komunikácia s  inými ľuď-
mi a na to je nutnou podmien-
kou sa nejako dohovoriť. 

Čo plánujete nové v KERIC‑i a čo 
vás tento rok čaká? 
Práve sa konajú tábory. Už 
máme dva úspešne za sebou 
a ďalšie tri nás čakajú. V tábo-
roch sa deti stretnú s  našimi 
dobrovoľníkmi a  Angličanmi 
zo športovej školy v  Lancastri. 
Po lete bude v KERIC-i tradičná 
výmena dobrovoľníkov a začne 
sa spolupráca so školami a ďal-
šími sociálnymi a  kultúrnymi 
inštitúciami v meste. To je te-
raz pre nás najväčšou výzvou, 
aby sme nemali veľa partnerov 
iba v zahraničí, ale aj tu v mes-
te. A  určite je pre nás výzvou, 
aby KERIC stále bol, čo nie je 
až také ľahké, ako to zvonku vy-
zerá.

Chystáte sa niekam na dovolen-
ku?
Chystáme sa na Cyprus. Práve 
sme riešili last minute, a tak sa 
teším na nefalšovaný prímor-
ský oddych.  Miroslava Murčová

Snímky archív Mirky Petríkovej

Mirka Petríková: Myslím 
si, že súčasnosť je jedno 
z najpokojnejších období 
v živote ľudstva
Mirka Petríková z Čadce je spoluzakladateľkou občianskeho združenia KERIC, zanietenou 
cestovateľkou a hrdou maminou. V rozhovore prezradila, prečo vznikol KERIC a aj to, aký je jej 
cestovateľský sen.

„Pomaly som 
začala chápať, 
prečo si ľudia 
tento ľudoprázdny 
ostrov vedia obľúbiť 
a dúfam, že sa tam 
niekedy vrátim 
iba s plecniakom 
a stanom a zažijem 
ešte viac.“

V Štiavnici medzinárodne. S KERIC‑ovými deťmi.
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