
Zo záujmu sa ženie za prácou 
Katarína Kořínková na stáži v Jad Vašem v Jeruzaleme 
 

22-ročná študentka Katarína Kořínková študuje históriu a judaistiku na Filozofickej fakulte 

Univerzity Palackého v Olomouci. Izrael navštívila už tri razy, a teraz vám porozpráva 

o svojejdruhej návšteve, kedy pracovala ako stážistka v Jad Vašem. 

 

Ľudia cestujú po svete 

z rôznych dôvodov. Čo ťa 

zaviedlo do takej zaujímavej 

krajiny, akou je Izrael? 

Každý študent, ktorý píše 

bakalársku prácu na 

judaistike, musí absolvovať 

stáž. Jednou z ponúkaných 

možností bola stáž v Jad 

Vašem, čo je Pamätník obetí 

a hrdinov holokaustu 

v Jeruzaleme, hlavnom meste 

Izraela. Chvíľu trvalo, kým na 

moju žiadosť zareagovali. 

Práve totiž bola jeseň, kedy 

saslávi veľa židovských 

sviatkov naraz, takže v Izraeli 

mali často voľno. Našťastie mi 

pomohli niektorí učitelia, 

ktorí mali v Jad Vašem 

známych. Nakoniec ma teda 

prijali ako stážistku. Bola som 

prvou študentkou z našej 

katedry, ktorá sa do 

Jeruzalemu hlásila.  

Spomenula si, že si pracovala 

v Jad Vašem. Čo tam bolo 

náplňou tvojej práce 

stážistky? 

Moja stáž prebiehala od 

marca do júna roku 2017. 

Pracovala som v archívoch 

Jad Vašem s úradnými 

dokumentmi zo Slovenského 

štátu a so spomienkami ľudí, 

ktorí prežili holokaust. Mala 

som ich prečítať a potom 

o nich vypísať údaje a ich 

obsah do archívneho 

systému, v ktorom ich budúci 

archivári a bádatelia nájdu 

v online databáze. Som rada, 

že som dostala práve túto 

prácu. Pri čítaní som sa totiž 

dozvedela mnoho nových, 

zaujímavých, ale aj desivých 

informácií o histórii 

holokaustu. Po práci som sa 

mohla prechádzať po 

rozsiahlom areáli Jad Vašem, 

kam okrem archívu patrí aj 

múzeum, rôzne pamätníky či 

Záhrada spravodlivých. 

Okrem toho som ako 

stážistka mala prístup aj na 

prednášky a ceremóniu Jom 

ha-šoa (Deň pamiatky 

holokaustu).  

Ubytovať sa vo vzdialených 

krajinách môže byť 

náročné.Bolo problematické 

nájsť si v Izraeli bývanie? 

Nájsť si vhodné a nie veľmi 

drahé ubytovanie 

v Jeruzaleme nebolo ľahké. 

Zo začiatku som bývala 

u známej jednej učiteľky 

z našej katedry. Jej byt bol 

pomerne ďaleko od Jad 

Vašem, ale mala som dobré 

spoje a vlastnú malú izbu. Už 

po mesiaci som sa však 

musela odsťahovať. Po dlhom 

pátraní na internete som si 

Pamätník obetí a hrdinov holokaustu v Jeruzaleme 



našla byt, v ktorom už bývali 

štyria výmenní študenti. Tak 

som skončila u nich, tentoraz 

v obrovskej, no takmer 

prázdnej izbe. Celkom sa mi 

tu páčilo, aj keď problémom 

sme sa úplne nevyhli. Raz 

k nám zavítali šváby, potom 

sme zase chytali potkana. 

Izrael je známy svojimi 

zaujímavými zvykmi. Bolo 

náročné zvyknúť si žiť v takej 

exotickej krajine? 

Izrael je moderná krajina, 

ktorá však stále dodržiava 

niektoré náboženské pravidlá, 

hlavne v takom svätom 

meste, akým je Jeruzalem. 

Ide vlastne o ústupok pre 

silno veriacich Židov, ktorí 

tvoria veľkú časť obyvateľov. 

Asi najviac ma ovplyvnil 

siedmy deň šabat. V judaizme 

je to deň pokoja, takže 

v krajine vôbec nejazdí 

verejná doprava a väčšina 

obchodov či múzeí je zavretá. 

Dokonca aj ulice Jeruzalema 

sú takmer prázdne. Šabat 

začína už v piatok večer, 

takže cestovanie som si vždy 

musela naplánovať tak, aby 

mi neušiel posledný spoj. 

Všadeprítomné kóšer jedlo si 

človek takmer nevšimne, teda 

pokiaľ práve nehľadá 

bravčové. Problémom bol 

sviatok Pesach, kedy sa celý 

týždeň nepredávalo nič 

kvasené. Musela som si 

vopred spraviť zásoby pečiva. 

Napriek týmto a ďalším 

obmedzeniam som rada, že 

som mala príležitosť zažiť 

hneď niekoľko židovských 

sviatkov. Spomeniem napr. 

šabatové večere, na ktoré 

som chodievala k jednej milej 

rodine. Každý piatok večer sa 

takto stretnú príbuzní 

a hostia, aby sa spoločne 

najedli a pomodli, a tak 

privítali šabat. 

Ľudia vo svete majú rôzne 

názory na Izrael. Ako na 

teba, z pohľadu cudzinca, 

Izrael pôsobí? 

O Izraeli sa v našich médiách 

často hovorí len v prípade, že 

tam došlo k nejakému 

teroristickému útoku. Aj 

krátka návšteva však stačí na 

to, aby človek zistil, že je to 

vlastne veľmi bezpečná 

krajina. Áno, aj počas mojej 

stáže došlo v Jeruzaleme 

k niekoľkým útokom, 

a predsa som domov vrátila 

živá a zdravá. V Izraeli sa mi 

najviac páčila všadeprítomná 

história, staroveká aj 

moderná. Vo voľnom čase 

som sa snažila navštíviť čo 

najviac zaujímavých miest 

a múzeí, hoci len v meste 

a jeho okolí. Aj po štyroch 

mesiacoch je tam stále čo 

vidieť, a preto sa do 

Jeruzalemu vždy rada vrátim.  
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