
 Kulturárium
  Časopis študentov Filozofickej fakulty 
  Univerzity Komenského v Bratislave    1/2020

Zdravší bufet, spokojnejší študenti

Špeciality európskej gastronómie

Obliekajme sa kvalitne, lokálne, štýlovo

100 rokov volebného práva žien

Patrik Herman: Na konkurz do Markízy ma uniesol kamarát



KULTURÁRIUM 1/2020 ISSN 2585-7169 

Časopis študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave  

Šéfredaktorka: Bc. Stella Ondrejčiková • Zástupkyňa šéfredaktorky: Bc. Michaela Karaffová • Editorky čísla: Mgr. 
Kristína Piatková, PhD., PhDr. Perla Bartalošová, PhD. • Redakčná rada: Bc. Stella Ondrejčiková, Bc. Andrea 
Župová • Jazykové redaktorky: Bc. Stella Ondrejčiková, PhDr. Perla Bartalošová, PhD. • Grafické spracovanie: 
Mgr. Kristína Piatková, PhD. • Autori fotografií: Bc. Michaela Karaffová, Bc. Ema Stanovská, Mária Kromková, 
Alexander Ernest, Katarína Biskupičová, Mária Miháliková, Alexandra Kosorinová, Tinka Bartková • Odborná 
konzultantka: Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. 

Fotografia na obálke: Pixabay 
Za texty zodpovedajú autori a sú chránené autorskými právami jednotlivých autorov.  
Tlač: KO&KA, spol. s.r.o., Bratislava 

Kontakt na redakciu: rr.kulturarium@gmail.com 
        @kulturarium

Vydáva: OZ Slovenčina s podporou Katedry slovenského jazyka FiF UK v Bratislave



3

EDITORIÁLOBSAH
K u l t u r á r i u m  1 / 2 0 2 0

Správa

100 rokov volebného práva žien          4-5

Rozprávali sme sa

Patrik Herman: Na konkurz do Markízy  

ma uniesol kamarát             6-7

Svet má nový album s názvom Blue! Jeho autorom je 

Martich Harich           8-9

Šéfredaktorka literárneho časopisu:  

Internetové médiá v sebe neskrývajú toľko pocitov  

ako tlačené noviny               10-11

Aktivity študentov

Mažoretky, „kultúrna vložka“ či profesionálny šport?    12-13

Okolo nás

Špeciality európskej gastronómie     14-16

Zdravší bufet, spokojnejší študenti                                             17

Koniec vyhadzovania jedla z reštaurácií    18-19 

Študenti študentom

Ako zlepšiť naše ekologické správanie        20

Obliekajme sa kvalitne, lokálne, štýlovo    21-22 

Kórejské Slovensko alebo slovenské Kórejsko?                  23-24 

Tipy na aktivity s mobilnými telefónmi pri  

výučbe slovenského jazyka na školách   25-26 

Korona v našom živote                                               27 

Život s literatúrou

Umenie vybratiť si, čo nemať v paži          28

Úsmevná, no predvidateľná           29

Rusalka              30

1917 je tanečná choreografia medzi hercami a kamerou      31 

Čože je to päťdesiatka? – pýta sa známa pieseň.
A čože je to dvojnásobná päťdesiatka? 
Sto. Presne sto rokov. Toľko tento rok oslavuje 

SND, na čo nás upozorňujú nápisy na rôznych miestach 
(nielen) Bratislavy, hlásali to pozvánky, reklamy, publi-
kácie a určite ste všetci zachytili mnoho informácií spo-
jených s týmto významným jubileom. Už trochu menej 
propagovaným výročím je storočnica týkajúca sa žien. 
Presnejšie ich volebného práva, ktoré sa v našej kraji-
ne zrodilo pred sto rokmi a za ten čas prinieslo mnoho 
zmien a zaznamenalo progres. Z roka na rok síce neba-
dateľný, no ak sa pozrieme sto rokov vzad... Veď zvážte 
sami. 

Čože je to teda storočnica? Pýtame sa my, redaktori 
Kulturária a na našich stránkach sa pokúšame priniesť 
vám námety, vďaka ktorým si na túto otázku vytvoríte 
vlastnú odpoveď. 

Keď však budete hľadať odpoveď, nezabúdajte 
myslieť aj globálne. Ako naša planéta vyzerala pred sto 
rokmi? A ako pred stokrát sto rokmi? Čo môžeme uro-
biť pre to, aby tu aj o sto rokov bola? A čo ak to nie je 
otázkou nasledujúcej stovky, ale nasledujúcej desiatky 
rokov. Možno stačí jediný malinký krôčik stoviek ľudí, 
aby sa čosi zmenilo. 

Pretože presne tak to funguje už po stáročia. Stačí 
jediný človek, aby sa pohli veci iným smerom. V zmýš-
ľaní, v politike, kultúre, v budúcnosti lokálnej i globál-
nej. 

Nech vás, milí čitatelia, počas listovania naším časo-
pisom, neopúšťa presvedčenie, že aj jednotlivec dokáže 
veľké veci (hodné zmienky možno aj o sto rokov) a že 
ak sa spoja stovky jednotlivcov, vytvoria jeden veľký 
silný kolektív.

Želám si, aby ste na našich stránkach našli tie správ-
ne podnety.

Príjemné čítanie, priatelia!

Bc. Stella Ondrejčiková

šéfredaktorka
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       Správa

100 rokov volebného práva žien
„Žijeme vo zvrchovanom, demokratickom a právnom štáte. Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú pro-
stredníctvom volených zástupcov alebo priamo.“ Súčasne aj to vo svojej prvej hlave deklaruje Ústava Slovenskej republiky. 
Nie tak dávno, ešte v uplynulom storočí, občianska angažovanosť v spoločnosti nemala miesto a práve základný princíp 
demokracie, participovať pri riadení štátu a výbere politických predstaviteľov, nebol umožnený všetkým rovnako. Takou-
to výsadou disponovali príslušníci vyššej vrstvy a pre „plebs“ (obzvlášť pre ženy, ktoré nemohli voliť vôbec) možnosť slo-
bodných volieb oscilovala niekde v rovine utopistických myšlienok a sci-fi predstáv. Reformný zákon síce neskôr umožnil 
okrem šľachty politický aktivizmus aj majetným občanom, no pre obyčajných ľudí bola príležitosť pristúpiť k volebným 
urnám stále na míle vzdialená od reality. Až do roku 1920 všeobecné volebné právo bez ohľadu na pohlavie, náboženskú 
príslušnosť, majetkové či sociálne pomery na Slovensku prakticky neexistovalo.

Voliť a byť volené 
USA, Kanada či azda Veľká Británia? Kdeže. V ce-
losvetovom meradle bol prvou krajinou, ktorá ženám 
ešte v roku 1893 priznala volebné právo, Nový Zé-
land. Epochálny počin kontinuálne nasledovali ostat-
né krajiny, Fínsko v roku 1906 dalo ženám okrem prá-
va voliť aj možnosť uchádzať sa vo voľbách o miesto 
v parlamente. Ľady sa pohli aj na území Českoslo-
venska, kde ženy iniciatívne podnietili diskusiu a po-
ukázali na naliehavosť zmeny volebného systému. 
Mali na pamäti, že uznanie ženského volebného prá-

va bude mať širší presah a enormný vplyv na ďalšie 
generácie. Polopatisticky povedané: ženy motivova-
la vidina lepšieho a kvalitnejšieho života nielen pre 
seba, no najmä pre svoje deti. Príslušníčky nežného 
pohlavia si na našom území právo voliť a byť volené 
následne vydobyli v roku 1920. Predchádzalo tomu 
prijatie Ústavy prvej Československej republiky,  
v ktorej bolo v obdobnom znení zakotvené, že ženy 
sú politicky, sociálne a kultúrne postavené rovnocen-
ne k mužom. Ženy sa de facto vymanili zo zajatia 
kostola a kuchyne, čo bolo v minulosti s určitosťou 
ich jediné pole pôsobnosti. Volebné právo zača-
lo v rámci Československa prislúchať od tej chvíle 

Mária Kromková na voľbách do NRSR 2020

Feministka Millicent Garrett Fawcett (1847 - 1929)
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všetkým bez rozdielu, a čo je hlavné, priama účasť 
vo voľbách prestala byť striktne len mužskou zále-
žitosťou. V období, keď toto privilégium vo svete 
vôbec nebolo samozrejmosťou. Koniec koncov, čes-
koslovenské ženy začali voliť v rovnakom čase ako 
tie americké a napríklad radikálnym spôsobom pred-
stihli vyspelú európsku krajinu, akou je Švajčiarsko. 
Ženám tam na federatívnej úrovni náleží volebné 
právo až od roku 1971. Vo vtedajšom Českosloven-
sku ženy zaobchádzali s volebným právom skutoč-
ne ako s výsadou a nie povinnosťou. Dôkazom toho 
bola aj relatívne vysoká volebná účasť, čo bolo na 
druhej strane podmienené aj tým, že málokto dostal 
výnimku byť oslobodený od volieb. Nový voleb-
ný systém taktiež indikoval zmenu v personálnych 
štruktúrach parlamentu. Takýto predpoklad sa uká-
zal ako značne pravdivý. V parlamentných voľbách 
v roku 1920 bolo do vtedajšej Poslaneckej snemov-
ne Národného zhromaždenia legitímne zvolených 
prvých 12 žien. Pomer žien v parlamente plynutím 
času postupne narastal, dnes dosiahol historické ma-
ximum. Len pre porovnanie, do poslaneckých kresiel 
po tohtoročných parlamentných voľbách zasadne 32 
žien. Stav sa konkrétne navýšil o 4 ženské mandáty 
v porovnaní s predchádzajúcim volebným obdobím. 

Ženy v prvej línii
Voľby v tomto smere poukázali na rastúcu tendenciu. 
Niekomu sa však aktuálny počet žien v parlamente 
môže stále máliť. Ak berieme do úvahy celých 100 
rokov volebného práva žien, iste to nie je markant-
ný rozdiel, no akákoľvek snaha a úsilie v budúcnos-
ti prečísliť počet mužov v parlamente je minimálne 
unáhlená. Triezvy pohľad na vec hovorí, že skutočný 
zmysel je v cielenom dosahovaní toho, aby mala vlá-
da, samotný parlament či ostatné orgány ten najvyšší 
odborný a morálny kredit. Odhliadnuc od toho, aké 
zastúpenie v danej inštitúcii majú ženy a muži zá-
roveň. Na margo postavenia žien v spoločnosti, ne-
menej významný prielom sme dosiahli v marci mi-
nulého roka. Máme prezidentku. Prekonali sme istú 
psychologickú bariéru a ako 12. krajina v poradí sme 
do funkcie hlavy štátu zvolili ženu. Na svete je podľa 
OSN 195 štátov. To už nie je zanedbateľná malič-
kosť. Budúcnosť ukáže, či budeme aj v iných sférach 
v tomto nastolenom trende pokračovať.   

Autorka: Mária Kromková
študentka žurnalistiky

Fotografie: Mária Kromková, Pixabay
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      Rozprávali  sme sa

Patrik Herman: Na konkurz do Markízy 
ma uniesol kamarát 

Byť novinárom nie je vždy ľahké, napriek tomu táto profesia prináša množstvo zážitkov či dobrodružstiev. Ako vyzerá 
bežný deň moderátora najsledovanejšej slovenskej televízie a čo sa skrýva tam, kde oko diváka nedovidí? Patrik Herman 
patrí medzi úplne prvé známe tváre televízie Markíza. Pôsobí v nej takmer od samého začiatku a dnes je jedným z najreš-
pektovanejších moderátorov. V rozhovore nám prezradil svoje zážitky a tajomstvá z pracovného, ale aj osobného života.

V rozhovore s televíznym moderátorom Patrikom 
Hermanom si prečítaš: 

 Ako sa dostal na pozíciu moderátora. 
 Ako sa z pozície pedagóga díva na súčasných študentov          
 žurnalistiky. 
 Čo preňho znamená stres pri práci. 
 Čím vypĺňa svoj čas mimo kamier. 
 Ako vidí budúcnosť novinárčiny na Slovensku. 

Patrik, v čom sa profesia novinára odlišuje od os-
tatných profesií?

Kým som ešte chodil na strednú školu, nemal som 
ani potuchy, že budem nejakým moderátorom a bu-
dem pracovať v televízii. K tej novinárčine som sa 
dostal pomerne zvláštnym spôsobom. Mojím snom 
bolo stať sa lekárom, či právnikom. Mal som veľmi 
prísnu profesorku slovenčiny na gymnáziu, ktorej 
som odovzdal domácu úlohu po termíne, lebo som 
bol chorý.  Samozrejme, poslala ma s ňou von s tým, 
že: „Pätorka,“ a povedala slávnu vetu: „Pre mňa - za 
mňa si to pošli do novín“. Ja som z takého teenager-
ského trucu tú úlohu poslal do okresného týždenníka 
a tam naozaj tá slohová úloha vyšla ako úvodník na 
titulnej strane. Dostal som svoj prvý dvanásťkoru-
nový honorár (po prepočte 30 centov), no a ponuku 
k ďalšej spolupráci. Po niekoľkých mesiacoch písa-

nia do okresného týždenníka ma raz moja spomínaná 
učiteľka prepadla na hodine chémie, ukázala prstom, 
chytila ma za golier a odtiahla ma do triedy, kde sa 
pripravoval školský časopis. Tam niekde sa to vo 
mne zlomilo. 

Bol som rozhlasovým moderátorom a myslel 
som, že tam aj skončím. Povedal som si, že to rádio 
je super, lebo tam ma nikto nevidí, tak som si mys-
lel, že to bude moja posledná zastávka. No nebola. 
Mal som šťastie na skvelých kamarátov. Jeden z nich 
sfalšoval môj podpis na prihláške do konkurzu. Za-
volala mi nejaká čudná pani a oznámila mi, že sa 
mám dostaviť do Markízy. Jediným šťastím bolo, že 
s tým istým kamarátom som išiel na obed a povedal 
som mu to. V nasledujúce ráno ma čakal s naštarto-
vaným autom a uniesol ma na ten konkurz. Ja by som 
na to odvahu nemal. Vyslovene proti mojej vôli ma 
tam držal ešte 3 dni (smiech), tak som nakoniec cez 
ten konkurz prešiel. 

Tá práca, v porovnaní s predošlými, je kontaktná. 
Je o stálom kontakte s ľuďmi a najviac ma na tom 
fascinuje, že keď som v televízii začínal – v spravo-
dajstve, v televíznych novinách – každý deň bol iný. 
Každý deň stretnete nových a iných ľudí, ocitnete sa 
v inej situácii a tie dni sa neopakujú. Táto práca je 
pre mňa práca snov a ja som rád, že môj život sa 
uberal týmto smerom.
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Aké vlastnosti by mal mať dobrý novinár? 

Za možný problém tých, ktorí sa chcú vydať na no-
vinársku dráhu, a badám to dnes, už ako pedagóg, 
považujem to, že ľudia sa veľmi málo zaujímajú 
o spoločenské dianie, tým však nemyslím politiku. 
Ja som vyštudovaný politológ, ale politika ma už 
nezaujíma. Som zo všetkého taký znechutený, že 
mám pochopenie, ak sa niekto priamo nevenuje po-
litickým záležitostiam, ale mať nejaký ten základný 
prehľad o spoločenskom dianí okolo, to je v podsta-
te nevyhnutnosť, ktorá mnohým nejakým spôsobom 
chýba. Toto je možno taký ťažký hendikep, s ktorým 
bojujem ako pedagóg. Mnohí študenti žurnalistiky, 
aj vo vyšších ročníkoch, strácajú základný spoločen-
ský prehľad.

Je ťažké zvládať novinársky stres? Ako sa s ním 
vyrovnávate? 

Človek si zvykne aj na šibenicu. Stres má v rôznych 
novinárskych pozíciách rôzne príčiny. Keď som pô-
sobil v spravodajstve, stres bol hlavne časový. Bolo 
to o neuveriteľnom tlaku na získanie a spracovanie 
informácií do nejakého termínu. Tie správy sa nedali 
posunúť,  informácie sa posúvali celému Slovensku, 
navyše, museli byť stopercentné, museli byť pravé, 
preverené a pravdivé. Je síce fajn, že človek príde 
z nakrúcania s hodinovým materiálom, ale keď vám 
niekto povie, že to chce mať spracované na jeden 
a pol minúty, to je masaker – vedieť z toho všet-
kého vyextrahovať to najpodstatnejšie a z hodiny 
a pol urobiť nejakých deväťdesiat sekúnd. Iné to 
bolo v publicistike, tam zas bol tlak na to, aby sme 
analyzovali, aby sme prinášali súvislosti. Znovu tam 
bol tlak časový a nechýbal ani stres. Nechceli sme 
riskovať žiadne žaloby, pretože dnes je to o tom, že 
ak urobíte ako novinár chybu, na dvere vám hneď 
klope dvadsať právnikov, ktorí by vás najradšej zo-
žrali a zdrali z kože. No a v tej moderátorskej pozí-
cii je to zas iný stres. Iné bolo aj moderovať reláciu 
Lampáreň, kde sme vysielali zo záznamu, ale aj tam 
bolo veľa zábavy a srandy pri nakrúcaní. Niečo úpl-
ne iné je to teraz, keď vysielame Reflex. To možno 
mnohí nevedia, ale Reflex sa vysiela naživo. Keď 
tam urobím nejakú chybu, tak je to chyba, ktorú vidí 
celé Slovensko, no a môžem byť hviezdou internetu.

Je to vlastne stále o akomsi hraní divadla. Herec, 
ktorý ide na divadelné dosky, má trému, aj keď ide 
hrať rolu, ktorú už hral 50-krát. On ako herec musí 
dokázať zahrať svoju rolu a skryť trému. Toto isté 
robia herci, speváci aj moderátori. 

Ostaňme ešte pri Reflexe. Čo robíte, keď za-
hlásite reportáž a máte voľno? Ako si vypĺňa-
te tento voľný čas?

Človek nemôže nejakým spôsobom vybehnúť von, 
čiže ak mám komunikatívnu réžiu, rozprávame si 
vtipy či komentujeme reportáž, ak je na to dôvod. 
Škoda, že niekedy diváci nemajú možnosť počúvať, 
čo si tam rozprávame. Počas reklamnej pauzy, keď 
niekedy tie brejky majú aj osem, deväť minút,  a te-
raz neviem, či by som to mal povedať a odhaliť to až 
takto do zákulisia ale, ak je naozaj teda garantované, 
že máme deväťminútovú reklamu, tak sa zoberiem 
a s kameramanmi vybehneme na chodbu. Dáme si 
kávu a debatujeme do bezpečného času. 

Aká generácia novinárov podľa Vášho názoru vy-
rastá na Slovensku?

Veľmi zložitá otázka! Táto generácia môže byť efek-
tívnejšia, a to práve vďaka tomu, že má obrovské 
množstvo spôsobov, ako sa dostať k informáciám. 
Tých zdrojov je obrovské množstvo. Dnešná situá-
cia sa nedá porovnať s tým, čo bolo pred dvadsia-
timi rokmi – archívy, informačné toky, môžete si 
tie informácie rýchlejšie preveriť. Technológie bez 
debaty dokážu pomôcť. Niekto urobí lepší článok 
od stola za počítačom ako niektorý zo starších no-
vinárov, ktorý bude behať po celom Slovensku, kým 
konečne prinesie nejaký výsledok. Naše vysoké 
školy produkujú kvantá absolventov žurnalistiky. 
Ja len tak poznamenám, že toľko novinárov ročne 
neumiera, koľko ich vypľujú naše univerzity. Chva-
labohu, konkurencia je obrovská a  žurnalistika si 
vyselektuje z tých záujemcov topku. Trh nepustí me-
dzi seba nekvalitných novinárov. Čo teda musím ešte 
povedať a čo je dôležité, je to, že neexistuje priama 
úmera medzi kvalitným novinárom a tým, že je ab-
solventom žurnalistiky. Kvalitným novinárom môže 
byť človek z akejkoľvek inej školy, absolvent iného 
odboru, možno niekedy nemusí mať vysokú školu, 
ale má talent a rozumie nejakej oblasti. To je niekedy 
možno väčšia devíza ako magisterský titul zo žurna-
listiky. Nebojím sa o to, že by sme nemali dostatok 
kvalitných novinárov. Myslím si, že aj Slovensko má 
svoju úroveň a vždy sa nájde dostatok takých stráž-
nych psov demokracie, ktorí na túto našu bláznivú 
republiku budú dohliadať.

Autor textu a fotografií: Alexander Ernest 
študent žurnalistiky
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      Rozprávali  sme sa

Svet má nový album s názvom Blue! Jeho 
autorom je Martin Harich

Slovenský spevák Martin Harich  nám v rozhovore prezradil, kde a ako začala jeho hudobná tvorba, čo všetko sa ešte túži 
naučiť, a tiež ako vyzerá jeho bežný deň.

Čo prvé sa ti vybaví v mysli pod pojmom „štu-
dentské časy“? 

Keď sa povedia študentské časy,  prvá vec, ktorá sa 
mi vybaví, je, ako sme si so spolužiakom rozrobili 
kľúč od jednej miestnosti na našom gymnáziu, kde 
bol klavír. Chodili sme tam potajme cez prestávky 
hrať pesničky. Po čase 
sme mali aj divákov – 
spolužiakov a učiteľov. 
Stala sa z toho tradícia 
veľkej prestávky.

Čo ty a hudba? Komu 
vďačíš za objavenie 
tvojho daru a talentu? 
Kde to celé začalo?

Všetko to začalo doma, 
u mňa v izbe (smiech). 
Hudba je pre mňa všet-
ko, otec ju u mňa pre-
budil ako prvý. Hral 22 
rokov v kapele a ja som 
od mala počúval hudbu. 
Ako 9-ročnému mi kú-
pil bicie. Ani som sa ich 
nedotkol, lebo ma nútil, 
aby som cvičil. Neskôr to 
prerástlo do toho, že som nechcel spievať len pre-
vzaté veci, ale chcel som tvoriť a písať niečo vlastné. 

Martin, vieme, že pochádzaš z krásneho regió-
nu Liptov. Odporúčaš čitateľom navštíviť toto 
miesto? Prečo?

Posledných päť rokov naozaj veľa cestujem, som 
viac  na cestách ako doma. Za posledné roky som 
zistil, že všade majú niečo, ale my u nás na Liptove 
máme všetko. Je tu slnko, sú tu hory, je tu voda, tep-
lo, zima, dá sa tu lyžovať, plávať, jednoducho všet-
ko, čo mám rád. Čím som starší, tým viac mám rád 
pokoj. Aj v hudbe, aj v tom, čo mám okolo seba, a na 
Liptove to vždy nájdem. A aby som nezabudol, po-
sledné roky v Liptovskom Mikuláši pribudlo naozaj 
veľa dobrých kaviarničiek, tak ak je niekto kaviaren-

sky povaľač, nájde si svoje. 

Akým spôsobom by podľa teba mali mladí ľudia 
rozvíjať svoj talent?

Myslím si, že najdôležitejšie je, aby v sebe človek 
objavil iskru a nadšenie pre niečo. Všetko, čo cíti, že 

ho baví, by mal robiť napl-
no. Mal by srdcom voliť tie 
správne cesty na križovat-
kách, a keď pocíti, že je to 
správne, netreba sa báť nie-
kedy aj zariskovať. 

Súhlasíš s výrokom „Áno, 
som hudobník, preto mám 
rád ticho“? 

Mám ho veľmi rád a mys-
lím, že ticho je veľmi dô-
ležité v živote muzikanta, 
pretože si potrebuje sadnúť 
a rozmýšľať, aby mohol tvo-
riť. Ja vytvorím najviac vecí 
v lietadle, keď mám telefón 
v režime lietadlo, nemám 
prístup k žiadnym rozrušo-
vačom mojej mysle, iba se-
dím, držím v ruke pero, pa-

pier a píšem. To sa v tichu robí veľmi dobre. Jednou 
z najhorších vecí, ktoré sa muzikantovi môžu stať je, 
že prestane počúvať hudbu.

Ako vyzerá tvoj bežný deň?

Popravde, v živote nemám priestor pre stereotyp. Je-
diné, v čom sa mi zhoduje každý deň je, že chodím 
neskoro spať. Som skôr nočný tvor. Aj čo sa týka 
hudby, väčšinou som najproduktívnejší večer.  Ráno 
vstanem, umyjem si zuby, dám si studenú sprchu, 
to praktizujem takmer každý deň a snažím sa veľ-
mi nevyspávať. Potom si urobím kávu z airpressu, 
ktorý si nosím so sebou aj na cesty. Nikdy nečítam 
správy. Vymazal som zo svojho života čítanie nega-
tívnych vecí. Každý deň sa snažím robiť aj niečo iné 
ako hudbu. Mám rôzne záľuby. Sem tam si chodím 
zaplávať alebo na bicykel. 
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Aké sú tvoje plány v blízkej budúcnosti? Na čom 
momentálne pracuješ, čo chystáš?  

V týchto dňoch mi vyšiel mini album, má len päť 
pesničiek, volá sa Blue. Mini je preto, lebo som sa 
rozhodol, že budem svoju anglickú tvorbu rozlišo-
vať podľa farieb. Je to môj prvý album kompletne 
v angličtine. Doteraz som robil platne iba v sloven-
čine a v angličtine vychádzali iba skladby. Tento rok 
sa v mojom živote objavil aj muzikál Christmas Ca-
rol, ktorý aktuálne píšeme v New Yorku. Trávim tam 
teraz veľa času a čoskoro letím späť na celý apríl. 
Hudba muzikálu je v mojej réžii a v réžii môjho bu-
beníka Maťka Smutného, s ktorým na tom pracuje-
me. Časovo, no aj duševne nás to veľmi napĺňa. 

Ak by si musel prestať spievať, čo ako druhé ťa 
v živote  najviac láka? 

Milujem lietanie, cestovanie. Keď letím napríklad 
do Ameriky, naschvál si objednám tri prestupy, aby 
som mohol dlhšie stráviť čas v lietadle, alebo letieť 
typom lietadla, ktorým som ešte neletel. Veľmi by 
som chcel pilotovať. Ak by som nebol muzikant, ur-
čite by som išiel týmto smerom.

Ak by si mohol urobiť ľubovoľnú anketu na ce-
lom Slovensku, čo by si sa chcel dozvedieť?

Chcel by som sa dozvedieť veľa vecí. Zaujímalo by 
ma, či Slováci poznajú hudobnú históriu, pretože 
na Slovensku sme mali tiež výborných skladateľov 
a hudobníkov, a máme ich aj v dnešnej dobe.

Kto ťa v hudbe a tvojej tvorbe najviac podporu-
je?

Najviac ma určite podporujú tí ľudia, ktorí moju 
hudbu počúvajú. Pre muzikanta nie je nič krajšie ako 
keď si pod videoklipom na Instagrame prečíta ne-

jaký názor, alebo príbeh človeka, ktorý sa v piesni 
našiel alebo to spojil so svojím životom. To sú pre 
mňa najkrajšie pocity, to mi dáva silu robiť, čo robím 
a pokračovať v tom.

Čo by si chcel v živote ešte dosiahnuť?

Chcel by som stále robiť ľudí šťastnými mojou tvor-
bou, z toho žijem najviac. Možno by som chcel do-
siahnuť v sebe vnútorný pokoj, byť viac usadený 
na jednom mieste, menej lietať. Čo sa týka mojich 
cieľov, naozaj stále robiť lepšie pesničky, pretože 
ten najväčší sen, ktorý som mal, sa mi splnil. Vždy 
som sa chcel hudbou živiť, byť muzikant, to sa mi 
nejakým zázrakom podarilo už v pätnástich. Už len 
to upevňovať, pracovať na sebe a byť stále lepším 
Martinom v hudbe, než akým som. 

Máš chvíle, keď sa len tak zastavíš, rozmýšľaš 
nad tým, kým si, čo máš a či to, čo robíš, je to 
správne?

Jasné, také chvíle mám (smiech). Niekedy sa mi po-
darí nájsť na to uspokojivú odpoveď, niekedy až tak 
nie. 

Čo by si sa ešte v živote chcel naučiť, no stále to 
odkladáš?

Snowboardovať by som sa chcel naučiť. Ale nie 
(smiech). Chcel by som sa naučiť, ako opraviť auto, 
keď sa mi pokazí, alebo poriadne plávať, chytať 
ryby, hrať futbal, naučiť sa nechodiť v noci do chlad-
ničky, nehovoriť stále „v podstate“ a „proste“, pre-
tože to hovorím stále. Ešte by som sa chcel naučiť 
byť väčším romantikom, niekedy rozmýšľať aj rozu-
mom, nielen srdcom (smiech). Veľmi by som si chcel 
urobiť PPL, vodičák na malé lietadlo. Ak by som mal 
ísť do hĺbky, tak by som chcel pochopiť, ako vzniká 
hudba, pretože neviem popísať, ako si navodiť pocit, 
že idem písať pesničku, skrátka sa to len tak stane 
a je to. Mohol by som sa tiež naučiť, ktorá strana je 
ľavá a ktorá pravá, lebo s tým mám doteraz problém.

Na záver si radi prečítame, či je podľa teba správ-
ne ísť za svojím snom.

Na toto budem odpovedať veľmi gýčovo. Áno. Ur-
čite je to správne. Hlavne sa netreba nechať odradiť. 
Môj kamarát Jimi Cimbala raz povedal veľmi peknú 
vetu. Tá znela nejako takto: „Keď si za niečím ideš 
a veľmi po tom túžiš, úspech sa vždy, vždy dostaví. 
Buď príde hneď alebo neskôr, no o to intenzívnejšie“.

Autorka: Lenka Tkáčová
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Martina Haricha 
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      Rozprávali  sme sa

Šéfredaktorka literárneho časopisu: 
Internetové médiá v sebe neskrývajú toľko 

pocitov ako tlačené výtlačky
Mária Juríková študuje na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Okrem plnenia 
školských povinností sa však venuje aj jednej veci, ktorá je v dnešnej dobe sociálnych sietí veľmi nezvyčajná – s kamarát-
kou (Barborou) vytvárajú vlastný literárny časopis „zine“ Horizont. 

Veľa ľudí dnes používa na seba-prezentáciu In-
stagram, Youtube, podcasty alebo blogy. Prečo 
práve „zine“ ? 

„Zine“ je odvodená skratka od Magazine. Je to 
časopis malého rozsahu plný intimity, myšlienok, 
umenia alebo čohokoľvek, čo autorom zíde na um. 
Práve to bol jeden z dôvodov, prečo na výber prišiel 
práve „zine“. Internetové médiá v sebe neskrývajú 
toľko pocitov, ako tlačené výtlačky. Zároveň ma to 

spolu s druhou šéfredaktorkou, mojou kamarátkou  
a vysokoškolskou študentkou Barborou, vždy ťahalo 
k časopisectvu a redakčnej tvorbe. „Zine“ bol skve-
lou kombináciou oboch.

Ako vznikol tento nápad?

Tento nápad, ako tvoriť a zároveň pritom spojiť lo-
kálnych umelcov, v nás tkvel už veľmi dlho. Museli 

Mária Juríková - šéfredaktorka literárneho časopisu „zine“ Horizont
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sme však nájsť spôsob, ako ho 
zrealizovať. To je oficiálna ver-
zia. Tá menej oficiálna je, že  
k vzniku prispela aj početná 
všadeprítomná inšpirácia z leta, 
ktorá ukrýva množstvo podne-
tov na tvorbu. Či je to zachytá-
vanie slnečnej oblohy, trávenia 
času, jázd na bicykli alebo me-
lanchólie nočných ulíc. Leto je 
dar, čo neprestáva v kreatívnom 
zmysle nikdy inšpirovať.

Aké boli začiatky časopisu 
Horizont?

Ako som spomínala, zača-
li sme veľmi spontánne, a to 
v lete. Nebolo jednoduché 
dať dokopy množstvo tema-
tických článkov, keďže sprvu 
sme niesli podobu magazínu  
a nie „zine-u“. Formát bol väčší, texty rozsiahlejšie. 
Zalamovanie aj šírenie (zúčastnili sme sa Zine festu  
v Trnave) bolo čisto svojpomocné. Všetko sme si ro-
bili samy, vrátane hľadania prostriedkov pre rozvoj  
a podporu ďalších autorov. 

Čo bolo ďalej?

Posúvali sme sa dopredu pomocou provizórnych 
redakčných rád, na ktorých sme vytvárali zrkadlá, 
premiestňovali a organizovali články, diskutovali 
a hľadali nové nápady. Samotná príprava je otázka 
niekoľkých mesiacov. Pripravujeme však ďalšie čís-
lo!

Dá sa tento časopis kúpiť?

Zatiaľ nie. Jedine, že by chcel niekto vydávanie 
a tvorbu časopisu podporiť kúpou kávy alebo čaju. 
Časopis je však dostupný na internete. 

Máte stálych redaktorov? 

Stále redaktorky sme len my dve. Všetko ostatné je 
postavené na prispievaní autorov, ktorých poznáme 
a máme overených. Sú to naše osobné literárno- 
umelecké klasiky prispievajúce krátkymi dielami 
podľa ich vlastnej inšpirácie. Vyznajú sa vo svojich 
odboroch, takže sa na nich vieme obrátiť a prípadne 
s nimi prediskutovať navrhnuté témy.

Neplánujete spoluprácu s novinármi z profe-
sionálnych médií?

V budúcnosti to nevylučujeme, lenže teraz je to sku-
točne vo hviezdach. 

Na čom momentálne pracujete?

Momentálne máme pripravené „čierno-biele“ číslo, 
ktoré je v kontraste voči poslednému pestrému, fa-
rebnému. Zameriavame sa na určitosť, stereotypy, 
štruktúru a podobne. Prinášame nový pohľad na veci 
vôkol nás a dúfame, že tým spojíme viacero ľudí  
s rovnakými pocitmi.

Máte nejaké konkrétne plány na rok 2020?

Určite chceme pravidelnejšie vydávať. Vysoká škola 
vie narušiť redakčné plány celkom účinne. 

Ako by si presvedčila mladého čitateľa, aby si ča-
sopis Horizont prečítal? 

Horizont je kúsok osobného až žurnálového poní-
mania sveta. Je natoľko intímny, až je verejný. Dúfa 
v spojenie rovnakých pocitov z rôznych perspektív, 
prepája myšlienky a umenie. Nie je typickým mé-
diom – neinformuje, skôr sa prizerá a hodnotí, ko-
mentuje. Preto je vhodným na odpočinutie od prís-
nych noriem klasických novín, dá sa pohodlne strčiť 
do vrecka a čítať vo vlaku. Verím, že presvedčenie 
čitateľov prichádza s ponúknutím pocitu komfortu  
a istého ubezpečenia, že v ničom nie sú sami a je  
v poriadku na chvíľu sa zastaviť.

Autorka textu a fotografií: Katarína Biskupičová

študentka žurnalistiky
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       Aktivi ty  š tudentov 

Mažoretky,
„kultúrna vložka“, či profesionálny šport?

Svoju históriu začal mažoretkový šport písať už v roku 1994, no odvtedy prešiel širokou škálou zmien a premien. Keď 
počujeme slovo „mažoretky“, drvivá väčšina z nás si predstaví pochodujúcu skupinku dievčat odeté v jednotnej uniforme 
s krútiacou sa paličkou v ruke a s vysokými bielymi čižmami na nohách. Nuž takto nejako vznikalo pravdepodobne mnoho 
mažoretkových súborov, ktoré v uplynulých rokoch zaznamenali úžasný progres. Z roka na rok stúpa náročnosť zostáv, 
vyvíja sa paličková technika, ale aj technika so strapcami, originalita kostýmov a tanečných predstavení.

Dnes je súčasťou Asociácie mažoretkového športu 
Slovenska 29 klubov. Medzi nimi je aj súbor Edit 
Staškov, ktorého aktívnou členkou som už úcty-
hodných 14 rokov. Okrem súťaženia sa už 7 rokov 
venujem aj trénerstvu. Každoročne sa zúčastňujeme 
Majstrovstiev Slovenska organizovaných začiat-
kom mája vo väčších slovenských mestách, kde sa 
nachádzajú veľké športové haly. Ak sa umiestnime 
v najlepšej trojke, automaticky získavame vstupenku 
na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta, kde 
reprezentujeme nielen náš klub, ale aj celé Sloven-
sko. Okrem toho sa taktiež zúčastňujeme viacerých 
nepostupových súťaží doma i v zahraničí. Dievča-
tá súťažia v štyroch rôznych vekových kategóriách, 
akými sú deti (4 – 7 rokov), kadetky (8 – 11 rokov), 
juniorky (12 – 14 rokov) a seniorky (15 – 25 rokov). 
Tento šport je stvorený pre všetkých, ktorí majú chuť 
si spestriť svoj život tancovaním, zábavou, súťažnou 
atmosférou, spoznávaním nových ľudí alebo miest 
či štátov. O tom svedčí len nedávno pridaná kategória 
grand senior tvorená najmä rodičmi mažoretkových 
ratolestí. K základným náčiniam, s ktorými dievčatá 
počas svojho vystúpenia narábajú, patria baton (pa-
lička), pom-pom (strapce), flag (zástava) a 2 – baton 
(2 paličky súčasne). Posledné delenie je podľa poč-
tu súťažiacich. Buď sú to malé formácie ako sólo (1 
členka), duo – trio (2 – 3 členky), miniformácia (4 
– 7 členiek) alebo veľké formácie (8 – 25 členiek). 

Dá sa povedať, že už ako mažoretkový „vete-
rán“ pociťujem, ako sa tento šport od roku 2006, 
keď som začala svoju mažoretkovú kariéru, vyvinul 
až do podoby, v akej ho vnímame dnes. Nepozna-
li sme žiadne twirlingové levely, gymnastických či 
akrobatických lektorov. Všetko to  boli jednoduché 
tance pozostávajúce z točenia, vyhadzovania paličky 
a pochodovania. Pamätám si, ako som začínala s dre-
venou paličkou (kovová palička bola totižto raritou) 
a učila sa novú techniku prostredníctvom videí od 
iných súborov. Základy sme síce získali od tréneriek, 
no ak niekto chcel napredovať s dobou, musel  fun-
govať na princípe samoštúdia. Nebolo totiž zvykom 

organizovať rôzne twirlingové semináre a hodiny 
s lektormi, ako to býva dnes. Akrobaciu a gymnasti-
ku sme robili doslova laicky a nesprávne. Teraz učí-
me dievčatá na tréningoch, ako správne predvádzať 
akrobatické prvky a gymnastiku tak, aby si neublížili 
a aby to zaujalo aj oko diváka. Každý rok absolvu-
jeme rôzne školenia, semináre, trénerské zjazdy, aby 
náš klub mohol napredovať, pretože toto všetko je 
potrebné, ak chceme v dnešnej dobe zaútočiť na me-
dailové pozície. 

Ďalšou novotou tohto športu je, že vás môžu 
priatelia či rodina povzbudzovať z pohodlia domova 
a prežiť s vami súťažnú atmosféru prostredníctvom 
online prenosov s komentárom počas celej súťaže. 
Osobne som mala možnosť robiť rozhovor pre rôz-
ne regionálne, ale i štátne televízie. Minulý rok sme 
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prvýkrát vyskúšali nový typ hodnotenia a to tak, že 
pár minút po skončení choreografie sme dostali bo-
dové ohodnotenie a predbežné umiestnenie. Niečo 
ako hodnotenie krasokorčuliarov. 

Slovenská a Česká republika sú v mažoretko-
vom športe najúspešnejšími štátmi v celosvetovom 
meradle. Medzi ďalšie veľmi úspešné krajiny patria 
najmä Chorvátsko, Poľsko či Rusko. Mažoretkový 
šport sa postupne rozvíja aj v krajinách, akými sú 
Grécko, Taliansko, Kazachstan či Rumunsko alebo 
aj Juhoafrická republika, kde je však momentálne vo 
svojich počiatkoch, a teda na svetových šampioná-
toch príliš neboduje. 

Veľmi dôležitou súčasťou je kostým, ktorý vytvá-
ra spolu s vizážou celkový dojem. Na každý tanec 
sa šije nový kostým, prípadne sa využije určitá časť 
z toho starého. Preto je našou každoročnou rutinou 
prišívanie flitrov, vyberanie a kombinovanie látok 
a vymýšľanie nového, originálneho kostýmu, ktorý 
zaujme a bude prislúchať k téme choreografie.

Napriek všetkým pozitívam má tento krásny 
šport aj jeden závažný problém, a tým je nedosta-
tok finančných prostriedkov. Zatiaľ čo kluby z väč-
ších miest nemajú veľký problém získať peniaze na 
súťaže, autobus, kostýmy, telocvičňu či  trénerov, 
pre kluby z malých obcí to predstavuje veľký prob-
lém. Nájsť sponzora je často náročné, a preto veľkú 
pomoc predstavujú rodičia detí, ktorí finančne pri-
spievajú a zháňajú sponzorov. Vedenia miest a obcí 
neinvestujú do tohto športu príliš veľa finančných 
prostriedkov, pretože to berú skôr ako druh kultúrne-
ho programu a spestrenia rôznych podujatí či plesov. 
Väčšia pozornosť sa prikladá futbalu či napríklad 
hokeju a mažoretky sú len akýmsi „príveskom“ pre 
skrášlenie a spríjemnenie atmosféry. 

Nie je to však všetko iba o tvrdej drine na trénin-
goch a sústredeniach. Vďaka mažoretkám som spo-
znala skvelý kolektív, s ktorým som prežila nezabud-
nuteľné chvíle a vytvorila si dlhodobé priateľstvá. 
Navštívila som množstvo miest ako Rím, Vatikán, 
Tatabánya, Praha, Giulianova, Poreč, Záhreb a mno-
ho ďalších. Naučila som sa zvládať stres a sebave-
dome vystupovať pred veľkým publikom. Osvojila 

som si samostatnosť, improvizáciu, zodpovednosť 
a najmä starostlivosť o iných. Najkrajším momen-
tom pre mňa je, keď sa celou halou ozýva slovenská 
hymna a náš tím stojí na tom najvyššom stupienku. 
Vidím, ako dievčatám padajú slzy šťastia a radosti  
a vtedy si uvedomím, že tá celoročná námaha a tré-
ningy stáli za to. Za celých 14 rokov som si vyskúšala 
každé náčinie, no dlhodobo reprezentujem súbor ako 
sólistka v kategórii sólo 2 baton senior, ktorého som 
aj trénerkou. Okrem iného som každý rok obsade-
ná v najmenej troch tancoch. Doposiaľ som získala  
33 zlatých, 25 strieborných a 29 bronzových medai-
lí. Za svoj najväčší úspech považujem titul majsterky 
sveta z roku 2017. Paradoxne som však ešte nikdy 
nezískala titul majsterky Slovenska ani Európy, o čo 
sa budem snažiť v nasledujúcich rokoch. Najviac 
hrdá som však na tance, ktoré som dokázala ako 
trénerka dostať na víťazné stupienky na národnej aj 
medzinárodnej scéne.

Moje najväčšie doposiaľ získané úspechy:
Majstrovstvá Slovenska: 

8x II. Vicemajsterka SR  (3. miesto)

4x I. Vicemajsterka SR (2. miesto)

Majstrovstvá Európy: 

3x II. Vicemajsterka EU (3. miesto)

Majstrovstvá sveta: 

1x Majsterka sveta

1x I. Vicemajsterka sveta

1x II. Vicemajsterka sveta

Majsterky sveta v kategórii miniformácia flag senior, 
2017 Praha.

Sólo 2 baton senior, 2019 Praha.

Autorka: Simona Škulaviková
študentka žurnalistiky

Fotografie: archív Simony Škulavikovej
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Špeciality európskej gastronómie:  
Čo musíte ochutnať počas návštevy 

známych metropol

Cestovanie a dobré jedlo idú ruka v ruke. Už sa vám však niekedy stalo, že ste sedeli v zahraničnej reštaurácii a netušili 
ste, čo si objednať z jedálneho lístka? Ak ste mali šťastie na dobrého čašníka, ktorý vám odporučil lokálnu špecialitu, gra-
tulujeme. Vždy je však lepšie byť pripravený. Tento článok určite rozšíri vaše obzory. 

Lisabon, Portugalsko

Prekrásna krajina známa svojimi moreplavcami vás 
rozhodne nenechá hladovať. Ak ste milovníkmi mor-
ských plodov, Lisabon je pre vás to pravé miesto. 
Nech sa rozhodnete pre akúkoľvek rybu, vždy bude 
lahodná a čerstvá. Špecialitou je však grilovaná 
treska, ktorú Portugalci jedia s množstvom rôznych 
druhov zeleniny. Portugalsko je známe aj výbornými 
olivami, syrmi a vínom. Milovníci sladkého, pozor! 
Rozhodne nevynechajte pasteis de Nata – okrúhle 
koláčiky z lístkového cesta plnené neodolateľným 
pudingovým krémom. Nájdete ich v každej pekár-
ni, sú vysoko návykové a skvele sa hodia k ranné-
mu espressu. Deň zakončite tradičným višňovým 

likérom ginja, ktorý vám budú ponúkať domáci na 
každom rohu. Ak ste fanúšikmi modernejšej gastro-
nómie, v Lisabone nájdete aj množstvo krásnych, 
hipsterských podnikov. 

Marseille, Francúzsko
V Marseille, hlavnom meste Provensálska, môže-
te očakávať všetko to, čím je Francúzsko povestné  
– čerstvé croissanty, neskutočne chrumkavé bage-
ty, syry a prvotriedne víno. Je toho však oveľa viac. 
Hlavnou špecialitou lokálnych reštaurácií brasseries 
je bouillabaisse – polievka z čerstvých morských 
rýb a darov mora. Pripravte si však plnú peňaženku 
– cena hlavného obeda sa v tomto meste pohybuje 
od pätnásť do dvadsaťpäť eur. Určite sa však oplatí 
navštíviť jeden z miestnych barov a k vychladenému 
vínku si objednať francúzske syry, tapenádu (pasta 
z olív) alebo bruschetty (chrumkavé jednohubky).  
V prístave vám na druhú stranu ponúknu veľmi lac-
né, no návykové pralines – oriešky v cukre.

Raňajky v hipsterskej kaviarni Tapenády, bruschetty a víno
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Madrid, Španielsko
Hlavné mesto ohnivej krajiny je doslova raj všetkých 
jedákov – je možné, že odtiaľ budete odchádzať  
s nejakým tým kilom navyše. Španieli sú milovník-
mi údenín, syrov, hovädzieho mäsa a zemiakov na 
tisíc spôsobov. Najčastejšie sa stretnete s tapas – ma-
lými jednohubkami, ktoré dopĺňajú sušené bravčo-
vé šunky, vyzreté syry, olivy, klobásy a najrôznejšie 
druhy morských plodov, väčšinou ančovičky, ka viár 
či treska. Veľmi typické sú aj španielske omelety 
tortillas, ryžový pokrm paella alebo sladké churros, 
ktoré sa namáčajú do horúcej čokolády. Ak zatúžite 
po niečom netradičnom, ochutnajte prasacie uši či 
vyprážané kalamáre. To všetko spláchnite obľúbe-
nou sangriou – koktailom z červeného vína, poma-
rančovej šťavy a brandy.

Londýn, Veľká Británia
Nenechajte sa odradiť nedávnym Brexitom a choď-
te si užiť všetko, čo toto mesto všehochuti ponúka. 
Londýn nie je iba o fish and chips, ako sa niektorí 
mylne domnievajú. Výrazná multikulturalita tohto 
mesta z neho robí doslova mekku svetovej gastro-
nómie. Špičkové svetové pokrmy nájdete priamo na 

uliciach a gigantických trhoch, akými sú napríklad 
Borough Market či Camden Market. Za autentickou 
ázijskou kuchyňou choďte do Chinatown, po an-
glické raňajky a pivo do akéhokoľvek pohostinstva 
a keď budete mať chuť na sladké, dajte si tradičný 
anglický „puding” s vaječným krémom. A ak máte 
ušetrených „pár” eur navyše, zájdite do jednej z vy-
chýrených reštaurácií Jamieho Olivera. Rozhodne to 
nebudete ľutovať. 

Kodaň, Dánsko
Ak by ste v Kodani hľadali klasický pšeničný, kvás-
kový chlieb, pravdepodobne by ste ostali prekva-
pení. „Špecialitou” severanov je totiž tuhý, ražný 
chlieb. Väčšinou z neho robia chlebíčky s mäsom, 
rybou, zeleninou a rôznymi omáčkami. Veľmi ob-
ľúbený tradičný pokrm, konzumovaným hlavne na 
Vianoce, je Flæskesteg – pečené bravčové mäso 
s korením, bobkovým listom a klinčekmi, ktoré sa 
podáva s varenými alebo karamelizovanými zemiak-
mi. V dánskej kuchyni prevládajú aj ryby. Stretne-

Ovocný trh

Anglický sladký puding

Pečené bravčové
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te sa zvyčajne s rybacími fašírkami, údeným losom  
a marinovanými sleďmi. Mimoriadne obľúbené sú aj 
turecké a pakistanské pokrmy, ktoré do krajiny pri-
niesli utečenci v minulom storočí. 

Krakow, Poľsko
Poľskú gastronómiu mnohým netreba predstavovať 
– väčšina ľudí si ako prvé predstaví pirohy plnené 
mletým mäsom, hubami, kyslou kapustou alebo 
ovocím. Tie poľské sa však, na rozdiel od tých na-
šich, po uvarení opekajú na oleji. Najlepšie ochutná-
te na vianočných trhoch na námestí Rynek Główny. 
Ďalšou špecialitou sú gołąbki – kapustné listy plnené 

mletým bravčovým mäsom či golonka – bravčové 
koleno. Poliaci okrem toho milujú aj polievky, naj-
mä tradičný zeleninovo-cviklový barszcz, či żurek 
– kyslú ražnú polievku s klobásou, zemiakmi a na-
tvrdo uvareným vajíčkom.

Neapol, Taliansko

Ak milujete pizzu a ešte ste neochutnali tú neapolskú 
s veľkými, nadýchanými okrajmi, mali by ste to na-
praviť. Neapolské cesto je tak vláčne a nadýchané, 
že si rozhodne nebudete musieť doobjednať stovky 
ingrediencií. Najviac si ho vychutnáte pri pizza ma-
rinara, ktorú netvorí nič iné len paradajky, cesnak 
a olivový olej. Na experimentátorov čakajú poulič-
né špeciality ako vyprážaná pizza alebo vyprážané 
kúsky rýb, ktoré podávajú v papierových kornúti-
koch. Raritou je aj “aperol spritz so sebou”, ktorý 
môžete popíjať počas prechádzky mestom. Ak však 
túžite po kultúrnejšom prostredí, zájdite do taverny  
a objednajte si Spaghetti alle Vongole s mušľa-
mi, cesnakom, olivovým olejom, bielym vínom  
a petržlenovou vňaťou.

Porto, Portugalsko
Na záver tu máme mesto gastronomických kontras-
tov. Väčšina populácie si Porto spája najmä s ce-
losvetovo presláveným portským vínom, ktoré cha-
rakterizuje nezameniteľná sladká chuť. Prehliadky 
vinohradov a zážitkové degustácie v majestátnych 
pivniciach lákajú ľudí po celom svete. Aj z tohto 
dôvodu je ekonomika Porta závislá predovšetkým 
od turizmu. Možno by vás ale zaskočilo, že portská 
kuchyňa by mohla konkurovať aj najväčším fast-
foodovým reťazcom. Samozrejme, že všade nájdete 
čerstvé ryby aj spomínané pasteis. No najklasickej-
ším pokrmom je francesinha – sendvič plnený klobá-
sou, údenou šunkou alebo pečeným mäsom, pokrytý 
roztopeným syrom a poliaty hustou pivovou omáč-
kou, zväčša podávaný s hranolkami. Neznie to ako 
niečo, čo by ste si dali k drahej fľaši vína, že? 

Autorka textu a fotografií: Bc. Ema Stanovská
študentka žurnalistiky

Boršč

Ryby

Neapolská pizza
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Zdravší bufet, spokojnejší študenti
Väčšina ľudí si pod slovným spojeným „školský bufet“ ešte stále predstaví množstvo pelendrekov, keksíkov, gumených 
cukríkov alebo veľkých žuvačiek v tvare futbalovej lopty. Žiaci si na tento typ výrobkov v školách zvykli, o zdravšiu al-
ternatívu nestáli. Dodnes existuje veľa školských bufetov s prevažne nezdravým sortimentom a veľkým množstvom zby-
točných plastov. To, že sa to dá robiť aj inak, dokázali študenti gymnázia na Konštantínovej ulici v Prešove, ktorí v roku 
2017 vytvorili vlastné ekobistro priamo na chodbách školy s názvom Projekt Campus.

Moderný bufet s oddychovou zónou založili sa-
motní študenti, ktorí sa rozhodli priniesť do školy 
ekologickejšie a zdravšie riešenia. Doba napreduje 
a čoraz viac ľudí si uvedomuje, že používať menej 
plastov a stravovať sa zdravšie je priam nevyhnutné. 
Moderný koncept občerstvenia ponúka študentom 
šaláty, sendviče alebo wrapy v papierových obaloch, 
jogurty vo vratných sklíčkach, kávu alebo čaj vo 
vratných pohároch.

Campus prináša každý deň čerstvé potraviny. 
Gymnazisti si môžu vybrať aj teplé raňajky, keďže 
sa tu pečú croissanty alebo cookies. Výhodou je, že 
sa dá platiť aj kreditnou kartou, hoci v iných bufe-
toch to nie je možné. Ceny sú symbolické, prispôso-
bené študentom.

Koncom mája 2019 si vlastnú eko kaviareň otvo-
rili aj stredoškoláci v Bratislave. Na Strednej od-
bornej škole masmediálnych a informačných štúdií 
vznikla pod názvom CCaffe. 

Interér tejto školskej kaviarničky tvoria staré sto-
ličky z gastro bazáru a zrecyklované vynovené stoly. 
Súčasťou sú aj recyklovateľné spotrebné riady. Biely 
cukor alebo jednorazové plasty by ste tu hľadali len 
márne.

Stredoškoláci svoje ekologické cítenie potvrdili 
aj tým, že do CCaffe zaobstarali kompostér. Spra-
covávajú ním nielen kávové usadeniny, vrecúška 
z čaju, ale aj zvyšky z desiat. Kompostom chcú po-
tom vyživovať školské kvety.

Projekt Campus rovnako ako CCaffe organizuje 
vo svojich priestoroch aj diskusie o bezodpadovom 
živote, či kvízy na rôzne témy. Recyklovanie je 
u oboch samozrejmosťou.

Študenti z týchto škôl si tento moderný koncept 
občerstvenia veľmi pochvaľujú. V priestoroch školy 
trávia viac času, keďže po vyučovaní často ostávajú 
v zdravých bufetoch na čaj alebo kávu. V súčasnosti 
na podobných projektoch pracuje čoraz viac stred-
ných škôl po celom Slovensku.

My, na Katedre žurnalistiky veríme, že v blízkej 
budúcnosti sa aj na našej univerzite podarí rozbeh-
núť takýto koncept školského bufetu, kde zero waste 
a zdravšie potraviny nebudú výnimkou, ale samo-
zrejmosťou.

Autorka: Michaela Petrášová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Pixabay, sosmis.sk 
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Koniec vyhadzovania jedla z reštaurácií:  
Na Slovensko prichádza revolučná aplikácia

 
Nespotrebované obedové menu, zákusky, obložené bagety či sendviče z reštaurácií už nemusia končiť výhradne v odpad-
kových košoch. Vďaka projektu „Nesnězeno“ sa môžete chutne najesť, ušetriť a ešte aj zabrániť zbytočnému plytvaniu.

Plytvanie jedlom patrí medzi diskutované témy 
vo väčšine európskych krajín. Kým my žijeme v bla-
hobyte, milióny ľudí po celom svete hladujú. Vďaka 
projektu „Nesnězeno“ by trend plytvania mal čosko-
ro skončiť aj u nás. Michaela Gregorová a Jakub 
Henni, zakladatelia projektu, priniesli na český trh 
revolučnú aplikáciu, pomocou ktorej zachránili už 
viac ako 39-tisíc porcií jedla pred zbytočným vyho-
dením. 

Iniciatíva za záchranu jedla vznikla počas náv-
števy Paríža, keď jej zakladateľka, Michaela Gre-
gorová, používala aplikáciu Too Good To Go. Táto 
aplikácia funguje v 15 krajinách sveta a prostredníc-
tvom nej sa podarilo zachrániť viac ako 34-milió-
nov porcií jedla. „Myšlienka tohto projektu ju veľmi 
zaujala, preto sa po návrate z Francúzska rozhodla 
o aplikácii povedať Jakubovi, s ktorým pracovala na 
projekte Dobrokáva. Nápad ho nadchol natoľko, že 
sa rozhodli spustiť niečo podobné aj v Česku,“ po-
pisuje začiatky Daniel Miške, iniciátor projektu na 
Slovensku. 

„Ja som sa s týmto konceptom stretol počas svoj-
ho štúdia v Dánsku, kde som používal práve apli-
káciu Too Good To Go, vďaka ktorej som ochutnal 
svetovú kuchyňu a ešte aj ušetril peniaze. Po návrate 
na Slovensko som chcel túto myšlienku realizovať aj 
u nás, a zhodou náhod som narazil na Jakuba a Mi-
chaelu, ktorí tento projekt rozbehli nedávno v Česku. 
Postupne sme si vymenili zopár mailov a zistili sme, 
že máme rovnakú víziu. Preto sme aj začali spolu-
pracovať,“ dopĺňa Daniel.

Projekt spočiatku fungoval iba prostredníctvom 
facebookovej stránky. Za prvých päť mesiacov 
existencie sa u našich západných susedov podarilo 
zachrániť približne 6000 porcií jedla. Po veľkom 
záujme zo strany verejnosti sa zakladatelia rozhod-
li vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorá mala za úlohu 
uľahčiť zapojenie sa do projektu, ako pre reštaurá-
cie, tak aj pre zákazníkov. 

Kým v Česku projekt funguje viac ako rok a pol, 
na Slovensku je iba na úplnom začiatku. „U nás 
zatiaľ neexistuje aplikácia, ktorá by zastrešovala 
reštaurácie z celého Slovenska. Uberáme sa podob-

Zakladatelia projektu
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ným smerom ako v Česku. Zatiaľ fungujeme iba na 
Facebooku, no postupom času by sme chceli prejsť 
aj na mobilnú aplikáciu, ktorá je omnoho praktickej-
šia,“ hovorí o plánoch do budúcna Daniel. Mobilná 
aplikácia by mala byť podľa jeho slov spustená už 
tento rok.

Slovenská verzia projektu „Nesnězeno“ sa za-
tiaľ zameriava iba na reštaurácie v hlavnom meste. 
„Momentálne je pre nás prioritou vybudovať sil-
nú komunitu podnikov a záchranárov v Bratislave. 
V budúcnosti by sme však chceli projekt rozšíriť aj 
do iných miest Slovenska,“ hovorí o plánoch Daniel. 

Doposiaľ sa do projektu zapojilo viac ako 15 brati-
slavských reštaurácií a kaviarní. Medzi ne patria na-
príklad Kramárska Tankovňa, Klubovňa Misia, Raw 
snack, či Bistro Mňamka. „Veľa ďalších podnikov by 
sa malo k tejto iniciatíve záchrany jedla pridať hneď 
po spustení mobilnej aplikácie,“ dodáva.  

Projekt umožňuje podnikom predať nadbytočné 
porcie jedla, a tým minimalizovať straty. Taktiež zís-
kavajú skvelú reklamu, keďže ich v aplikácii vidia 
tisícky ľudí. Dokážu si tak budovať komunitu zákaz-
níkov, ktorí bývajú v okolí a po jedlo si tak vedia 
prísť. „V praxi to funguje tak, že ak má reštaurácia 
alebo kaviareň ku koncu dňa tovar – jedlo, pitie ale-
bo čokoľvek iné, ktoré už nepredá, prostredníctvom 
aplikácie ho môže ponúknuť za zníženú cenu. Mini-
málna zľava je vždy 30 %, no v priemere sú ceny 
pri jednotlivých pokrmoch znížené na polovicu. Po-
užívatelia si môžu na základe interaktívnej mapy 
vybrať, kam presne pôjdu, a čo presne si odnesú 
domov,“ popisuje fungovanie aplikácie v Česku. Zá-
kazník si dokonca môže nechať zabaliť jedlo aj do 
vlastného obalu, ktorý si so sebou prinesie. 

Slovenskí „záchrancovia jedla“ si v súčasnosti 
môžu prezerať zlacnené ponuky reštaurácií iba na 
facebookovej stránke Nesnězeno SK. Jedlo si mô-
žete jednoducho rezervovať v komentári a zaplatíte 
zaň až pri jeho vyzdvihnutí. Mobilná aplikácia, kto-
rá bude spustená už tento rok, však bude vyžadovať 
platbu kartou vopred. 

Autor: Denis Sopko
študent žurnalistiky

Fotografie: facebooková stránka Nesnězeno SK
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Ako zlepšiť naše ekologické správanie?
Vymeniť auto za autobus alebo bicykel. Vymeniť plastovú fľašu minerálky za poháre vody z vodovodných kohútikov 
našich domácností. Toto sú dva jednoduché spôsoby, ktorými môžeme pomôcť životnému prostrediu. Šetria financie, pro-
spejú zdraviu a naučiť sa ich využívať dokáže každý. Otázka znie – chceme niečo zmeniť?

Ľudská aktivita je príčinou znečisťovania život-
ného prostredia. Stav environmentu závisí od našej 
zodpovednosti a prístupu k nemu. Medzi hlavné 
príčiny znečistenia životného prostredia patrí prie-
mysel, vykurovanie tuhými palivami, ale najmä 
hustá doprava v našich mestách.  Podľa experta na 
životné prostredie Pavla Jakubčina z Nitry, rozsiahle 
znečistenie ovzdušia spôsobujú exhaláty z výfukov 
automobilov a najmä prašnosť s nimi spojená. Via-
ceré mestá tak navádzajú verejnosť, aby presadala 
z automobilov do mestskej hromadnej dopravy či na 
bicykle. Mestá sa snažia budovať čoraz viac cyklot-
rás a prepájať nimi rôzne ulice, aby sa ľuďom ľah-
šie cestovalo za povinnosťami, prípadne rekreáciou. 
Slovenské miesta sa približujú k európskym metro-
polám. Tam je cyklodoprava medzi ľuďmi obľúbená 
a stáva sa súčasťou každodenného života. Ročne na 
Slovensku pribudnú stovky až tisícky cyklotrás. Ich 
využívanie verejnosťou minimalizuje dopad na ži-
votné prostredie.

Okrem hustej dopravy je ďalším príkladom zne-
čisťovania prostredia likvidácia odpadov,  konkrétne 
plastov. Priemerný Slovák spotrebuje za rok najme-
nej 200 plastových fliaš. Vyplýva to z údajov Inšti-
tútu environmentálnej politiky pri rezorte životného 
prostredia za rok 2018. Na Slovensku skončí ročne 
takmer 400 miliónov plastových fliaš v komunál-
nom odpade, prípadne v prírode. Predísť znečiste-
niu životného prostredia práve plastovými fľašami 
môžeme tak, že uprednostníme pitnú vodu z našich 
vodovodných kohútikov pred vodou balenou. Podľa 
odborníkov z Výskumného ústavu vodného hospo-
dárstva až 80 % pitnej vody získavame z podzem-
ných vôd a len 20 % z povrchových. Tie v porovnaní 

s podzemnými vodami obsahujú nižšiu mineralizá-
ciu, vyššiu koncentráciu nerozpustných látok a kys-
líka. Ďalej je to nedostatok oxidu uhličitého, či mini-
mum železa, preto sa piť neodporúčajú. 

Karol Munk z výskumného ústavu hovorí, že sa 
na Slovensku nachádza množstvo prameňov. Nájde-
me ich najmä v horských oblastiach. Voda z nich je 
kvalitná a prospešná pre zdravie. Zabezpečuje sa len 
dezinfekciou a viac sa neupravuje, človek ju môže 
užívať ihneď. Podobne to platí aj pre pitné zdroje na 
Žitnom ostrove, ktorý je najväčším slovenským re-
zervárom pitnej vody. Munk ďalej hovorí, že vodá-
renské zásobárne na západe a východe našej krajiny 
disponujú zvýšenou koncentráciou mangánu a že-
leza, a tak  je ich potrebné upraviť technologickým 
postupom, aby bola voda pitná. Podzemné vody na 
strednom Slovensku sa zas vyznačujú vyšším obsa-
hom oxidu uhličitého. Aby mohli takéto vody slú-
žiť spotrebiteľom, zregulujú ich na odkysľovacích 
hmotách. Vodu, predtým, ako sa dostane do našich 
domácností a vodovodných kohútikov, kontrolujú.  

,,Vodárenská spoločnosť pravidelne kontroluje 
zdroje pitnej vody, ktorú dodávame. Voda je vo via-
cerých prípadoch v stanovených limitoch v poriadku 
až na prípady, kedy má voda zvýšený zákal,“ hovorí 
výrobný riaditeľ Západoslovenskej vodárenskej spo-
ločnosti Marek Buranský. Vodný zákal je viditeľný. 
Spotrebiteľ sa ho však podľa Buranského obávať 
nemusí. Je prirodzený a neškodný. ,,Tento zákal je 
vo väčšine prípadov spôsobený vyzrážaním zložiek 
vody. Ide o soli vápnika a horčíka, ktoré sú pre zdra-
vie človeka nevyhnutné,“ dodáva Buranský.

Pitná voda je v porovnaní s tou balenou zdravšia. 
Neobsahuje bublinky, a tak nezaťažuje obličky. Vďa-
ka tomu, že je voda z vodovodného kohútika bez 
cukru a kalórií, nespôsobuje obezitu. Ak sa naučíme 
piť častejšie vodu z vodovodu našich domácností 
a vymeníme pohodlné autá za autobusové spojenia 
či bicykle, neušetríme tak len svoje peniaze, ale aj 
čistotu nášho životného prostredia. 

Autor: Bc. Silvester Roštár
študent žurnalistiky

Fotografia: Pixabay
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Obliekajme sa kvalitne, lokálne a štýlovo
Poznáte to, keď sa vyberiete do obchodného centra kúpiť chlieb a zrazu zbadáte šaty vo výklade? Sú nádherné. Áno, sľúbi-
la som si, že kúpim len potraviny, ale je na nich červená visačka s 50 % zľavou. O chvíľu kráčam s úsmevom na perách 
a dvomi taškami oblečenia. Taký výhodný nákup, vravím si v duchu. Doma ma pochytia výčitky svedomia. Kam sa 
vyparilo toľko peňazí z môjho bankového účtu? Veď som kupovala len veci vo výpredaji. A načo som si kupovala dve biele 
tričká, keď ich mám v skrini hádam päťdesiat? Po opratí zistím, že tričká môžem rovno vyhodiť. Niežeby ma to trápilo, 
veď každé stálo štyri eurá. 

Móda dáva krídla kreativite a vyjadreniu osobnosti. Aj my študenti chceme byť štýloví, a keďže nemáme dostatok 
peňazí na luxusné značky, fast fashion reťazce sú našou záchranou. Ich hlavným cieľom je produkovať finančne dostupné 
módne trendy podobné známym značkám. Vďaka nim môžeme byť stále in, ale za akú cenu?

Triediť, vyhadzovať a kupovať nové. Obrátenou stranou módy nie sú len plné kontajnery s oblečením, továrne v roz-
vojových krajinách produkujúce nadmerné množstvo emisií či doprava spojená so zvyšovaním uhlíkovej stopy a veľkým 
množstvom plastových obalov. Ľudia, ktorí šijú naše oblečenie, pracujú doslova za pár drobných, len aby uživili svoje 
rodiny. Dýchajú znečistený vzduch, a to len preto, aby sme my mali lacné šaty, ktoré o mesiac skončia v koši. Tričko, ktoré 
má hodnotu dve eurá, je predané za desať, v zľave za štyri. Fast fashion reťazce sú dobrý biznis, nemyslíte?

V súčasnosti je však ekológia témou číslo jeden, a preto vznikajú značky, ktoré sú založené na kvalite a nie kvantite. Sú 
to výrobcovia, ktorí sa snažia o lokálnu výrobu a kvalitné materiály, zamestnávajú ľudí v regiónoch a navrhujú oblečenie, 
ktoré vydrží niekoľko sezón. Slow fashion, v doslovnom preklade pomalá móda, zmenila pohľad na módny priemysel. 
Snaží sa spájať štýlovosť a ekológiu, originalitu a udržateľnosť. Slovensko je krajinou, ktorá v tomto smere napreduje. 
Nielenže vznikajú nové lokálne značky, ktoré sa snažia o ekologickú produkciu, ale aj zmýšľanie ľudí sa postupne mení. 
Oslovila som dve slovenské značky, ktoré opísali spôsob výroby ich oblečenia a zároveň porovnali reakcie ľudí na začiatku 
svojho podnikania a v súčasnosti. 

Veselé a milé kúsky pre deti aj dospelých, to je značka mile. Rozprávali sme sa o nej s Miriam Šichmanovou a Lenkou 
Garajovou.

Mohli by ste opísať výrobný proces vášho obleče-
nia? Odkiaľ pochádzajú materiály?
Filozofiou mile je šiť z vlastných látok s autorskou 
potlačou, čiže nejde o bežnú metráž. Vzory navr-
hujeme v spolupráci s talentovanými grafickými 
dizajnérmi a ilustrátormi podľa témy kolekcie. Ide  
o certifikované látky pre deti do 3 rokov, vyrobené 
v Európskej únii. Vyberáme si 100 % bavlnu alebo 
ľan, čiže sa sústreďujeme na prírodné materiály. 
Taktiež strihy oblečenia si vymýšľame a robíme my. 
Celý proces je preto veľmi zdĺhavý a ide o originály. 
 
Kedy ste vznikli a čo bolo podnetom k vytvoreniu 
vlastnej značky?
Vznikli sme v lete 2012, ale e-shop sme mali až 
na jar roku 2014, totiž mile vznikalo veľmi po-
maličky. Išlo o nápad alebo potrebu nás dvoch 
mám – Miriam a Lenky, preto aj názov mile. Na 
vtedajšom trhu nebolo veľa možností kvalitne  
a pekne obliekať deti, tak sme si začali tvoriť to, čo 
sa nám páči. Zistili sme, že to oslovuje aj iné mamy 
a dopyt rástol, no veľmi pomaly. V tom čase tento 
segment prakticky neexistoval.
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Keď porovnáte vaše začiatky so súčasnosťou, 
máte pocit, že stúpa záujem o kvalitné lokálne  
oblečenie?
Samozrejme, ľudia čoraz viac vnímajú to, že máme 
len jednu planétu a namiesto kvantity preferujú kva-
litu. Každej mame sa nedá obliekať dieťa od hlavy 
po päty do autorských kúskov, ale záujem je čoraz 
väčší. Zákazník dbá na to, kde a za akých podmienok 
bolo oblečenie vyrobené a čoraz pozitívnejšie vní-
ma aj estetiku, ktorá s oblečením súvisí. Myslíme si, 
že aj cez takú banalitu, akou je oblečenie, si môže 
dieťa vytvoriť vzťah ku kvalite, estetike a ekológii.  
 
Aké má vaša značka plány do budúcna?
Rady by sme najbližšie mesiace oslovili viac 
český trh a zahraničie. Neustále hľadáme nové 
kvalitné materiály. Hľadáme možnosti, ako  
spotrebovať všetku látku, aby nič nevyšlo navnivoč. 
Veľmi nám na tom záleží, kroky sú pomalé, ale isté.

Druhou oslovenou značkou je Pískacie, ktorá vyrába 
kreatívne oblečenie pre celú rodinu. Za touto znač-
kou stojí Silvia a Marián Némethovci.

Opísali by ste nám spôsob výroby a pôvod vašich 
materiálov?
V rámci nášho podnikania sa snažíme o dodržiavanie 
dvoch základných princípov:

1.Využívať v najväčšej možnej miere lokálnu vý-
robu, tak aby z predaných produktov zostal na Slo-
vensku čo najväčší ekonomický benefit. Takisto sa 
snažíme podporovať lokálnu zamestnanosť a držať 
povedomie odevnej výroby na Slovensku, ktorá 
mala v minulosti silné zastúpenie.

2. Zmenšovať ekologický odpad. Nechceme dová-
žať produkty z veľkej diaľky, pretože zanechávajú 
vysokú uhlíkovú stopu, hoci by to bolo ekonomicky 
efektívnejšie. Zároveň sa snažíme nevytvárať veľké 
skladové zásoby a vyrábať len toľko, koľko dokáže-
me predať. Každý produkt je vyrobený až po objed-
naní zákazníkom, znižujeme tak nielen odpad, ale aj 
nutnosť skladovať tovar vo veľkosklade. 

Keď porovnáte vaše začiatky so súčasnosťou, 
máte pocit, že ľudia v súčasnosti pozerajú viac na 
kvalitu a vedia oceniť lokálnu výrobu? Alebo je 
najdôležitejším aspektom stále cena? 
Na začiatku boli aj negatívne reakcie, ľudom sa zda-
lo drahé tričko za 20 eur. Dnes sa situácia postupne 
mení, zákazníci začali vyhľadávať lokálnu módu. 
No napriek tomu je cena stále rozhodujúci aspekt. 
Obzvlášť sa s tým stretávame v predajniach mimo 
Bratislavy. Čím viac ideme na východ Slovenska, 

tým je cena rozhodujúcejšia. V porovnaní s našimi 
začiatkami ľudia viac dbajú na pôvod výrobku.

 
Aké sú vaše ďalšie ciele? Plánujete otvoriť pre-
dajne aj mimo SR? 

Naším cieľom je čo najviac rozšíriť predaj prostred-
níctvom e-shopu do okolitých krajín, zároveň plánu-
jeme otvoriť aj kamenné predajne, dlhšie sa obhlia-
dame po Prahe.
 
Vaša značka spolupracovala s organizáciou De-
ťom s rakovinou, plánujete ďalšiu podobnú spo-
luprácu?
Určite áno. Podporovať charitatívne projekty pova-
žujeme za súčasť zodpovedného podnikania.

Autorka textu a fotografií: Mária Miháliková
študentka žurnalistiky
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Kórejské Slovensko alebo slovenské 
Kórejsko?

Južná Kórea je pulzujúca krajina, ktorá vedie v rebríčku východných krajín svojím módnym, hudobným i filmovým 
priemyslom. Zvyšujúci sa dopyt po jedinečnej kozmetike či narastajúci počet fanúšikov miestnej pop-kultúry a seriálovej 
produkcie prekročil hranice kontinentu a stal sa celosvetovým fenoménom. Neobišiel ani Slovensko. Keď okolo vás prej-
de dievča s farebnými či atramentovo-čiernymi vlasmi, oblečené podľa poslednej kórejskej módy, nemusí to byť žiadna 
cudzinka! 

Youtuberi a Instagramerky

Cestovať tisíce kilometrov za naše hranice nikdy 
nebolo jednoduchšie. Samozrejme, virtuálne. Soci-
álne médiá či populárne online služby ako YouTube 
poskytujú bleskové spojenie medzi obyvateľstvom 
celého sveta. Práve takto sa ku kórejskému obsahu 
dostala aj väčšina Slovákov. 

Za bod zlomu môžeme považovať boom spôso-
bený príchodom množstva chlapčenských skupín 
a dostupnosť romantických seriálov či filmov. Práve 
tieto skupiny majú najsilnejšie zastúpenie fanúšikov 
v našich radoch. Spoločne s nimi sa zvýšil záujem 
o miestny štýl obliekania, líčenia a dizajnu. Zdrojom 
inšpirácie sú okrem spomínaných idolov aj influen-
ceri, módni blogeri či bežní Kórejci a ich instagra-
mové účty i YouTube kanály. Ak neovládate cudzí 
jazyk, nezúfajte, webová doména Asianstyle.cz po-
núka všetky novinky z tejto oblasti v češtine i slo-
venčine. 

Anime Show a Comic Salon so štipkou kórejčiny

Najznámejšia udalosť v kalendári fanúšikov Ja-
ponska, anime a mangy sa o svoje priestory už nie-
koľko rokov veľkoryso delí so svojou sesterskou 
komunitou, ktorá však narastá bleskovou rýchlosťou 
– K-pop a K-drama fanúšikov. Mnohí z priaznivcov 
Otaku (označenie pre fanúšikovej anime a mangy) 
sa časom taktiež stali fanúšikmi kultúry japonských 
susedov. Vznikol tak mix pre uspokojenie starých, 
no aj novoobjavených sympatií. Tak sa môžu zúčast-
niť zaujímavých prednášok, ako napríklad „Význam 
textov kórejských piesní“ či „Analýza charakterov 
z vybraných drám“.

Na festivale sa rovnako konajú aj populárne work-
shopy, kde dievčatá i chlapci učia záujemcov tanečné 
kroky z populárnych videoklipov. Zlatým klincom 
programu býva talentová súťaž, kde odborná porota 
hodnotí a vyberá najlepšie odspievané a odtancova-
né číslo. Záujem zvykne byť vskutku pozoruhodný. 
Nejedno z vystúpení predvádza skupinka, ktorá sa 

kórejským tanečným choreografiám venuje dlhodo-
bo i profesionálne.

Vystúpenie z minuloročného Comic Salónu a Anime 
Show si môžete pozrieť aj na YouTube, keď si zadáte AS19: 
KPOP World Festival (SLOVAK QUALIFIER) 2019. 

Vo vlastnej réžii

Rozruch medzi fanúšikmi spôsobila najmä skupi-
na BTS. Priaznivci tohto chlapčenského fenoménu, 
ktorého obdoba sa môže rovnať popularite bývalej 
skupiny One Direction alebo ošiaľu, ktorý spôsobili 
The Beatles, zorganizovali prvý „cupsleeve“ event. 
Takéto udalosti sa pravidelne konajú všade po svete 
a mimoriadne populárne sú aj v susednej Prahe. Tie-
to stretnutia sa organizujú v kaviarňach, ktorých zá-
merom je spoločne osláviť narodeniny určitého ido-
la alebo herca. Vytvoria sa tematické „cupsleeves“, 
teda obaly, ktoré si zákazníci môžu nasadiť na TO 
GO poháre ako ozdobu. Kaviarne bývajú tiež vyzdo-
bené rôznymi plagátmi či fotkami podobizne oslá-

Oslava na počesť kórejského speváka Junga Hoseoka s jeho 
podobizňou na tzv. „cupsleeves“ .
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venca. Nechýbajú ani balóniky či fotokútik. Dob-
rým zvykom zvykne byť aj pozornosť organizátorov 
v podobe kartičiek či iných drobností na pamiatku 
danej udalosti.

V Bratislave sa táto akcia organizovala na počesť 
narodenín jedného zo spevákov spomínanej popu-
lárnej skupiny BTS, J-Hopa (Jung Hoseok). Vysoká 
účasť prekvapila aj samotných organizátorov a po-
vzbudivo odkazujú, že na podobné akcie sa môže-
me tešiť aj nabudúce. Ak ste skôr nočný človek, aj 
vy si prídete na svoje. Na Slovensku, v susedných 
Čechách i v Rakúsku sa pravidelne konajú takzvané 
k-pop párty, na ktorých sa zabavia všetci milovníci 
kórejskej hudby. 

Nielen na univerzite

Narastajúci záujem o kórejský jazyk je v spoloč-
nosti vítaný. Na Slovensku momentálne pôsobí au-
tomobilka KIA i technologický magnát SAMSUNG 
a miesta pre tlmočenie je viac než dosť. Kapacity na 
príjem študentov sú však na Slovensku obmedzené. 
V našej krajine sa tento jazyk dá študovať len na Fi-
lozofickej fakulte Univerzite Komenského, a to na 
Katedre východoázijských štúdií, v odbore koreanis-
tika. 

Dobrou správou je, že štúdiu kórejčiny sa môžete 
venovať aj na kórejskom inštitúte alebo v niektorých 
z jazykových škôl v Bratislave. Nápomocná vám 
môže byť aj mobilná aplikácia Duo Lingo alebo nie-
ktorý z online kurzov. 

Slovenskí Kórejci a kórejskí Slováci 

Je pravdou, že pre kórejských turistov je najväč-
ším lákadlom susedná Praha, ktorá sa do ich národnej 
histórie zapísala aj vďaka seriálu  Milenci v Prahe. 
Avšak mnohí z nich neodolajú a navštívia aj blízku 
Budapešť, Viedeň a Bratislavu. Môžeme ich stretnúť 
hlavne v uliciach Starého Mesta. Niektorí zo stálej-
ších, pochopiteľne, pracujú na kórejskej ambasáde, 
učia v jazykových školách, alebo sú zamestnaní 
v spomínaných kórejských spoločnostiach. Ktovie, 
či už okúsili naše halušky?
Zato určite už mnohí Slováci okúsili bibimpab, 
kimchi alebo soju. Nedávno sa v Bratislave otvorila 
prvá kórejská reštaurácia (Maehwa v Ružinove) a teší 
sa narastajúcej obľube. Okrem tradičných dobrôt ako 
kimchi (tradičná kórejska polievka z fermentovanej 
čínskej kapusty), misosiru (polievka z miso pasty) či 
mandu guk (kórejská zeleninová polievka s tenkým 
plátkom hovädzieho mäsa a knedlíkom) vám do uška 
hrajú známe melódie kórejských hitparád ako bonus. 
Navyše, obslúžiť vás môže pôvabná čašníčka, pri 
ktorej si nebudete istí, či je Slovenka alebo Kórej-
čanka!

Osobná skúsenosť nadovšetko

Dnes nie je problém vycestovať do takmer akej-
koľvek krajiny. So Severnou Kóreou by to bol asi 
trošku problém, ale na juh sa dostanete veľmi jedno-
ducho. Stačí vypapať prasiatko pár farebnými ban-
kovkami a ide sa! Môžete sa rozhodnúť vycestovať 
prostredníctvom cestovnej kancelárie (napr. M-tra-
vel), keďže ponúka výlety po celej Ázii. Alebo sa 
tam môžete vybrať na vlastnú päsť.

Medzi najobľúbenejšie turistické miesta patrí 
metropola Soul a vychýrený Gangnam, ktorý sa spo-
mína aj v populárnej piesni Gangnam style od umel-
ca PSY. Oblasť veľkolepých mrakodrapov, štýlo-
vých barov a reštaurácií i nákupných centier. Ak ste 
milovník histórie, môžete si zapožičať hanbok (tra-
dičný kórejský odev) a vyfotiť sa v tradičnej dedinke 
Namsangol Hanok a pritom zo Soulu nevytiahnite 
ani pätu. Za zážitok sa určite považuje aj turistika na 
jednu z okolitých hôr či kúpanie sa vo vodách dovo-
lenkovej oblasti ostrova Jeju. 

Vedeli ste, že v soulskej majestátnej veži Namsan 
Tower nájdete mapku ostatných významných sve-
tových veží vrátane Michalskej? A v jednom obser-
vatóriu majú na skle nálepku s nápisom Bratislava, 
ukazujúcou smer na mape tam, kde naša malebná 
krajinka leží.

Autorka: Bc. Kristína Debnárová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Alexandra Kosorinová,  
Tinka Bartková.

Slovenka Tinka v tradičnom kórejskom odeve Hanbok v oblasti paláca 
Gyeongbokgung (2018). 
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Tipy na aktivity s mobilnými telefónmi pri 
výučbe slovenského jazyka na školách

„Mobily do školy rozhodne nepatria.“ Súhlasíte s týmto výrokom? Ak ste v duchu odpovedali kladne, určite ste našli argu-
menty, ktoré váš názor presvedčivo podporujú. Možno medzi ne patria dôvody týkajúce sa toho, že škola je v prvom rade 
vzdelávacia inštitúcia a telefóny môžu žiakov zbytočne rozptyľovať. Tiež ste mohli uvažovať nad tým, že ľudia v dnešnej 
dobe používajú tieto zariadenia prakticky nonstop, preto by si mali mladí študenti od nich počas vyučovania „oddých-
nuť“. S takýmito postojmi sa stotožňujem aj ja, avšak rada by som prostredníctvom tohto článku poukázala i na to, že 
mobilné telefóny sa nemusia vždy vnímať ako neželané zlo v školách. Ich prítomnosť v žiackej ruke sa dá v procese výučby 
zužitkovať naozaj efektívne. Poďme si teda spolu predstaviť zopár tipov súvisiacich s  využitím mobilov na hodinách slo-
venčiny, pričom niektoré aktivity mám ako lektorka v jednej doučovacej agentúre odskúšané v praxi.

Práca so stránkou www.slovnik.juls.savba.sk

Často sa stretávam s tým, že žiaci túto webovú 
stránku nepoznajú. Keď im ju však predstavím, rých-
lo zistia, na čo slúži a čo tam nájdu. Daný slovníkový 
portál sa dá použiť vo viacerých smeroch:

Na hľadanie synoným: Žiakom sa predstaví slovo 
v kontexte vety, ku ktorému majú vyhľadať možné 
synonymá. Najprv sa pokúsia sami uvažovať spô-
sobom, že ich povedia z hlavy. Až potom si svoje 
výrazy porovnajú so synonymami v slovníku. Mali 
by porozmýšľať aj nad tým, či sa dajú použiť všetky 
zobrazené výrazy v závislosti od významu konkrét-
nej výpovede.

Pri určovaní parametra čas: Žiakom sa nadiktujú 
rôzne historizmy, archaizmy, zastarané slová a neo-
logizmy. Ich úlohou bude odhadnúť, čo tieto slová 
znamenajú (buď budú dané samostatne, alebo pri 
ľahšej verzii vo vete). Svoje tipy si potom overia na 
portáli, pričom prostredníctvom neho určia, o aké 
slovo z hľadiska časového zaradenia ide. Študenti 
môžu skúsiť vyhľadať niektoré nové výrazy (napr. 
influencer), a tak zistiť, či sa v slovníkoch tiež nachá-
dzajú. Keď ich tam nenájdu, mali by skúsiť vysvet-
liť, prečo tam ešte nie sú pridané.

Na určenie správnych pádových koncoviek: Táto 
stránka sa dá vhodne využiť nielen pri lexikológii, 
ale aj pri morfológii. Môže slúžiť na samostatné od-
kontrolovanie si správnych odpovedí. Žiakom pri-
chystáme gramatické cvičenie, kde majú dopĺňať 
koncovky v problematických prípadoch ‒ napr. bez 
ideí, dva klavíry. Na základe zverejnených paradi-
giem si sami overia, ktoré koncovky doplnili správ-
ne. Alebo zistia, kde nastala chyba.   

Pri určovaní slovných druhov: Zadáme jedno 
slovo, napr. okolo. Študenti tento výraz použijú vo 
vymyslenej vete, v ktorej určia, akým slovným dru-

hom je dané slovo. Ďalšie možnosti slovnodruhové-
ho zaradenia výrazu si pozrú v slovníkoch, v ktorých 
sa nachádzajú aj príklady jeho uplatnenia v konkrét-
nych vetách.

Samozrejme, možností práce s uvedenou strán-
kou je oveľa viac, veď dobrým nápadom sa medze 
nekladú. Žiakov by sme však mali upozorniť na to, 
že tento web im poslúži nielen na vyučovaní na ho-
dinách slovenského jazyka, ale aj v bežnom živote, 
mimo školských lavíc.

Vyhľadávanie chýb v internetových prejavoch, 
práca s médiami

Asi ste sa už aj vy niekedy pozastavili nad tým, 
ako zle ovládajú slovenčinu niektorí ľudia prezentu-
júci sa na sociálnych sieťach. Do očí bijúce chyby sa 
prejavili v ich statusoch či v komentároch pod rôzny-
mi príspevkami. Avšak i tento pomerne negatívny jav 
treba vnímať pozitívne, pretože sa môže stať výbor-
ným zdrojom na vyhľadávanie rôznych druhov chýb. 
Princíp práce so sociálnymi sieťami je jednoduchý. 
Žiakom zadáme, aby našli ľubovoľný príspevok, 
napr. na Facebooku, v ktorom bude mnoho chýb. 
Priam „baštou“ takýchto omylov sú rôzne skupiny 
na predaj/kúpu/darovanie produktov alebo na ponu-
ku/dopyt práce. Ak má každý študent nájdený aspoň 
jeden takýto príspevok, vyzveme zopár z nich, aby 
ho prezentovali pred svojimi spolužiakmi. Následne 
budú spolu hľadať chyby, ktorých sa dopustil autor 
statusu. Dôležité je, aby vedeli tieto javy odôvodniť 
a opraviť, prečo nemôžu prijať prácu na tri smeny 
a kúpiť skoro nové lehátko. Taktiež môžu žiaci dis-
kutovať o komunikácii na sociálnych sieťach, či je 
vhodné tvorcov týchto chybných príspevkov upozor-
ňovať na ich omyly.

Pri ďalšej aktivite by žiaci pracovali s interne-
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tovými správami rôznych spravodajských portálov. 
Cieľom takejto úlohy bude selektovanie pravdivých 
a nepravdivých, príliš „nafúknutých“ informácií, 
teda ako sa k jednej konkrétnej téme stavajú serióz-
ne médiá na jednej strane a sporné plátky na strane 
druhej. Hneď na úvod tejto aktivity sa dá so žiakmi 
diskutovať o tom, aké spravodajské webové strán-
ky poznajú, či sú ich pravidelnými čitateľmi, pod-
ľa akých kritérií si ich vyberajú. Potom učiteľ zadá 
jednu aktuálnu tému, ktorej sa venujú médiá. Úlo-
hou žiakov bude prostredníctvom svojich smartfó-
nov vyhľadať konkrétne články k tejto tematike na  
stránkach so spoľahlivým obsahom a na stránkach 
s neserióznymi informáciami. Študenti budú násled-
ne hľadať znaky, ktorými sa obe spravodajské sku-
piny líšia. 

V tejto oblasti sa dajú internetové články využiť 
aj inými spôsobmi ‒ žiaci môžu nájsť vyslovene bul-
várne články a premýšľať, prečo sa takéto príspevky 
vôbec píšu, aký je ich význam. Z hľadiska publicis-
tického štýlu zas tieto webové stránky dobre poslú-
žia na vyhľadávanie  jednotlivých žánrov. Študentov 
môžeme upozorniť aj na možnosť stiahnutia celých 

periodík v PDF verzii, kde by skôr našli príklady na 
úvodník alebo komentár.  

Kvízy na internete alebo prostredníctvom apliká-
cie

Nech zdvihne ruku ten, kto má rád kvízy. Pri tejto 
otázke by pravdepodobne dalo ruku hore aj mnoho 
žiakov, keďže ide o zábavnú a pomerne efektívnu 
formu, ako sa dozvedieť niečo nové. A rozhodne by 
nejaký ten kvíz uvítali skôr, než obyčajné opakova-
nie pri tabuli. Stačí, ak si učiteľ vopred nájde takýto 
hravý test na internete v závislosti od toho, aké učivo 
momentálne preberá. Na bežne dostupných strán-
kach sa ich nachádza skutočne dosť, z každého súd-
ka niečo (Spomeniete si na význam týchto cudzích 
slov? Otestujete sa v kvíze; Pri tomto kvíze zo sloven-
činy sa zapotí každý dospelák: Otestujte si svoje ve-
domosti zo základnej školy; Kvíz: Nespisovné výrazy, 
s ktorými sa bežne stretneš aj na úradoch, v obchode 
či u lekára. Má to byť alergológ či alergiológ?). Sa-
mozrejme, je potrebné, nech si dané otázky prejde 
učiteľ najprv sám, aby našiel prípadné chyby, keďže 
úlohy poväčšine netvoria odborníci, ale redaktori (to 
však neznamená, že musia byť automaticky chyb-
né). Potom sa už len na hodine zadá presná webová 
stránka, kde žiaci kvíz nájdu. Poväčšine sa im správ-
ne možnosti zobrazia hneď po jeho vyplnení, a tak 
môžu zistiť svoju percentuálnu úspešnosť. Netreba 
zabúdať ani na následné zdôvodnenie si odpovedí.

Existujú ešte rôzne aplikácie, cez ktoré sa dajú 
vytvoriť vlastné kvízy, pričom jednou z nich je Ka-
hoot!. Tvorba otázok je pre učiteľov maximálne jed-
noduchá a manipulácia so zadávaním odpovedí je 
pre žiakov ľahká. Práca s aplikáciou v sebe nesie po-
trebnú dynamiku, keďže na vyriešenie otázky majú 
žiaci presne stanovený časový limit, pričom po kaž-
dom kole sa zobrazí tabuľka bodových lídrov. Táto 
stránka sa dá využiť aj pri iných predmetoch, nielen 
na hodinách slovenského jazyka.

Poteší ma, ak tieto tipy inšpirovali budúce pani učiteľ-
ky a budúcich pánov učiteľov. Som rada aj v prípade, že sa 
niečo nové a podnetné dozvedeli i čitatelia, ktorí nemajú 
pedagogické ambície. Ako sme si ukázali, mobilným tele-
fónom v procese výučby sa nemusíme rozhodne brániť. Pre 
žiakov znamená práca s nimi isté osvieženie, upustenie 
od klasických spôsobov vedenia vyučovania. Netvrdím, 
že smartfóny sa majú využívať na každej jednej hodine,  
avšak ich zaradenia pri vhodnej učebnej téme môže pri-
niesť oveľa viac osohu, ako si myslíme. 

Autorka textu a fotografií: Bc. Michaela Karaffová
študentka učiteľstva

história ‒ slovenský jazyk a literatúra 
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Korona v našom živote
Prázdne regály, vypredané rúška, zatvorené školy a šíriaca sa panika. Aj takto by sa dala opísať situácia, ktorá nastala 
v marci tohto roku v takmer každom štáte na svete. Nebezpečný koronavírus označovaný skratkou SARS-CoV-2 je druh 
vírusu, ktorý spôsobuje akútne respiračné problémy a u starších ľudí alebo ľudí s oslabenou imunitou môže skončiť smr-
ťou. V článku sa dozviete, čo je to koronavírus a ako ovplyvnil životy študentov.  

Čo je to koronavírus?
Koronavírus nie je označenie pre jednu konkrétnu 
chorobu a ani pre jeden konkrétny vírus. Existuje ich 
viac než sto a len 4 z nich sa šíria medzi ľuďmi. Prvý 
sme zaznamenali už v roku 2002, išlo o Koronavírus 
SARS a druhý v roku 2015 (Koronavírus MERS). 
Oba boli smrtiace. Tento rok nás trápi koronavírus, 
ktorý sa nazýva SARS-CoV-2 z čeľade Coronaviri-
dae patriaci medzi betakoronavírusy, kam sa zaraďu-
jú aj koronavírusy SARS-CoV a MERSCoV. Tieto 
vírusy sú špecifické tým, že útočia na celú dýchaciu 
sústavu človeka i zvieraťa. 

Zaujímavosť: v tele 
netopiera sa nachá-
dza viac než 30 ko-
ronavírusov.

Ako sa to všetko 
začalo?

Vírus sa začal šíriť 
naprieč Čínou už 
17. novembra 2019, 
keď sa ním naka-
zil 55-ročný muž 
z provincie Chu-pej. Doposiaľ nie je jasné, ako sa 
tento človek nakazil. Od nešťastného 17. novembra 
denne pribúdalo približne 5 pacientov a neskôr sa 
čísla dramaticky zvýšili, čo znamená, že sa korone 
začalo mimoriadne dariť. K dnešnému dňu (20. ma-
rec 2020) úrady hlásia, že na svete je celkovo 270 
325 nakazených, z toho 11 276 podľahlo chorobe  
a 90 603 sa vyliečilo. 

Ako vírus ovplyvnil študentský život?

Dňa 8. marca 2020 študenti Univerzity Komenské-
ho dostali do svojich školských mailových schránok 
oznam z kancelárie rektora, z ktorého sa dozvedeli, 
že prezenčná výučba bola prerušená zatiaľ do konca 
marca. Vzhľadom na narastajúci počet pacientov je 
vidina rýchleho návratu do bežného života takmer 
mizivá. Študenti sú odkázaní na samoštúdium. 
A preto sme sa troch z nich opýtali, ako vnímajú celú 
situáciu spojenú so vzdelávaním:

Marko Kaplan, študent tretieho ročníka 
Stratil som všetky istoty, či už sa to týka osobného 
alebo študentského života. Titul mám na dosah ruky, 
no neviem, kedy budem mať štátnice a kedy budem 
obhajovať bakalárku. 

Radka Štrpková, študentka prvého ročníka
Študujem na lekárskej fakulte a takmer všetky naše 
predmety si vyžadujú praktickú výučbu, preto je štú-
dium doma pre mňa náročné. Aj keď nám učitelia 
posielajú prezentácie a videá z prednášok, nemyslím 
si, že nám to dostatočne nahradzuje prezenčnú vý-
učbu, a preto sa bojím, že nebudem zvládať zápočty 
a skúšky. Najviac ma trápi fakt, že nevieme, kedy 
nastúpime opäť do školy, či prídeme v júni na skúšky 
bez predošlej praktickej výučby (a preto bude mať 
podľa mňa veľa študentov problém skúšky spraviť), 
či sa bude posúvať semester, a tým pádom nebudeme 
mať letné prázdniny, alebo sa semester úplne zruší  
a začneme až v septembri.

Katarína Biskupičová, študentka prvého ročníka 
Situácia s koronavírusom zmenila môj študentský 
život najmä  spôsobom výučby. Samoštúdium je pre 
mňa niečo úplne nové, na čo som doteraz nebola 
zvyknutá. Okrem toho neprichádza do úvahy ani ká-
vičkovanie so spolužiakmi, trávenie času v študovni 
či nahrávanie a príprava podcastov.

Všetci sa zhodneme v tom, že tieto časy nie sú priaznivé 
pre nikoho z nás. Stratili sme istoty, žijeme v strachu, no 
naučili sme sa umývať si ruky a vážiť si to, čo sme dopo-
siaľ brali ako samozrejmosť. Pevne veríme, že semester 
riadne ukončíme a naše životy sa vrátia do starých koľají.

Slovníček:
SARS-CoV-2: druh koronavírusu
COVID-19: choroba, ktorú SARS-CoV-2 spôsobuje

Autorka: Laura Kuricová
študentka žurnalistiky

Fotografia: freepik.com
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Umenie vybrať si, čo nemať v paži
Knihu Jemné umenie ako mať veci v paži by ste 

na prvý pohľad nezaradili do literatúry o osobnom 
rozvoji, možno skôr do sekcie pre ignorantov. Opak 
je však pravdou. Ide o knihu o rozvíjaní osobnej mo-
tivácie pre súčasnú generáciu, pričom autor kladie 
dôraz na to, že nie každý je úžasný, ale ľudské bytos-
ti sú omylné a majú svoje obmedzenia.

Autor knihy Mark Manson sa na svojom blogu 
označuje za autora, mysliteľa a človeka, ktorý si uží-
va život. Je najlepšie predávaným autorom podľa 
New York Times. Prečo je Manson taký uznávaný? 
Prečo ho ľudia buď zbožňujú, alebo nenávidia? Pre-
tože hlása, že jednou zo základných vecí, ktoré za-
chránia individualistov, a teda aj svet, je potlačenie 
ega. Poďme však od začiatku. 

Celkovou myšlienkou, ktorá z knihy vyplýva, je 
naučiť sa ignorovať veci, ktoré sú v konečnom dô-
sledku nepodstatné a sústrediť sa na to, čo je skutoč-
ne dôležité. 

Manson prostredníctvom sarkastického a úseč-
ného štýlu napáda hodnoty, kritériá a ciele, ktoré sa 
v ľudskej spoločnosti stali dôležitými, napr. zarábať 
veľa peňazí, byť úspešným, celkovo žiť konzumným 
spôsobom života. Štruktúra knihy je pomerne pravi-
delná, do každej z deviatich kapitol nás uvádza prí-
beh, ktorý po zvyšok kapitoly slúži ako základ na vy-
svetľovanie ďalších súvislostí. Každá kapitola nám 
predostiera nejakú nepríjemnú pravdu, ktorú by sme 
mali prijať, a mať v paži to, že je nepríjemná. 

Pozitívne myslenie je tu nahradené pripustením 
si negativity a chýb, z ktorých sa môžeme učiť, 
a napredovať. Negativita a problémy sú tu vlastne 
vykreslené ako niečo nevyhnutné, s čím by sme sa 
mali zmieriť, pretože ako ľudia sme nastavení na 
hľadanie nedostatkov, na ich opravovanie – a tak  
i na progres. 

Ďalšou podstatnou časťou knihy je venovanie 
sa pojmu, ktorý autor sám vymyslel: Tyrania výni-
močnosti. Je to zmierenie sa s tým, že drvivá väčši-
na z nás je šedý priemer. Toto zmierenie má vyliečiť 
úzkosť, že v živote nedosiahneme nič výnimočné 
a umožní nám žiť  vyrovnaný život.  

Rozvinutím Tyranie výnimočnosti je určenie si 
správnych hodnôt, ktoré sú pre každého individu-
álne. Manson vysvetľuje akési cvičenie na zistenie 
hodnôt a kritériá, podľa ktorých zistíme, či sú hod-
noty správne. Jedným z nosných pilierov knihy pre 
mňa bola časť o rozdiele medzi vinou a zodpoved-
nosťou. Ľudia so svojimi problémami často nerobia 
nič a argumentujú tým, že ich nezavinili. A táto časť 

knihy im vysvetlí, prečo by ich mali napriek tomu 
riešiť, ako môžu za niečo niesť zodpovednosť bez 
viny. 

Náhle nastane zvrat. Autor nespochybňuje nič, čo 
napísal, no spochybňuje ľudské vedomie. Označuje 
ho za veľmi nespoľahlivé a neobjektívne a vyzýva 
čitateľa k spochybňovaniu svojich záverov, k overo-
vaniu, či nie sú mylné. V tejto súvislosti prichádza 
kritika spoločnosti a školského systému ako takého. 
Nepáči sa mu, že pri výchove a v mladosti je ľuďom 
od rodičov a od školy vštepované, že zlyhať je tá naj-
horšia vec. Vytvára to podľa neho strach zo zlyhania, 
stagnáciu.

Poslednými dvomi riešenými námetmi sú úva-
hy o význame slovka nie a význame slova smrť. 
Schopnosť dokázať niekoho alebo niečo odmietnuť 
je opisované ako základ úprimnosti a opak pretvár-
ky. Úprimnosti, na ktorej sú postavené medziľudské 
vzťahy. Ako niečo, bez čoho nemôže vzniknúť dôve-
ra. Zároveň je to nie samému sebe. V zmysle schop-
nosti vybrať si jednu vec, ktorej sa budeme venovať 
naplno a do hĺbky namiesto všestrannosti. Prežiť 
niečo naplno je dôležitejšie, ako prežiť mnoho vecí 
povrchne. 

Záverečná kapitola sa naozaj hodí na koniec 
knihy. Je to najväčšia pilulka, ktorú budete musieť 
prehltnúť, a môžu ju stráviť len tí, ktorí sa dokáza-
li dostať až sem. Je o smrti. Len zoči-voči vlastnej 
smrti si podľa Mansona dokážeme uvedomiť, čo je 
v živote dôležité, čo, naopak, dôležité nie je a aká 
bezvýznamná je väčšina našich zápasov. 

Táto kniha je vhodná pre ľudí, ktorí sú unavení 
z nekonečného konzumu, fotografií na Instagrame, 
masovej snahy byť obľúbený a najmä prehnaného 
spoločenského nátlaku z každej strany. Ak sme na ňu 
pripravení, zhltneme ju za večer, ak nie, opľujeme ju. 
Mark Manson sa snaží vyliečiť svet, no nie každý je 
ochotný pripustiť si, že je chorý.  

Ďalšie informácie o knihe: 
MANSON, Mark. Jemné umenie mať veci v paži. 
Bratislava: Eastone Books, 2018. 176 s.

  Autor: Bc. Anton Krajčoviech
študent žurnalistiky
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Úsmevná, no predvídateľná
Oscarová Zelená kniha zaujme nevtieraným humorom

Film inšpirovaný skutočným príbehom si v roku 
2018 odniesol hneď tri sošky Filmovej Akadémie. 
Dielo režiséra Petra Farrellyho zabodovalo v ka-
tegóriách najlepší pôvodný scenár, najlepší herec 
vo vedľajšej úlohe a tiež v najprestížnejšej kategó-
rii – najlepší film. Príjemný, hravý, zábavný, no tiež 
priehľadný a neinovatívny. Aj týmito slovami možno 
opísať film Zelená kniha. 

Nevšedný príbeh z prostredia šesťdesiatych rokov 
minulého storočia verným spôsobom zachytáva situ-
áciu v Spojených štátoch, kde v tom čase ešte výraz-
ne prežívalo rasové napätie. Opisuje cestu bývalého 
vyhadzovača s talianskym pôvodom, Tonyho Valle-
longu (herecky ho stvárnil Viggo Mortensen), ktoré-
ho si ako šoféra najal slávny afroamerický pianista, 
Don Shirley (držiteľ Oscara za najlepšieho herca vo 
vedľajšej úlohe, Mahershala Ali). Tony ho sprevádza 
jeho koncertným turné po divokých štátoch americ-
kého juhu. V tom čase so sebou potrebovali mať Ze-
lenú knihu, sprievodcu po amerických hoteloch, kde 
sú ochotní ubytovať aj černošských motoristov.

Temperamentný, horkokrvný a jednoduchý Ta-
lian je oddaný svojej rodine, no prechováva v sebe 
hlboko zakorenené predsudky, ktoré postupom času 
odbúrava. Na druhej strane, Don Shirley je jeho 
pravým opakom. Kultivovaný, vzdelaný, snobsky 
povýšenecký klavírny virtuóz, s jemnými mravmi  
a pevnými zásadami. Napriek rozdielnemu životné-
mu štýlu i spoločenskému postaveniu si k sebe počas 
spoločného putovania obaja musia nájsť cestu a pri 
tom jeden druhého aj niečo podstatné naučiť. Na ces-
te musí dvojica odložiť svoje rozdiely a prijať viace-
ré kompromisy vyúsťujúce do vtipných situácií.

Divákovi je od samého začiatku známa premisa 
tohto filmu a aj nevyhnutná skutočnosť, že sa z tých-
to dvoch protagonistov stanú najlepší priatelia na 
celý život. Snímka sa veľmi dobre a citlivo pohrala 
s témou rasovej nenávisti znásobenou aj motívom 
zobrazenia homosexuálnej menšiny. Tvorcom sa tak, 
atraktívnym a zároveň jemným spôsobom podarilo 
upriamiť pozornosť na témy, ktoré aj v súčasnosti 
rezonujú v spoločnosti po celom svete. A nemusí-
me zájsť ani priveľmi ďaleko za hranice. Podobnosť 
nájdeme aj na Slovensku, medzi rómskou menšinou, 
o ktorej je známe, že sú jej členovia hudobne veľmi 
nadaní. Aj oni sa však musia často pasovať s rasiz-
mom a inými problémami. 

Dôvtipný, miestami dojímavý príbeh, teda vzbu-

dzuje očakávanie, a to aj napriek tomu, že divák má 
po celý čas pocit, že túto zápletku už predtým vi-
del stokrát. Na druhej strane je však potrebné filmu 
vytknúť, že aj keď sa snaží budiť dojem búrania ra-
sových predsudkov, jeho základy stoja na známom 
stereotype bieleho hrdinu. To navodzuje zdanie, že 
postava Dona Shirleyho v skutočnosti nepatrí k hlav-
ným postavám, ale vytráca sa do úzadia, hoci sa dej 
primárne točí okolo neho. Navyše, autori vynaklada-
jú úsilie odstraňovať stereotypy tým, že na ne priamo 
ukazujú prstom a premieňajú ich na zábavu. Niekto 
s jednoduchším humorom si teda príde na svoje. 

Film upozorňuje na dôležité útržky histórie, čím 
nalieha na to, aby sa tieto udalosti už viac neopako-
vali. V tomto pokuse apelovať na ľudskosť diváka 
režisér vykresľuje možno trochu idealistický svet,  
v ktorom dokáže každý nájsť porozumenie a mier. Aj 
keď sa na tento svet pozeráme veľmi zjednodušenou 
optikou bieleho muža. Je nutné pozitívne ohodnotiť 
technické spracovanie a prácu s kamerou. K nadprie-
merne dobrému dojmu prispeli aj kostýmy, realistic-
ky opisujúce módu šesťdesiatych rokov minulého 
storočia.  A v neposlednom rade hudba, z ktorej sa 
vám zježia chlpy na rukách. 

Niet pochýb o tom, že ide o dobrý film. Emotívny 
aj vtipný.  O jeho obľúbenosti svedčí aj fakt, že zís-
kal cenu divákov na prestížnom festivale v Toronte. 
Zelená kniha je príjemným prekvapením, ktoré však 
do veľkej miery pôsobí schematicky a nesnaží sa ni-
jakým spôsobom vybočiť z bezpečnej línie. Jedno-
duché posolstvo v jednoduchom filme stavajúcom na 
mierne klišéovitej zápletke. 

Zelená kniha (Green book):

Rok výroby: 2018 
Žáner: dráma, komédia 
Dĺžka: 130 min 
Réžia: Peter Farrelly 
Scenár: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly 
Hrajú: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, 
Sebastian Maniscalco, Dimiter D. Marinov, P. J. Byrne 
Moje hodnotenie: 75 %

Autorka: Bc. Barbora Hermanová
študentka žurnalistiky
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       Život  s  l i teratúrou

Rusalka

Slovenské národné divadlo na jar tohto roka 
uviedlo operu z pera skladateľa Antonína Dvořá-
ka, Rusalka. Hra po prvýkrát uzrela svetlo sveta na 
začiatku dvadsiateho storočia, keď mala premiéru 
v Národním divadle v Prahe. Vznikla na pôvod-
né libreto Jaroslava Kvapila a nesie v sebe baladické 
prvky z českých rozprávok i prírodnú symboliku. 
SND ju uvádza ako lyrickú operu v troch dejstvách 
v českom jazyku.

Príbeh Rusalky je tragický. Vodný tvor sa zaľúbi 
do ľudského princa. Nemôže však byť s ním, a tak 
sa rozhodne poprosiť o pomoc Ježibabu. No ani po 
príchode medzi ľudí to nemá jednoduché. V príbehu 
môžeme nájsť veľa podobností s Malou morskou ví-
lou od Hansa Christiana Andersena.

Na premiére predstavenia sme v hlavných úlo-
hách videli Máriu Porubčinovú ako Rusalku a De-
nisu Šlepkovskú ako Ježibabu. Postavy Vodníka sa 
zhostil Jozef Benci. Všetci traja podali úctyhodný 
výkon. Musím však vyzdvihnúť spev hlavnej prota-
gonistky, ktorá nám svojím dychberúcim vystúpením 
úplne učarovala a celému hľadisku pripomenula, že 
opera je jedným z najkrajších divadelných zážitkov. 
Avšak, pozor. Ak sa rozhodnete predstavenie navští-
viť, zoznámte sa už vopred s dejom. Hoci z diania na 
javisku a emócií postáv divák tuší, o čo ide, pravdou 
je, že spevákom sme veľmi nerozumeli, aj keď spie-
vali v češtine. Ani titulky nám nepomohli – boli po 
nemecky.

Pre niektorých z vás môže byť nevýhodou pred-
stavenia aj jeho dĺžka. Ide o operu v troch dejstvách, 
pričom každé z nich má približne hodinu. Vidíme 
v nej výstupy, ktoré dej nijako neposúvajú. Na po-

hľad i na počutie je však počas celého svojho trva-
nia hra skutočným pôžitkom, ktorý stojí za to vidieť. 
Nezabudnite, že pri nej, ako aj pri mnohých ďalších 
predstaveniach (no nie pri všetkých), máme ako štu-
denti nárok na zľavu zo vstupného.

Rusalka je v inscenácii nášho divadla, ktoré ten-
to rok oslavuje svoju storočnicu, skutočne krásnym 
zážitkom. Nájdeme v nej komornosť a intimitu, keď 
je na javisku len jeden či dvaja speváci, ale aj veľ-
koleposť a dramatickosť, keď sa dosky zaplnia člen-
mi početného zboru. Veľká pochvala patrí Milanovi 
Ferenčíkovi, ktorý sa postaral o scénu. Bola jednou 
z najkrajších, aké som v operných predstaveniach vi-
dela. Dokonale vykresľovala rozprávkovú, no temnú 
atmosféru príbehu. Rovnako výbornú prácu odvied-
la aj kostymérka Ľudmila Várossová. Už v úvodnej 
scéne nás, divákov, oslnil veľkolepý kostým Ježiba-
by. 

Pre FiF UK je osobitným bonusom to, že v nej 
účinkuje ako tanečník aj náš študent slovakistiky 
Matúš Pomikal. Hre napokon dávam deväť bodov 
z desiatich a odporúčam ju každému milovníkovi 
klasického divadelného umenia! 

Autorka: Bc. Helena Sisková, 

študentka žurnalistiky

Fotografie: archív SND
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1917 je tanečná choreografia medzi hercami 
a kamerou 

Vojnová dráma síce nezískala Oscara v kategórii Najlepší film, no za natočenie, mix zvuku a vizuálne efekty dostal 
Sam Mendes sošky oprávnene.

Nehanební bastardi 
kontroverzného režiséra 
Quentina Tarantina 
či výnimočne realis-
tické stvárnenie druhej 
svetovej vojny v dráme 
Zachráňte vojaka Ry-
ana od oscarového Ste-
vena Spielberga. Filmy 
s vojnovou tematikou 
majú medzi ostatnými 
dielami kinematografie čestné miesto. Zrejme aj 
preto väčšina divákov očakáva, že pri novodobých 
scenároch sa im zatají dych. Sú zvyknutí na starú, 
dobrú klasiku, ku ktorej sa môžu hocikedy vrátiť. No 
režisér Sam Mendes sa rozhodol zariskovať a stavil 
na originalitu. Stane sa o niekoľko rokov heroický 
príbeh dvoch mladých vojakov Schofielda a Blakea 
tiež filmovou klasikou? 

Mendes už v úvode nenecháva divákov vy-
dýchnuť. Od prvej minúty sa vďaka kamere stá-
vajú súčasťou príbehu. Americký filmár ešte pred 
natáčaním hercov upozornil, že jeho cieľom je urobiť 
jeden nekonečný záber. Odvážny krok. No Mendes 
si ho mohol dovoliť. Už pred dvadsiatimi rokmi, 
keď získal svojho prvého Oscara, túžil po projek-
te, na ktorom sa odzrkadlia dlhé roky jeho práce. 
Každým ďalším filmom, každým ďalším ocenením 
bol stále bližšie k projektu snov. Už mu chýbal len 
námet. Ten prišiel v správny čas ako na zlatom pod-
nose. Inšpiroval sa rozprávaním svojho starého otca 
o dvoch mladých vojakoch, ktorí podstúpili zdanli-
vo nemožnú misiu naprieč nepriateľským územím. 
Rozhodol sa s nami podeliť s týmito spomienkami, 
ktoré vtesnal do príbehu zachytávajúceho dvad-
saťštyri hodín. 

Z rukáva vytiahol ešte jeden triumf: kamera-
mana Rogera Deakinsa. Nezvyčajný štýl, ktorým 
drámu nakrútil, by však nemal byť tým, čo pritiahne 
divácku pozornosť. Podstatou a jasným poslaním 
filmu je sústredenie sa na zdanlivo nekonečný 
záber, keď kamera prechádza cez budovy, stromy 
či zákopy. Krúži okolo hrdinov, nasleduje a pred-
bieha ich, kráča zároveň s nimi, sníma ich z výšky 

od úplného detailu až po 
panorámy. Celkom nepre-
dstaviteľný zážitok, kým 
ho človek nevidí. Je to ako 
tanečná choreografia medzi 
hercami a kamerou. Ladná, 
dychberúca, premyslená. 

No natočiť celých sto-
sedemnásť minút na jednu 
klapku nie je možné. Režisér 
strihy umiestnil tak, aby ich 

divák ani nepostrehol. A vskutku, je to tak. Čím viac 
sa budete sústreďovať na to, aby ste strih našli, tým 
viac bude záver pôsobiť nudnejšie. Myšlienky sa 
vám rozutekajú všetkými smermi a stratíte niť, ktorú 
je dôležité nepretrhnúť. Práve to sa Mendes snažil 
dosiahnuť. Zaujať diváka až tak, aby bol dej alfou 
a omegou. Sledovať so zatajeným dychom mladých 
chlapcov, ktorí sa vydali na preteky s časom cez 
zdevastovanú krajinu, je jedným z najvydarenejších 
kinematografických zážitkov. Avšak nemusí to tak 
byť pre každého. Film má totižto aj pasáže, ktoré 
majú ďaleko od vojnovej drámy. Lineárne puto-
vanie vojakov a hlbokomyseľné dialógy mu uberajú 
na akčnosti, ktorá vyvrcholí až na konci, aj keď vo 
veľmi slabej miere. 

No aj napriek jednotvárnosti sa filmu darí udržať 
diváka v napätí. Po technickej stránke je film 
bezchybný. Natočiť však snímku, ktorá by bola 
bezchybná do posledného detailu, sa zjavne ešte ni-
komu nepodarilo. Každý film má svoje ale. V tomto 
prípade je to nevydarený dej, ktorý však s hudbou 
a premyslenými zábermi pôsobí naozaj presvedčivo. 
Miestami z nich až mrazí. V niektorých chvíľach až 
tak, že by ste Mendesovmu dielu tých pár chybičiek 
odpustili. Preto je dôležité, aby sa divák filmu pod-
volil a nechal sa unášať režisérovou snahou vyraziť 
mu dych až do posledného momentu.

Autorka: Bc. Soňa Búranová
študentka žurnalistiky
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