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„My ľudia zrodili sme sa pre spoluprácu ako ruky, 
nohy, oči a oba rady zubov,“ – to sú slová Marca Au-
relia. Kedy inokedy by sme si mali pripomínať potrebu 
vzájomnej spolupráce, ak nie dnes? Pandémia ustupu-
je do úzadia, no ani sme si nevydýchli a svet zasiahla 
vojna na Ukrajine, ktorá sa dotýka nás všetkých. Poč-
núc hospodárskymi ťažkosťami, krviprelievaním a utr-
pením nevinných ľudí, končiac ohrozením základných 
demokratických princípov a hodnôt. To je, žiaľ, realita 
(nezmyselných) vojen.  

Drahí čitatelia, riaďme sa slovami Marca Aurelia  
a prispievajme svojou maličkosťou k tomu, aby sa nám 
tu žilo lepšie. Sami svet nespasíme, ale spoločne ho do-
kážeme spraviť o kúsok lepším a krajším miestom. Pre 
nás i pre nastávajúce generácie.

My, študenti, sme svoje sily spojili a v tomto vy-
daní sme si pre Vás pripravili množstvo podnetných 
článkov. Herečka a speváčka Alžbeta Bartošová nám  
v rozhovore prezradila, prečo je dobré neporovnávať sa 
s druhými. Ak by sme však niečo mali navzájom porov-
návať, sú to informácie (ktorými sme dnes presýtení) 
pochádzajúce z rôznych zdrojov. Prinášame vám rady, 
ako sa (z)orientovať a nielen v nich, ale aj vo vlastných 
myšlienkach, čo vie byť rovnako náročné.

Toľko skvelých tipov na knihy rozširujúce obzory 
a bojíte sa, že neostane čas na varenie? Nelámte si nad 
tým hlavu a dovoľte nám inšpirovať Vás tými najlepší-
mi podnikmi.

Príjemné a ničím nerušené čítanie, priatelia!

Lenka Kyjanicová
            šéfredaktorka
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Speváčka a herečka Alžbeta Bartošová: 
Pracovná pauza bola prínosom 

v mojom živote
Alžbeta Bartošová je muzikálová a seriálová herečka, ktorá sa venuje tiež spevu a dabingu. Svoj hlas požičala napríklad 
Rapunzel v rozprávke Na vlásku. Vyštudovala konzervatórium v Bratislave a momentálne študuje externe na Univerzite 
Palackého v Olomouci. V roku 2017 bola nominovaná na cenu Thálie za hlavnú rolu v inscenácii Liduschka Baarová.
 

Kulturárium je do veľkej miery časopis o kultú-
re, ktorá je dôležitou súčasťou tvojho života. Máš 
vzťah aj k iným druhom umenia okrem herectva 
a spevu?

Mám veľmi rada výtvarné umenie a rada chodím do 
galérií. Nie som žiadny znalec, ale veľmi ma táto 
oblasť láka, preto by som sa o nej chcela dozvedieť 
viac. Zaujíma ma tiež novodobá architektúra, ale aj 
staršie smery.

A čo literatúra? Rada čítaš? Vedela by si našim 
čitateľom odporučiť knihu, ktorú si čítala v po-
slednom čase?

Áno, moja obľúbená kniha je Raňajky u Tiffanyho. 
Od rovnakého spisovateľa som čítala aj knihu Let-
ná plavba. Teraz čítam Nevedomosť od M. Kunderu, 
ale zaujala ma aj Geniálna priateľka od E. Ferrante. 
Čítam rôzne žánre, ale je pravda, že na čítanie treba 
čas, ktorého nie je vždy dostatok.

Ako tráviš voľné chvíľky, keď práve nie si v di-
vadle alebo na natáčaní? Potrebuješ oddych od 
kreatívnej činnosti?

Toto je vec, ktorú by som chcela zmeniť. Včera som 
počúvala podcast Nevyhorení, kde hovorili o fóbii 
z voľného času. Niektorí ľudia len čo majú chvíľ-
ku voľného času, nevedia byť sami so sebou. Ja som 
si vždy myslela, že odpočinok má vyzerať tak, že si 
určím istý cieľ, ktorý by som mala splniť, ale mala 
som s tým vždy problém. Väčšinou to vyzerá tak, že 
naozaj nerobím nič. Som s rodinou, vstanem nesko-
ro, dám si veľké raňajky, vyberiem sa na prechádzku 
do prírody alebo do mesta, zájdem do kina alebo do 
divadla. No a práve z tohto podcastu som sa dozve-
dela, že to vlastne robím správne. (Smiech.) Takže 
už sa nehanbím hovoriť, ako trávim svoj voľný čas 
(smiech), hoci to nie je práve plávanie alebo cviče-
nie.

Máš aj nejaké obľúbené miesto, na ktorom si 
vždy odpočinieš?

V Prahe mám veľa obľúbených miest. Milujem Stro-
movku alebo Letenské sady. V Bratislave sa ešte stále 
rozhliadam. Mám však jedno obľúbené miesto z čias, 
keď som cestovala. Národný park South Downs, kto-
rý sa nachádza na juhu Anglicka, je naozaj čarovným 
miestom. Keď som v Anglicku študovala, chodievala 
som tam každý víkend.

Nedávno si začala externe študovať, čo pravde-
podobne výrazne ukrojilo z tvojho voľného času. 
Ako zvládaš túto časť svojho života?

Keď prišiel covid, ostala som zo dňa na deň bez prá-
ce a s nulovým príjmom, preto som začala premýš-
ľať, čo budem robiť. Nikto nevedel, ako dlho to bude 
trvať. Mala som našetrené nejaké peniaze, preto som 
si povedala, že jednoducho nepôjdem predávať do 

             Rozprávali sme sa
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supermarketu, ale tento čas investujem do seba. Cho-
dila som na konzervatórium, kde som absolvovala 
štyri ročníky, čiže som nemala ani pedagogické mi-
nimum. Učím súkromne spev a dokážem si predsta-
viť, že by som v tom v budúcnosti pokračovala, preto 
som sa rozhodla doplniť si vzdelanie. Počas pandé-
mie som začala študovať externe pedagogiku na 
Palackého univerzite v Olomouci. Teraz dopisujem 
prácu o vyhorení v pedagogickej praxi. Je to náročné 
stíhať popri zamestnaní, ale už sa blížim do finále.

Všetci sa museli do istej miery vyrovnávať s pan-
démiou, no umelci v tomto smere ťahali za kratší 
koniec. Ako si prežívala toto obdobie?

Predtým, než prišla pandémia, som mala ťažšie ob-
dobie v práci. Bolo toho dosť a mala som pocit, že 
stále robím to isté a neviem sa pohnúť z miesta. Te-
raz som však nabrala druhý dych. Začala som pra-
covať zase naplno, dokonca možno aj viac, než som 
pracovala predtým. Uvedomila som si, že pauza od 
práce bola neskutočným prínosom v mojom živote. 
Uvažovala som o sebe, o tom, kto som, čo v živote 
robím, aké sú moje hodnoty, ako by mal vyzerať môj 
život v budúcnosti. Na toto som mala čas iba vďa-
ka tomu, že som sa zastavila. Neprišlo to v prvých 
mesiacoch pandémie, no po čase som sa zmierila  
s touto situáciou a vrátila som sa k sebe. Začala som 
rozmýšľať nad tým, prečo som si vybrala práve túto 
profesiu. Uvedomila som si, že mám svoju prácu na-
ozaj rada a teraz sa mi pracuje ľahšie.

Počas tohto obdobia si sa začala viac venovať aj 
sociálnym sieťam, ktoré sú súčasťou tvojej prá-
ce. Aké témy komunikuješ prostredníctvom so- 
ciálnych sietí? A naopak, je niečo také, k čomu sa 
nechceš vyjadrovať?  

Snažím sa ukazovať aj realitu, komunikovať otvore-
ne, no dávam si pozor, do akej miery to robím. Väčši-
nou ukazujem zákulisie svojej práce, či už v divadle, 
alebo na natáčaní. Divák môže vidieť, že je to nie-
kedy veľmi náročné a nejde len o pozlátku. Snažím 
sa ísť s trendmi. Niekedy si však kladiem otázku, či 
by som bola aktívna na Instagrame, aj keby som ho 
nepotrebovala. Možno by som bola jednou z tých, 
ktoré by si nikdy nezaložili účet. Niežeby ma so- 
ciálne siete nebavili, no vnímam ich najmä ako sú-
časť svojej práce. Musím sa priznať, že s nenávistný-
mi komentármi sa nestretávam takmer vôbec. Som 
veľmi vďačná, že ma sledujú ľudia, ktorí mi posiela-
jú pozitívne správy. Je to pre mňa veľmi povzbudivé. 
Myslím si, že sa vzájomne obohacujeme. Nevyjad-
rujem sa k politike. Je to tenký ľad. Zaujímam sa  
o túto tému, ale určite by som sa nepúšťala do poli-
tických diskusií.

Koľko času tráviš na sociálnych sieťach?

Je pravda, že sa snažím čítať všetky správy od svo-
jich fanúšikov. Toto robím napríklad vo vlaku. Vy-
hradím si hodinku, počas ktorej im odpisujem. Ne-
viem, koľko času tam strávim, ale každý deň by 
som chcela pridať niekoľko stories. Keď natáčam 
pesničky z disneyoviek – to je taký môj instagramo-
vý projekt – samotné nahrávanie mi zaberie približ-
ne pol dňa. Naučím sa text, nastavím si osvetlenie  
a techniku, niekoľkokrát naspievam pesničku a po-
tom vykonám postprodukciu.
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Spomínala si, že veľa cestuješ, dvanásť rokov pô-
sobíš v Prahe, v súčasnosti natáčaš seriál Otecko-
via v Bratislave a tiež hráš v muzikáli Bedári na 
Novej scéne SND. Ako veľmi je pre teba náročné 
neustále presúvanie sa vlakom alebo autom?

Bolo by to pre mňa náročné, keby ma to nebavilo. 
Natáčanie Oteckov ma baví, teším sa na to, ale sú 
dni, keď musím Prahu – Bratislavu otočiť dvakrát 
alebo trikrát týždenne. Zatiaľ mám dostatok energie. 
Vďaka tomu, že mám momentálne dve zariadené do-
mácnosti, sa nemusím baliť, čiže je to pomerne po-
hodlné. Vo vlaku sa učím texty, opakujem si predsta-
venia, píšem záverečnú prácu alebo si čítam knihu. 

Doteraz si bola známa skôr v Čechách. Na Sloven-
sku ťa televízni diváci spoznávajú vo väčšej miere 
pravdepodobne až teraz, keď si na obrazovkách 
takmer každý deň. Zaujímalo by ma, ako vnímaš 
svoje pôsobenie v seriáli. 

Je to pre mňa veľká novinka. Natočila som síce jeden 
film a zopár seriálov, ale denný seriál je niečo úplne 
iné. Ako pozitívum vnímam to, že som v praxi. Som 
vďačná, že som dostala túto možnosť. Získavam 
nové skúsenosti s kamerou a herectvom, spoznala 
som nových ľudí a uvoľnila som sa pred kamerou. 
Veľa som sa naučila.

Diváci si ťa môžu pozrieť v niekoľkých muzi-
káloch, napríklad Kleopatra, Muž so železnou 
maskou či Rómeo a Júlia. Ktorá rola bola pre teba 
najťažšia?

Najväčšou výzvou boli pre mňa asi Kleopatra, Lída 
Baarová a My Fair Lady. Kleopatru som sa musela 
naučiť za týždeň. Predstavenie trvá dve a pol hodiny 
a celý tento čas spievam. Nie je tam žiadna činohra, 
len neustále kantilénové spievanie (druh spevnej 
melódie, pozn. red.). Zároveň je to jeden z najpopu-
lárnejších muzikálov v Čechách, preto bol na mňa 
vyvíjaný veľký tlak. Postava Lídy Baarovej bola pre 
mňa ťažká psychicky, hlasovo a najmä samotná te-
matika muzikálu bola náročná. Najviac mi prirástla 
k srdcu Líza Doolittlová, hlavná postava muzikálu 
My Fair Lady. Príprava bola drsná, ale priniesla ovo-
cie. Vtedy som sa z českého jazyka naučila najviac. 
Hráme ju sedem rokov a myslím si, že mám s ňou 
veľa spoločného. Rovnako mám rada aj svojich ko-
legov – Martina Polácha a Pavla Nečasa. Neviem si 
na mieste Higginsa a Pickeringa predstaviť nikoho 
iného. Čaká nás derniéra a myslím si, že to pre mňa 
bude náročné. Asi budem toto predstavenie veľmi 
oplakávať.

Stretávaš sa v svojej práci aj so stereotypmi?

Škatuľkovanie vidím napríklad v tom, že muzikál 
je považovaný za komerčný, ľahší žáner. Nie je to 

pravda. Mám veľa kamarátov z činohry, ktorí skúsili 
muzikál a niekoľko z nich povedalo, že v živote ne-
hrali nič ťažšie. Spojiť jednotlivé zložky – herectvo, 
tanec a spev – do jedného celku je umenie.

Chcela by si v rámci svojej práce vyskúšať niečo 
nové?

Odpovedala by som možno skôr na otázku, kde sa 
vidím v budúcnosti, keby som svoju prácu nemohla 
vykonávať v takomto rozsahu. Rada by som praco-
vala ako hlasový kouč. Keby som sa však vrátila do 
obdobia, keď som mala 15 rokov, išla by som študo-
vať asi dizajn alebo architektúru.

Chcela by si na záver niečo odkázať študentom?

Odkázala by som im, aby na sebe tvrdo pracovali  
a učili sa. Taktiež je dôležité nepochybovať o sebe  
a neporovnávať sa s inými, pretože to nás môže brz-
diť v rozvoji. Nezabúdajme sa tiež obklopovať blíz-
kymi a buďme si navzájom oporou.

Autorka: Bc. Lenka Mitanová
študentka učiteľstva 

história – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: súkromný archív  

Alžbety Bartošovej a archív TV Markíza

             Rozprávali sme sa
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Režisér Jakub Matejčík: 
Bábkarina sa stále skôr vníma ako jarmočná 

záležitosť alebo divadlo pre deti    
Divadlo Šerosvit je nezávislým divadelným zoskupením, ktoré vzniklo na podnet Jakuba Matejčíka a Dávida Seleckého  
v roku 2020. Pod hlavičkou Šerosvitu má každý z nich svoju rolu – Jakub zastrešuje funkciu manažéra a režiséra, Dávid je zase 
hereckým pilierom divadla. Ich tvorba môže byť pre slovenského diváka novým poznaním – uplatňujú prelínanie žánrov, 
kladú dôraz na výtvarnú výstavbu a ozvláštňujú činohru bábkarskými prvkami, prácou s objektom či fyzickým divadlom.

 
Divadlo Šerosvit vzniklo v roku 2020, ktorý je 
spätý najmä s pandémiou ochorenia COVID-19. 
Mnohí divadelníci sa vtedy ozývali, že podpora zo 
strany štátu nebola dostatočná. Ako toto obdobie 
vyzeralo z pohľadu novovzniknutého subjektu?
 
Divadlo Šerosvit sme založili tesne pred príchodom 
pandémie. Bolo vyústením potreby tvoriť niečo 
vlastné. Hneď po vzniku však prišla stopka. Všetko 
zamrzlo, aj naša tvorba. Podpora zo strany štátu bola 
všeobecne neadekvátna a  neskorá, my sme však ako 
novovzniknuté divadlo bez výkonu činnosti nemali 
nárok ani na tú. Nevzdávali sme sa a aj počas pandé-
mie sme aspoň nejakou formou skúšali tvoriť. Reál-
ne nám to však bolo umožnené až o rok neskôr, keď 
sme uviedli aj našu prvú inscenáciu. 

Čo je to vlastne nezávislé divadlo? Čím sa líši od 
tradičného konceptu?

Pre nezávislú scénu je charakteristický iný spôsob 
tvorby –  uplatňuje sa skôr experimentálna forma. 
Nezávislá divadelná kultúra by sa totiž mala vymy-
kať, resp. líšiť od kamenných divadiel inscenujú-
cich tie klasické dramatické texty, ktoré poznáme od 
Shakespeara a Molièra. Neznamená to, že nezávislé 
divadlo nemôže pracovať s klasickými textami, no 
výsledkom je úplne iná forma podania. Samozrejme, 
odlišuje ho aj divák, ktorý je iný a podľa môjho ná-
zoru aj mladší. 

Dokáže nezávislé divadlo konkurovať tým ka-
menným? 

Divákov a podporovateľov nezávislého divadla je 
menej. Na to, aby divák na nejaké predstavenie pri-
šiel, je potrebné, aby mal spôsob tvorby nezávislého 
divadlá rád a aby vedel, do čoho ide. Existujú však 
zoskupenia a súbory, ktoré sa dokázali spopulárniť aj 
v rámci nezávislej scény. Tvorbu nezávislej kultúry 

tiež podporujú rôzne umelecké festivaly, v rámci kto-
rých sa dá prezentovať.

Čo je predpokladom úspechu predstavenia  
v rámci nezávislej divadelnej scény? 

Jednoznačne odozva a reakcia divákov – ak to 
spravíš dobre, je to predpokladom toho, že ohlasy 
vzbudia záujem u ďalších potenciálnych divákov  
a nalákajú ich na ďalšie predstavenie. Veľké divadlá 
to majú jednoduchšie v tom, že meno predstaveniu 
robí aj herec – veľa ľudí si chce na javisku pozrieť 
herca, ktorého pozná z televíznej obrazovky. V nezá-
vislom divadle sa však nemôžeš spoliehať na to, že 
tam budú známe tváre.
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Aké postavenie má nezávislé divadlo v iných kra-
jinách? 

V porovnaní s inými krajinami je to slovenské me-
nej populárne. Vychádza to však najmä z toho, že  
v iných štátoch je kultúra všeobecne viac podporova-
ná a dotovaná. V Bratislave, kde pôsobíme aj my, je 
to však celkom znesiteľné, aj keď stále nie ideálne. 

Ako je podľa teba nezávislé divadlo vnímané tými 
veľkými komerčnými? 

Minimálne vedia, že nezávislé divadlá existujú. Ne-
jedenkrát sa stalo, že tvorcovia z nezávislej scény 
boli prizvaní do kamenného divadla, napríklad Slá-
va Daubnerová v Slovenskom národnom divadle či 
Odivo v Bratislavskom bábkovom divadle. A deje sa 
to aj naopak. Myslím si teda, že spolupráca je v rám-
ci týchto dvoch divadelných svetov možná.

Šerosvit by pred pár rokmi vynikol už tým, že by 
sa označoval za nezávislé divadlo. Dnes však ta-
kýchto divadiel vzniká veľa. Čím sú výnimočné 
vaše projekty? V čom sa od ostatných nezávislých 
divadiel líšite? 

Iní sme zrejme v tom, že zvýrazňujeme aj prácu  
s objektom. Je to zapríčinené asi tým, že mnohí  
z nás (z ľudí, s ktorými Šerosvit spolupracuje, pozn. 
red.) sú absolventmi či študentmi bábkarskej tvor-
by na Vysokej škole múzických umení (VŠMU). Ja 
osobne veľmi rád ozvláštňujem činohru bábkou, vý-
tvarnom alebo fyzickým herectvom. Odlišujeme sa 
aj tým, že nejdeme čisto performatívnou cestou, čo 
je súčasným trendom na nezávislej scéne. V tomto 
sme trochu klasickejší. Ja si totižto myslím, že z per-
formácie (predstavenie spájajúce viaceré vizuálne 
umenia, dôraz sa v ňom kladie na fyzickú prítom-
nosť umelca, tzv. stage presence, pozn. autorky) sa 
stáva akýsi mainstream a veľa ľudí sa dokáže ľahšie 
za performáciu skryť, keď napríklad projektu neve-
nujú dostatok času.

Spomínal si, že v projektoch divadla Šerosvit do-
minuje aj bábkarská tvorba. Neťaží ju stále ste-
reotypizácia? 

Vnímanie diváka sa začalo za posledných desať ro-
kov veľmi posúvať, no bežný divák má stále tenden-
ciu synonymizovať si bábkové herectvo s jarmočnou 
záležitosťou alebo s divadlom pre deti. Keď nieko-
mu poviem, že študujem bábkarinu, stále zažívam 
reakcie typu „Jééééj!“ alebo „To sa študuje?“. Po-
vedomie je, žiaľ, stále také, že je to pre deti alebo je 
to niečo zastarané. Bábkové divadlo sa však posúva 
ďalej, začína sa viac zameriavať na dospelého divá-
ka, tlačí sa na to aj na nezávislej scéne. 

Nie je pri bábkovom divadle problémom aj to, že 
je v rámci divadelnej scény podhodnocované?

Áno, to máš pravdu, je. Treba však zdôrazniť, že  
i keď je podhodnocované, jeho hodnota nie je men-
šia. Bábkové divadlo má inú formu, pracuje s inými 
nástrojmi, kladie dôraz na výtvarnú zložku, uplatňu-
je iné divadelné princípy. Je to skrátka iné ako naprí-
klad činoherná práca s textom. Žiadne z týchto typov 
divadiel však nie je horšie alebo lepšie. 

Aké divadelné projekty ste už v rámci Šerosvitu 
pripravili? 

Šerosvit ako prvý odkúpil absolventský projekt štu-
dentov bábkariny s názvom DOMOV.y, kde si oni 
sami autorsky spracovali tému domova. Prvým pro-
jektom Šerosvitu boli TÍ DRUHÍ, v rámci ktorého 
sme prezentovali tému násilia a ilustrovali sme ním, 
ako dokáže násilie jednotlivca skľúčiť. V danej téme 
sme pokračovali aj v druhom projekte s názvom PSI, 
kde bola téma násilia vyeskalovaná a približovala aj 
tému vojny.   

Akým témam sa chce divadlo Šerosvit venovať  
v budúcnosti? Aké projekty plánujete? 

Chceli by sme urobiť ešte jednu inscenáciu, ktorou 
by sme tému násilia uzavreli. Práca s danou témou 
je psychicky náročná, chceli by sme sa už skôr ube-
rať veselším smerom. Ešte pred letom chceme pred-
staviť inscenáciu Druhá doprava a rovno až do rána 
inšpirovanú rozprávkovým príbehom Petra Pana. 
Novú inscenáciu pripravujeme aj v nadväznosti na 
projekt DOMOV.y. Pôjde opäť o autorskú tvorbu, čo 
znamená, že herci budú pracovať a tvoriť sami, reži-
sér nebude v tomto prípade dominantný. 

Aké opatrenia je podľa teba potrebné prijať, aby 
sa podmienky pre nezávislú scénu na Slovensku 
zlepšili? 

Želal by som si efektívnejšiu a priaznivejšiu formu 
financovania pre nezávislé divadlá, resp. všeobec-
ne pre kultúru na Slovensku. Ide totiž o to, že až  
90 percent nezávislých divadiel nemá vlastný priestor  
a je nútených si priestory prenajímať. Sú to extrémne 
položky, ktoré ovplyvňujú, či tvoríš alebo nie.

Autorka: Alexandra Kubalová 
študentka žurnalistiky

Fotografie: Dorota Holubová

             Rozprávali sme sa
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Svetové zážitky za jedno leto
Nové zážitky, možnosť privyrobiť si, uplatniť znalosti z cudzieho jazyka v praxi – to všetko a ešte oveľa viac ponúka štu-
dentom letná práca v zahraničí. V súčasnosti majú študenti na výber z množstva krajín po celom svete. Čo všetko je však 
na to potrebné, oplatí sa to vôbec a stačí na to obyčajná chuť a túžba alebo je v tom niečo viac? Na to všetko sme sa spýtali 
študentov, ktorí si už čo-to v zahraničí odpracovali. 
 

Mladí ľudia dnes čoraz častejšie uvažujú nad tým, 
ako a kde budú v lete pracovať. Napriek relatívne ši-
rokému výberu pracovných ponúk na domácom trhu 
sa horizont príležitostí zdá byť v zahraničí ešte širší. 
Pestrá škála povolaní, krásna príroda, nečakané dob-
rodružstvá – to všetko hrá v rozhodovaní svoju rolu. 
Nie každý sa však odváži ísť tak ďaleko od domo-
va, najmä keď nevie, čo ho čaká. Vplyv na to môže 
mať rozdielna kultúra, neznámy priestor, cudzí jazyk  
a často aj náročná práca. Pre niektorých ľudí tieto 
faktory predstavujú problém, ktorý bráni ich honbe 
za dobrodružstvom. Iní  však nachádzajú inšpiráciu  
a motiváciu aj v takýchto, často neľahkých  situáci-
ách. Troch mladých ľudí, ktorí počas štúdia vyskúša-
li letnú prácu v iných krajinách, sme sa opýtali, ako 
to celé funguje a čo im takáto skúsenosť ponúkla.

Dobrodružná Pensylvánia

Jakub, študent Filozofickej fakulty UK, nám po-
rozprával o svojom lete v roku 2019: „Bolo to prak-
ticky pred tromi rokmi. Bol som v Spojených štátoch, 
na severovýchode štátu Pensylvánia, v letnom kem-
pe pre deti do 16 rokov.“ Vysvetľuje, že angličti-
na mu vôbec nerobila problém, skôr bola jedným  
z dôvodov, prečo sa rozhodol pre tento krok:  
„Chcel  som si zlepšiť angličtinu a, samozrejme,  
využiť ju v praxi. To bol jeden z dôvodov. Druhý bol 
určite ten, že som mal už oveľa dlhšie ambíciu ísť do 
Spojených štátov. Vždy ma to tam lákalo. Program 
Work and Travel, cez ktorý som sa do USA dostal, 
sa mi zdal ako dobrý spôsob na to, aby som aj niečo 
precestoval, aj niečo počas leta zažil. Toto boli také 
dve hlavné ambície.“

S celým procesom výberu miesta, pozície  
a s prípravou potrebných dokumentov Jakubo-
vi pomáhala agentúra Smaller Earth, ktorá sa mu  
v tej chvíli zdala najlepšia: „Primárne som myslel na  
to, že chcem ísť do Ameriky, ale cez nejaký  
konkrétny program som to riešil až potom.  
Agentúra Smaller Earth mi pripadala ako  
najvhodnejšia aj finančne, aj z hľadiska ponuky.  
Pozeral som si aj ostatné, ale táto ma nejakým 
spôsobom najviac oslovila.“ Aj keď to bol  
dlhší proces, ktorý si vyžadoval vybaviť množstvo 

dokladov, ako napríklad potvrdenie o návšteve ško-
ly, výpis z registra trestov, dokumenty o zdravot-
nom stave či platný pas. Týkalo sa to, samozrejme, 
aj financií – bolo potrebné zaplatiť vstupné poplat-
ky, čo však nevnímal ako veľký problém: „Keď 
to spätne hodnotím, nevidím v celom procese ne-
jaké väčšie zábrany. Nemyslím si, že by bolo ťažšie  
dostať sa na tento program, podľa mňa   
je to dostupné pre každého vysokoškoláka.“ 

Okrem iného sa hovorilo aj o jeho práci: 
„Bol som v kuchyni. Robil som bežné kuchynské  
práce. Nič úchvatné to nie je, ale dalo sa to zvlád-
nuť. Nejakým spôsobom som sa dostal na „line“,  
teda som rozdával jedlo. To bola podľa mňa  
najschodnejšia práca. Keď sme vydali jedlo,  
tak som zametal a umýval celú halu a jedáleň, kde 
deti predtým jedli.“ V krátkosti spomína aj to, ako sa  
ocitol práve v Pensylvánii: „Začal som to riešiť  
neskoro, možno dakedy v apríli, a teda už  
som si nevyberal kemp sám. Program mi ponúkol 
miesto v kempe v Pensylvánii a ja som ponuku  
prijal, lebo som tam chcel ísť.“ 
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Spomínajúc na kuchyňu tábora, v ktorej pra-
coval, tvrdí, že na čas, ktorý tam strávil, má veľmi 
dobré spomienky. Práca však bola niekedy naozaj 
náročná, lebo sa robilo každý deň od raňajok  
do večerí a prestávky často netrvali viac ako  
10 minút: „Nech sa už dialo čokoľvek, my sme museli  
byť stále v kuchyni. V strede leta, niekedy  
koncom júla, bol najväčší nápor detí, lebo detí  
postupne pribúdalo. Koncom júla sme robili  
od rána do večera – od 6:00 do 21:00/21:30  
bez prestávky.“ Jakub však zdôrazňuje, že všet-
ko záviselo od toho, ako človek reagoval na rôzne 
situácie. Jemu samému takýto režim a náplň práce 
vyhovovali, no iní s tým veľmi zápasili. Jednou 
z problémových tém bolo aj ubytovanie: „Býva-
li sme v podzemí, volali sme to cave, čiže jaskyňa.  
V jednej izbe nás bolo šestnásť, takže  v celej  
miestnosti boli zaradom iba posteľ, skrinka, posteľ, 
skrinka. Keď sme tam prišli, zopár ľudí bolo  
úplne hotových z toho, že tam majú stráviť celé leto 
– že tam nie je dostatočné pohodlie, veľký priestor 
ani súkromie. Ja ale hovorím, že je to o tom, kto sa 
k tomu ako postaví. Mne to vyhovovalo, lebo ja som 
celkom minimalistický človek, stačilo mi mať len 
posteľ a skrinku, viac som nepotreboval.“

Jakub opisuje aj zopár momentov, ktoré sa mu 
obzvlášť páčili: „Mali sme možnosť využívať špor-
toviská, ktoré tam boli, čiže cez prestávky som cho-
dil hrať tenis s cudzincami, večer sme zasa chodili 
hrať basketbal, kým ešte svietilo slnko, alebo sme  
sa cez prestávky chodili kúpať do jazera.” Páčilo  
sa mu, že mali prakticky tú istú ponuku voľnočasových 
aktivít, akú mali aj ľudia z tábora: „To bolo úplne 
mega, že sme aj my mohli zažiť taký „camp life“. 
Bolo to v nádhernom prostredí, v hlbokých lesoch, 
mimo civilizácie, čo sa mi tiež veľmi páčilo.“

Veľmi vrúcne hovorí aj o svojich kolegoch – 
kamarátoch, s ktorými dodnes udržiava kontakt:  
„Za 70 dní – toľko trval náš kontrakt – sme si vyt-
vorili úžasné vzťahy.  Boli sme spolu 24/7. A tie  
dobré vzťahy, ktoré sme sa snažili nadviazať, trvajú  
doteraz. Jednoducho sme sa dostali na iný level – 
boli sme si veľmi blízki, takmer ako rodina.“

Na otázku, či by túto možnosť odporučil aj ostat-
ným študentom, odpovedá veľmi presvedčivo: „To, 
že tam idem druhýkrát, asi hovorí niečo o tom, či  
sa to oplatí alebo nie. Hodnotím to ako silný  
a úžasný zážitok. Poviem to takto: je to o ľuďoch.  
Myslím si, že človek, ktorý chce niečo také vyskúšať,  
má byť trošku odolný, flexibilný a zodpovedný. Jed-
noducho, nemôže ho vystrašiť prvá prekážka.“ Tvrdí, 
že osobne mu to dalo veľa – okrem zodpovednosti  
a schopnosti vôbec pochopiť, čo je práca,  si tam  
vytvoril svoj režim, dokázal prekonať prekážky, 
ktoré sa objavili, a snažil sa z toho jednoducho 
vyťažiť maximum.

Slnko, more a hudba

Ďalšie destinácie, ktoré ponúkajú zaujímavé pra-
covné príležitosti na leto, sú prímorské krajiny ako 
Grécko alebo Španielsko. Svoju vysnívanú prácu 
si tam našla Karolína Maurerová, bývalá študentka 
KEA Copenhagen School of Design and Technology. 
Na otázku, prečo sa rozhodla vycestovať do Gréc-
ka, má Karolína jasnú odpoveď: „Rozhodnutie ísť 
na leto pracovať do Grécka bolo podnietené mojím 
pôsobením v Dánsku, kde som študovala. Krajina 
na mňa pôsobila veľmi depresívne, a keďže milu-
jem Grécko, rozhodla som sa nájsť si tam prácu.“ 
Netrvalo jej dlho, kým jej Google ponúkol to, čo 
hľadala. Do Grécka sa dostala cez taliansky portál  
AnimaWork.com, ktorý poskytuje prácu animáto-
ra/animátorky aj v Grécku. Karolína však spomí-
na, že pôvodne nemala na mysli žiadnu konkrétnu 
pracovnú pozíciu: „Na začiatku mi bolo jedno, aký 
typ práce by som si našla, či by som bola čašníčka  
alebo pomoc v kuchyni. Keď som si našla prácu  
animátorky, povedala som si, že to skúsim, pretože 
si myslím, že patrím na pódium. Je to miesto, kde  
sa cítim najlepšie.“

A čo vlastne taká animátorka robí? Podľa Ka-
rolíniných slov je to práca naozaj pestrá: „Robiť 
animátorku znamená zabávať hostí na dovolenke  
od desiatej rána do jedenástej večer. Mojou hlav-
nou náplňou práce sú športy, fitness alebo hranie  
sa s deťmi. Po večeroch vystupujem a počas celé-
ho dňa sa rozprávam s hosťami.“ Hlavnou aktivitou  
animátorov je prilákať čo najviac hostí na zumbu 
alebo jogu a do bazéna na vodný aerobik. Každý  
z animátorov musí vedieť zaujať a predvádzať akti-
vity s čo najväčšou energiou, chuťou a nasadením. 
Je preto veľmi dôležité vedieť, čo sa od uchádzača 
na pozíciu animátora/animátorky očakáva: „Človek  
musí byť plný energie a života. Musí byť priateľský,  
stále mať úsmev na tvári. Musí sa vedieť hýbať, 

             Rozprávali sme sa
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prípadne vedieť spievať, tiež vedieť vystupovať na 
pódiu,“ hovorí Karolína a dodáva, že každého uchá-
dzača vedia neskôr zaškoliť a pripraviť, netreba sa 
teda báť, že človek nie je v speve alebo tanci dokona-
lý. Nie vždy je však príprava na aktivity dostatočná, 
preto treba byť pripravený na improvizáciu.

Teplo, more a hotelový pokoj má väčšina z nás 
spojené s oddychom, animátori však majú program 
počas dňa nabitý. Ráno začínajú stretnutím, kde sa 
v rámci tímu kontroluje, či niekto nie je chorý alebo 
či nemá nejaké problémy, ktoré by mu mohli brá-
niť vo výkone práce. O desiatej sa začínajú aktivi-
ty. Karolína opisuje, ako vyzerá jej pracovný deň:  
„Ja začínam jogou, ktorá trvá 45 minút, potom mám 
15 minút oddych – pre mňa to však nie je prestáv-
ka, pretože musím odložiť karimatky a postarať sa 
o hudbu. O jedenástej sa začína aquagym, takže 
postupne zvolávam ľudí a snažím sa ich prilákať čo 
najviac.“ Dĺžka aktivity vždy závisí od toho, ako si 
to nastaví konkrétny hotel – môže to byť polhodi-
na alebo viac. „Potom máme hotelovú hru Coctail 
Game, ktorá trvá 30 minút a v ktorej môžu hostia 
vyhrať kokteil. My, zamestnanci, sa snažíme zapojiť 
čo najviac ľudí. Po aktivitách máme prestávku ho-
dinu a pol, hoci pre nás to opäť neznamená voľno. 
Počas nej nacvičujeme večernú show.“ Nasledu-
je hodinová obedňajšia prestávka a po nej, o tretej,  
sa znova začínajú aktivity – vodný aerobik, zumba, 
posilňovanie, záleží na tom, aký je deň. Karolína  
dodáva, že ak nemá v rozvrhu žiadne aktivity,  
pohybuje sa po areáli hotela a rozpráva sa s ľuď-
mi. „O piatej končíme a program sa opäť začína až  
o deviatej. Začína sa minidisko, prípad-
ne sa postavíme do haly, kde sa  rozprávame  
s ľuďmi a pripravujeme ich na večernú show,  
ktorá štartuje o 21:30.“ Vtedy animátori vystu-
pujú na pódiu – spievajú, tancujú... Jednodu-
cho sa musia starať o to, aby sa hostia zabávali.  
V Grécku pozostávala večerná šou z jedného až  
dvoch tanečných čísel a hostia sa mohli do aktivi-
ty zapojiť. V Španielsku, kde Karolína momentálne  
pracuje, robia muzikály a hostia sa iba pozera-
jú. „Predstavenia tu striedame každé dva týždne.“  
Jediný voľný deň majú zamestnanci v pondelok.

Karolína je s prácou v hoteli veľmi spokoj-
ná: „Veľkou výhodou tejto práce je to, že stravu  
aj ubytovanie zabezpečuje zamestnávateľ buď  
priamo v hoteli, alebo veľmi blízko neho. Ďalej  
sa mi veľmi páči, že v tíme pracujú ľudia  
z rôznych krajín (Taliansko, Francúzsko, Gréc-
ko, Slovensko, Maďarsko, Litva atď.), takže sa 
všetci zlepšujeme v angličtine a zároveň sa učíme  
ďalšie jazyky. Ja sama ich momentálne ovládam 
päť.“ Podľa Karolíniných slov je práca náročná 
fyzicky aj psychicky, keďže animátori musia byť  
stále pozitívne naladení, aby sa hostia v ho-

teli dobre cítili. Finančne je práca ohodnote-
ná rôzne podľa toho, v akej krajine sa animátor/
ka nachádza a aké má skúsenosti. „Mesačne sa 
to pohybuje medzi 700 – 1000 €. Možno sa to  
nezdá veľa, ale treba myslieť na to, že stravu  
a ubytovanie máme hradené. Tiež tu človek  
nemá veľmi na čo míňať, jedine na výlety, prípadne 
na párty.“

Z Karolíninho pohľadu je práca animátorky za-
ujímavá a stojí za to vyskúšať si ju: „Vďaka tejto 
práci mám tak veľa zážitkov, že si z nich nepamätám 
ani polovicu. Zlepšila som sa v cudzích jazykoch, 
naučila som sa pracovať s ľuďmi a organizovať  
skupiny a aktivity. Naučila som sa vystupovať na  
javisku a lepšie sa hýbať.“ Jediné, na čo upozorňuje,  
sú vzťahy: „Neodporúčala by som však túto ro-
botu ľuďom, ktorí sú veľmi naviazaní na domov.  
A tiež je to veľmi náročná práca pre zadaných ľudí.  
Veľa párov, ktoré sem prišli spolu, sa po chvíli 
rozišli.“

Na sopečnom ostrove

Z teplého a slnkom zaliateho juhu Európy sa pre-
sunieme na sever. Pracovné skúsenosti a zaujímavé 
zážitky si z Islandu odniesla Miroslava Hnatová, 
študentka Glasgow Caledonian University. Pracov-
né miesto si našla v rodinnom hoteli na vidieku,  
v blízkosti mesta Borgarnes. „Inšpirovala ma kama-
rátka, ktorá bola na Islande už skôr, a podľa fotiek  
a opisu sa mi zdalo, že by sa mi to mohlo páčiť. Zá-
roveň som mala medzi strednou a vysokou školou  
rok pauzu a chcela som si zarobiť, keďže som  
chcela ísť študovať do zahraničia, kde je štúdium 
predsa len finančne náročnejšie.“

Prvýkrát jej s prácou na Islande pomohla agen-
túra Pracuj a užívaj, ktorej zamestnanci podali  
Mirke pomocnú ruku pri písaní životopisu a potom  
v jej mene pre ňu hľadali prácu. „Samozrejme, 
že pomoc od agentúry niečo stojí – ja som platila  
250 € pred odchodom a potom 250 € z prvej výplaty. 
Na naše pomery sa to môže zdať veľa, ale je to „pre-
žiteľná“ suma, najmä keď človek dostane tú prvú 
výplatu. Prvú splátku môže byť náročnejšie zohnať,  
predsalen, študent toľko niekedy nezarobí ani za  
mesiac.“ Mirka hovorí, že práca sa dá nájsť aj bez 
agentúry, najlepšie je kontaktovať niekoho, kto už  
v danej krajine pracovne bol. Takisto sa dá po jednom 
posielať životopis do hotelov a čakať, či niekto ne-
zareaguje. Dostať sa na Island je pre Slováka celkom  
jednoduché, stačí mať platný cestovný pas. Mirka  
si spomína, že po príchode do krajiny si každý musí 
vybaviť kennitala, čo je niečo podobné ako rodné 
číslo, ktoré musí mať každý, kto tam chce pracovať 
alebo žiť. „Ešte som si po príchode založila účet  
v banke, kde mi posielali výplatu. Agentúra mi 
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potom po sezóne poslala aj tipy, ako vyplniť daňo-
vé priznanie.“ Práca, ktorú Mirka v rodinnom hoteli  
robila, nebola extrémne náročná: „Mala som 
ranné zmeny, na ktorých som robila raňajky – 
prichystala som jedlo, naservírovala som ho 
na bufetové stoly. Keď prišli hostia, vypýtala som 
si čísla ich izieb, aby sme v tom mali poriadok. Ak 
niečo na stoloch chýbalo, tak som to doplnila, upra-
tala som po hosťoch stoly, umyla som riad. Po odhlá-
sení sa hostí z hotela sme išli upratovať izby. Popri  
upratovaní sme aj prali posteľnú bielizeň a po na-
šom obede sme väčšinou už len boli v práčovni, kde 
sme skladali uteráky a bielizeň.“ Popri práci chyžnej  
sa v hoteli dalo tiež zamestnať ako čašník/čašníčka,  
pomocná sila v kuchyni alebo tzv. maintenan-
ce – opravárske práce, ktoré väčšinou robili muži.  
Rodinný hotel choval aj zvieratká, takže prá-
ca sa našla aj v starostlivosti o ne. „Ja som mala  
osemhodinové zmeny, začínala som o siedmej, kon-
čila som o tretej. Čašníčky a kuchári pracovali  
väčšinou 10 – 11 hodín. Po zmene a cez víkendy som 
mala voľno, takže naozaj to nebola práca, v ktorej  
by sa človek zodral.“ Podľa islandského zákona  
dostávajú zamestnanci príplatky za odpracované ho-
diny po 17:00 a počas víkendov.

Mirka ďalej vraví, že okrem relatívne nená-
ročnej práce mali ako zamestnanci neobmedzený  
vstup do hotelových víriviek alebo mohli využívať 
sauny a posilňovňu v ubytovacom komplexe uni-
verzity, ktorý sa nachádzal v päť minút vzdialenej 
dedine, kde bývala aj väčšina zamestnancov. „Keď-
že ja som nemala vodičák, začínala som skoro ráno  
a nemal by ma kto voziť do práce, bývala som  
v byte priamo v hoteli – doslova som vyšla z bytu 
priamo do práčovne.“ Veľa času si našla aj na ces-
tovanie, malo to však jeden háčik – autobusy oko-
lo ostrova jazdia jedenkrát denne jedným smerom,  
preto sa vždy musela spoliehať na niekoho s vodič-
ským preukazom.

Život na Islande je z veľkej časti odlišný od ži-
vota na Slovensku – Island je totiž veľmi málo 
zaľudnený. „Keďže je to málo osídlená krajina  
a človek musí prejsť veľké vzdialenosti bez civi-
lizácie, je to príjemná zmena oproti veľkomestu.  
Človek si tam vie úžasne oddýchnuť,“ vraví Mirka  
a ďalej spomína na krásnu prírodu. Je to sopečný  
ostrov, takže tam človek uvidí veci, ktoré len tak  
bežne nezažije – gejzíry, polárnu žiaru, veľryby, 
miesta, kde sa natáčal seriál  Hra o tróny. „Ako za-
mestnanci sme sa raz vybrali sledovať veľryby. Tiež  
sme prešli tzv. diamantový okruh na severe ostro-
va, kde som videla gejzíry a vodopády. Island je  
nádherné miesto na fotky. Človek to musí zažiť,  
pretože niektoré časti prírody a ostrova vyzerajú  
naozaj až nereálne a gýčovo, kým tam človek nestojí 
a nevidí to na vlastné oči.“

Okrem krásnej prírody vidí Mirka aj ďalšie vý-
hody: „Vyzdvihla by som výplaty, vďaka ktorým si 
mladý človek dokáže dobre zarobiť a našetriť. Čo  
sa týka výšky mzdy, veľmi záleží na tom, aký je mo-
mentálne kurz. Islandská koruna totiž veľmi ská-
če. Treba teda sledovať situáciu a meniť si peniaze 
vtedy, keď je dobrý kurz. Človek si tam ale vie ur-
čite zarobiť okolo 1800 €.“ Vďaka takejto práci si 
môže každý veľmi zlepšiť aj angličtinu, keďže je  
nútený v nej komunikovať takmer neustále.  
Mirka tiež pripomína, že na Islande majú perfektnú  
pitnú vodu. Zároveň však upozorňuje na to, že si tre-
ba vždy poriadne pozisťovať, na čo má zamestna-
nec právo. „Mnohokrát vám to nikto nepovie. Keďže  
som veľmi nemotorný človek, raz sa mi podarilo  
vyliať na seba vriaci vývar z pekáča, ktorý som  
práve vyberala z rúry. Keby som to bola  
nahlásila, tak by mi normálne preplatili PN-ku  
a bolo by to evidované ako pracovný úraz. Nikto mi 
o tom však nepovedal a keďže návšteva lekára je na 
Islande dosť drahá, liečila som si popáleniny sama.“

Zaujímavosťou môže byť podľa Mirky pre Slo-
vákov aj prístup miestnych ľudí: „Islanďania sú 
veľmi milí, nemajú problém porozprávať sa, keďže  
všetci vedia veľmi dobre po anglicky, ale celkovo  
sú dosť uzavretí, chladní, možno by som ich nazva-
la introvertnejšími. Držia si odstup, preto od nich  
neočakávajte objatia.“

Autorky: Zuzana Mladšíková
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – 
slovenský jazyk a literatúra

Marharyta Tyslenko
študentka slovenského jazyka

Fotografie: Jakub Juraško,  
Karolína Maurerová, Miroslava Hnatová

             Rozprávali sme sa
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                                                                                                                                                                                                                                   Okolo nás             

Inšpirujte sa chuťami študentov 
V Bratislave sa nielen dobre študuje, vieme sa tu dobre aj najesť. Svoje o tom vedia aj študenti našej fakulty, a práve preto 
som sa ich pýtala, aké jedlá by odporúčali vyskúšať ostatným. Pokiaľ radi objavujete nové chute alebo hľadáte tip na skvelé 
miesta s vaším obľúbeným jedlom, nechajte sa inšpirovať.  

Raňajky

Ak máte chuť na trošku „fancy“ začiatok dňa, La 
Crema pri Eurovei s výhľadom na Dunaj je tá správ-
na voľba. V ich jedálnom lístku si môžete vybrať 
zo slaných aj sladkých alternatív. Osobne by som 
vyzdvihla ich vafle s jahodami a Nutellou – sú pri-
merane mäkučké v strede a chrumkavé na okrajoch. 
Pokiaľ sa vám kombinácia jahôd a čokolády zdá už 
otrepaná, ovocie si môžete vybrať podľa vlastných 
preferencií. A ak si ich obľúbite, určite oceníte, že 
vafle sú súčasťou celodennej ponuky, nielen tej ran-
nej. 

Študentka Tereza na prvé jedlo dňa odporúča  
útulnú „pekárňoraňajkáreň“ Frištuk na Palisádach.  
Podnik otvorili len pred niekoľkými mesiacmi a hneď 
si ho zamilovala. Obložené chlebíky, chutné koláče  
a čerstvé pečivo vám k stolu prinesú láskaví maji-
telia. Hoci ich domáce nátierky sú na nezaplatenie, 
Tereza si najviac zamilovala jogurt s pečenou gra-
nolou a čučoriedkami. Toto jedlo zvolí vždy, keď  
má pred sebou dlhý deň. Do Frištuku chodí aj štu-
dentka Lucia, ktorej favoritom je chlebík vo vajíčku.

Klasika, ktorá stojí za to

Poznáte niekoho, kto nemá rád pizzu? Ja tiež 
nie. Reštaurácia Gatto Matto ponúka tú najlepšiu 
pizzu, v ktorej sa spájajú najchrumkavejšie okraje  
a kvalitné suroviny. Moja obľúbená je Cardinale. 
Okrem skvelej pizze si ale z jedálneho lístka môže-
te vybrať aj rôzne iné talianske špeciality. Študentka 
Michaela je ich stálou zákazníčkou a vrelo odporú-
ča ochutnať ravioli spinaci. Sú to domáce cestoviny 
plnené riccottou dochutené flambovanými hruškami 
navrchu. 

Ak si raz za čas radi doprajete junk food, študent 
Denis má tip presne pre vás. Je ním Konn Foodbar 
Tatracity. Už na prvý pohľad pôsobí celá ich ponu-
ka veľmi šťavnato, no ak by ste si nevedeli vybrať, 
podľa Denisa stojí za vyskúšanie Burger Black s ba-
tatovými hranolkami. 

Študentka Tamara všetkými desiatimi odporúča 
Trhance jak párance. Sú súčasťou street food akcie 
v centre mesta pred Starou tržnicou, ktorá sa koná 
jeden víkend v mesiaci. Trhance ponúkajú na rôz-
ne spôsoby – sladké aj slané. Tamare najviac chutia  
s kyslou smotanou, varenými zemiakmi a slaninkou.
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Aj Lucia má v láske pouličné jedlo s dobrou kva-
litou. Rada chodí na Poľnú ulicu pri Medickej záhra-
de. Jedlo si tak môže vychutnať priamo v parku, čo  
je skvelé najmä na jar. V stánku NeaPolna robia ori-
ginálnu neapolskú pizzu. Okrem toho jej je sympa-
tický aj hneď prvý stánok U Uličníka. V ponuke síce 
pravdepodobne nenájdete nič, o čom by ste ešte ne-
počuli, no ak máte radi známe chute, pripravia vám 
ich poctivo a z kvalitných surovín. Lucia sa tam rada 
vracia po „klasiku“, ktorou je grilovaný hermelín. 

Chute ázijskej kuchyne

Úspech východných jedál je založený na kva-
litných, čerstvých surovinách a ich rýchlom spra-
covaní. Pokrmy majú výraznú chuť i vôňu, pritom 
patria v rámci možností medzi zdravé, vyvážené 
jedlá. Mojou obľúbenou reštauráciou s týmto zame-
raním je SOHO. Mnohí ste už o nej určite počuli, 
no ak nie, napravte to a rovno choďte ochutnať nie-
čo nové. Podľa mňa nemôžete odísť sklamaní, ak si 
objednáte udon rezance s hovädzím mäsom a badiá-
novou omáčkou z bistra SOHO na Laurinskej ulici. 
Ak však máte viac v obľube kari omáčku, ulahodia 
vám udon rezance s krevetami, sušenou paradajkou, 
edamame a goji z bistra SOHO na Dunajskej ulici.   
Na svoje si tam prídu aj maškrtníci, ich cheesecake 
bude pravdepodobne jeden z najlepších, aké ste 
ochutnali. Moje chuťové poháriky najviac očaril ka-
ramelový a kokosový. 

Ďalšiu reštauráciu s ázijskou kuchyňou,  Waga-
mama, odporúča študent Richard. Nachádza sa pri 
Eurovei, takže si obed môžete užiť s výhľadom na 
Dunaj. Richard študuje na Filozofickej fakulte UK 
už štvrtý rok a od prvého ochutnania Yasai katsu cur-
ry sa tam pravidelne vracia. Jedlo tvorí kuracie mäso 
v chrumkavej panko strúhanke, kari omáčka, šalát a 
biela ryža. Okrem toho je novou súčasťou ich po-
nuky sushi. 

Lucia si pochvaľuje reštauráciu Bamboo na Šan-
covej ulici blízko Hlavnej stanice. Podľa jej slov 
servírovanie síce nie je žiadne SOHO, ale jedlo tam 
chutí možno ešte lepšie. Taktiež obľubuje vietnam-
ské bistro Papaya na Námestí 1. mája, kde vrelo  
odporúča Bum Bo Nam Bo alebo fried rice  
s krevetami. Na záver, ako čerešničku na torte, vám 
Lucia odporúča africké bistro Arabeska, kde podľa 
nej robia najlepší hummus v Bratislave. A ak máte 
radi falafel, ten ich budete milovať. 

Pokiaľ ste sa inšpirovali a nejaký zo spomínaných 
podnikov vám padol do oka, prajem vám príjemný 
zážitok a dobrú chuť! 

Autorka: Sofia Šalingová
študentka žurnalistiky

Fotografie: Tereza Szalaiová, Denis Sopko,  
Sofia Šalingová, Richard Jančiar

        Okolo nás
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Súťaže krásy nie sú len o kráse
Súťaže krásy lákajú veľké množstvo mladých dievčat či žien po celom svete. Za ligotavou oponou sa však skrýva množ-
stvo povinností, akými sú tréningy chôdze, kamerové skúšky alebo neustále sledovanie aktuálneho spoločenského diania.  
O tom, čo všetko prináša a vyžaduje život „missky“ a čo to skutočne znamená dostať sa do finálovej zostavy, sme sa po-
rozprávali s Viktóriou Podmanickou, jednou zo súťažiacich v Miss Slovensko 2020, ktorá ešte ako mladá stredoškoláčka 
získala v súťaži druhé miesto.

Viki, ďakujem, že si súhlasila s týmto rozhovo-
rom a že sa s nami podelíš o svoje životné skúse-
nosti zo súťaže Miss Slovensko. Asi túto otázku 
počúvaš často, no predsa ti ju položím: Prečo si sa 
rozhodla zapojiť do „Missky“?

Túto otázku počúvam naozaj často. (smiech) Po tom, 
ako som sa stala novou vicemiss, sa život nezastavil. 
Práve z toho dôvodu je moja odpoveď na podobné 
otázky vždy iná, napriek tomu mám ale v tomto mo-
mente jasnú odpoveď. O Miss Slovensko som vede-
la už mnoho rokov pred tým, ako som sa prihlásila.  
V súťaži som videla potenciál rastu mojej osobnosti. 
Sama som na sebe videla, že do súťaže som prišla 
ako mladé „dievčatko“, mala som čerstvých osem-
násť. Vo finálový večer som už pred kamerami stála 
ako naozaj kultivovaná žena so všetkým, čo k tomu 
patrí – ovládaním správnej etikety vyjadrovaním sa 
na úrovni a celkovým dobrým vystupovaním pred 
ľuďmi.

Spomenula si, že tvoja zmena bola skutočne vý-
razná. Čo všetko ste robili počas prípravných 
sústredení od výberu do súťaže až po samotné 
finále?

Všetko! (smiech) Každé jedno zo sústredení bolo 
niečím iné a špecifické. Postupne sme sa učili správ-
ne techniky chôdze na opätkoch. Totižto, keď si 
žena obuje opätky, neznamená to automaticky, že  
v nich vie chodiť. Boli to skutočne hodiny a hodiny 
tréningov s profesionálom choreografom. Na začiat-
ku to bolo náročné, priznávam. Dosť nám však po-
mohol tanec. Okrem toho sme sa učili, ako sa správ-
ne vyjadrovať pred kamerou a do médií, prípadne 
ako komunikovať aj s inými ľuďmi v rámci bežného 
života. Dodnes si pamätám, že krátke vety sú zák-
ladom komunikácie, bodka. (opäť smiech) V rámci 
príprav na finálový večer sme absolvovali aj fotenie 
oficiálnych portrétov a billboardu. Každým jedným 
dňom v Miss Slovensko som nadobúdala nové skú-
senosti. Veľkým zážitkom pre mňa bolo sústredenie 
v africkej Gambii. Nebola to pre nás dovolenka. 
Väčšinu dní sme natáčali, fotili, trénovali chôdzu  

a venovali sme sa aj mediálnemu tréningu, ale našiel 
sa aj deň, keď sme mali možnosť spoznávať tamoj-
šiu kultúru a krajinu. Boli sme sa pozrieť v škôlke. 
Pamätám si, že tam bolo okolo štyridsať detí vo veku 
tri až sedem rokov. Predstav si to ako veľký rodin-
ný dom, v ktorom bola jedna trieda a jedna kuchy-
ňa. Detičky si pre nás pripravili krátke privítanie  
a potom sa na nás s veľkou radosťou doslova vrh-
li. Za mnou prišiel malý chlapček, ktorý bol už na  
pohľad iný ako ostatné deti. Možno vycítil, že práve 
ja pomáham doma v Banskej Bystrici postihnutým 
deťom. Vidím v tom symbolickú súvislosť. Bol to 
pre mňa najsilnejší zážitok z celej Gambie.

Treba myslieť na to, že stále hovoríme o súťaži, a 
v súťažiacich často cítiť konkurenciu. Bolo to tak 
aj počas Miss Slovensko?

Samozrejme, že áno, ale medzi nami dievčatami boli 
dobré vzťahy, bolo medzi nami kamarátske puto. 
No aj napriek tomu bolo cítiť istú súťaživosť. Tá sa 
prejavila hlavne v kľúčových momentoch a v dňoch 
tesne pred finále. 
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Nič viac?

Nie. Viem, že je to súťaž, ale každé dievča tam je za 
seba. Každá z nás rástla spolu so súťažou.

Vrcholom všetkých príprav bolo veľké finále. Čo 
si z neho pamätáš?

Pamätám si prázdne hľadisko. Vtedy boli opatrenia 
veľmi prísne a nemohli nás prísť pozrieť ani rodi-
čia, ani priatelia. Niektoré dievčatá to znášali naozaj 
veľmi zle. Niekoľko hodín pred finále boli dievčatá 
v slzách, nevedeli si predstaviť, že takýto životný 
okamih zažijú bez svojich blízkych. Ani pre mňa to 
nebolo ľahké, ale myslela som na svoj výkon a na to, 
že je to večer, ktorý už nikdy viac nezažijem. Keď 
som v závere večera počula svoje meno a nie iba raz, 
bola som dojatá a plakala som. Neskôr, po prenose, 
keď som sa stretla s rodičmi, zažila som absolútne 
skvelý moment. Videla som po prvýkrát vo svojom 
živote plakať svojho otca. Môžem ti úprimne pove-
dať, že by som to dopriala každému. 

Nie je tajomstvo, že Miss dokáže značne zmeniť 
dievčatám životy. Ako sa zmenil po súťaži tebe? 

Pravda je taká, že okolo mňa bolo veľké haló. Médiá 
chceli veľa rozhovorov, začali ma kontaktovať ka-
maráti. Všetci všetko chceli. Najviac som sa smiala 
na počte nových žiadostí o „potenciálne“ kamarát-
stvo na sociálnych sieťach. (smiech) Myslím tým 
množstvo chlapcov, ktorí mi začali vo veľkom písať.
Otvorili sa mi v živote nové obzory. Zažívala som 
spolupráce, fotenia, prehliadky a rôzne ďalšie „even-
ty“, o ktorých som pred súťažou len snívala. Väč-
šina akcií sa konala v Bratislave. A to bol jeden  
z dôvodov, prečo som sa rozhodla študovať práve na 

tamojšej Univerzite Komenského. Spojila som prí-
jemné s užitočným. Popri škole mám veľa možností 
zúčastňovať sa na akciách. 

Ako sa na teba pozerali kamarátky, spolužiačky, 
dievčatá okolo teba?

Moje najbližšie kamarátky mi to úprimne želali. Pre 
množstvo dievčat som sa stala inšpiráciou. Samo-
zrejme, musím spomenúť aj druhú stranu. Niektoré 
dievčatá v mojom okolí môj úspech nevedeli prijať. 
Stala sa mi aj taká vec, že mi cudzie dievča na sociál-
nu sieť napísalo, že si počas cesty v autobuse o mne 
vypočulo nepekný rozhovor. Išlo o dve dievčatá, 
ktoré to cudzie dievča nepoznalo, len ich  počúvalo. 
Podľa obsahu ich rozhovoru, ktorý mi prepísala, som 
zistila, že to boli moje spolužiačky. Ohovárali ma, 
nebolo príjemné dozvedieť sa to. Ale na túto časť 
mojej životnej zmeny som bola pripravená a čakala 
som, kedy to príde. Patrí to k tomu a aj my dievčatá 
sa s tým musíme naučiť vyrovnať.

Od súťaže už ubehli dva roky. Keď celé to obdo-
bie zhodnotíš, podarilo sa ti titul využiť užitočne? 
Napríklad v prospech iných alebo na dobročinné 
účely?

Áno, podarilo. Spätne úspech hodnotím pozitívne. 
Vďaka väčšej pozornosti som cítila, že moje slovo 
má výraznejší vplyv na ľudí v spoločnosti. Využila 
som to napríklad pri organizovaní mikulášskej akcie 
pre deti z detského domova v Banskej Bystrici.

Ako by si zhrnula svoju skúsenosť s Miss Sloven-
sko? Máš niečo, čo by si našim čitateľom chcela 
na záver odkázať?

Ako som na začiatku povedala, v súťaži som videla 
potenciál rastu osobnosti a práve v tejto situácii sa 
mi to potvrdilo. Chcela by som odkázať, a to nielen 
dievčatám, že z každej životnej príležitosti treba vy-
ťažiť maximum a ukázať to najlepšie, čo vo vás je! 

Autori: 
Alexander Ernest 

študent žurnalistiky 
Viktória Podmanická

študentka marketingovej komunikácie

             Okolo nás
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Očami folkloristky
O existencii slovenského folklóru a tradícií 

vie každý Slovák, no chápanie týchto pojmov sa  
u ľudí líši. Niektorí ľudia považujú dodržiavanie slo-
venských zvykov a tradícií za dôležité, pre iných je 
to len akási „zábavka“ spojená s obliekaním sa do 
kroja, falošným pospevovaním rôznych známych či 
menej známych piesní, prípadne pokusy o tancova-
nie do zvukov dychovky (a nie vždy je to do rytmu). 
Ako je to však naozaj? Ukážem vám to mojimi  
očami – očami folkloristky. 

Folklór je oveľa viac ako len kroje, rezká hudba  
a alkohol. Tanečníci a tanečníčky sa pred každým vy-
stúpením svedomito pripravujú, pretože ako každé-
mu umelcovi, aj im záleží na tom, aby podali dobrý 
výkon a zanechali v divákoch silné dojmy. Bohužiaľ, 
rovnako ako ostatné sféry kultúry, aj folklórne sú-
bory a kolektívy veľmi silno zasiahla pandémia. Na 
rozdiel od športu, ktorému boli počas jednotlivých 
fáz pandémie udelené rôzne výnimky, a teda špor-
tovci mohli za dodržania istých podmienok tréno-
vať, folklórne kolektívy to nemali také jednoduché. 
Akoby sa pri zverejňovaní nových vyhlášok myslelo 
na všetkých, len nie na folkloristov. Čím by sme si 
mohli vysvetliť nedostatočnú pozornosť venovanú 
folklóru v časoch pandémie? Podceňujú ľudia vo 
všeobecnosti folklór a osoby, ktoré sa mu venujú? 

Ľudia venujúci sa folklóru sú umelci. Musia si 
pamätať množstvo choreografií, ale aj texty piesní 
či pravidlá výslovnosti v rôznych dialektoch z ce-
lého Slovenska, v ktorých sa tieto piesne spievajú. 
Musia mať zmysel pre rytmus, hudobný sluch, dobrú 
priestorovú orientáciu. Musia vedieť improvizovať, 
nemôžu prejaviť negatívne emócie. Hoci práve ne-
spravili skúšku v autoškole, musia vyjsť na pódium a 
počas tanečného predstavenia sa usmievať, aby mal 
divák z vystúpenia dobrý pocit. Na tréningoch taneč-
níci trénujú správny postoj tela, ale aj výraz tváre. 
Takisto trénujú kondíciu a flexibilitu, keďže niektoré 
choreografie sú miestami až akrobatickými kúskami.

Rovnako dôležitý je aj vzhľad tanečníkov a ta-
nečníčok. Niektoré profesionálnejšie folklórne súbo-
ry vyžadujú od svojich členov, aby nosili bielu spod-
nú bielizeň, a potrpia si na to, že bižutéria, piercingy 
či okuliare a nalakované nechty nepatria na pódium 
a k ľudovému odevu. Dievčatá musia byť nahladko 
učesané (to limituje aj ich výber účesov v „normál-
nom“ živote – vlasy zostrihané „do postupna“ či  
s ofinou sa do tradičného folklórneho vrkoča češú 
len ťažko). 

Na začiatku pandémie, keď sme sa ešte len zozna-
movali s rúškami, prišiel nápad prezentovať nosenie 
rúšok aj tanečníkmi folklórnych súborov. Pamätám 

                                                                                                                                                                                                             Študenti študentom             
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si, že dvaja naši tanečníci nahrávali živý vstup  
a tancovali v krojoch s rúškami na tvárach. Nielenže 
je veľmi náročné (aj s vynikajúcou kondíciou) „udý-
chať“ takto odtancovanú choreografiu, ale uberá 
to aj na čare myšlienky choreografa, ktorú sa cho-
reografiou snaží prezentovať. V choreografiách sú 
často skryté odkazy, ktoré sa ako tanečníci snažíme 
divákovi ukazovať, no keď máme zakrytú tvár, len 
veľmi ťažko sa to uskutočňuje. Na tréningoch veľa-
krát počúvame, že nikto sa nám nepozerá na nohy 
(pritom choreografie a rôzne kombinácie prvkov bý-
vajú niekedy naozaj náročné), ale len od pása nahor, 
a preto najdôležitejšie je usmievať sa a aj keď sa po-
mýlime, nedať to najavo našou mimikou. V choreo-
grafiách často nájdeme aj iné emócie ako len radosť,  
napríklad smútok, hnev, strach, ale aj lásku a vášeň. 
Na prejavenie týchto emócií však potrebujeme celé 
telo vrátane tváre. Vystupovať s rúškami bolo teda 
nepraktické a akési neosobné, uberalo to na celko-
vom dojme. A tak sme s vystupovaním museli počas 
pandémie na nejaký čas prestať. 

S uvoľňovaním opatrení sa postupne aj my vra-
ciame do tréningových sál a začíname sa pripravo-
vať na letnú sezónu. Nie je to jednoduché. Po takmer 
dvojročnej pauze musíme znova nabrať kondíciu, ale 
aj trénovať pamäť a telo, ktoré už zabudlo, aké to je 
byť pravidelne vystavené toľkej námahe. Hoci sme 
sa aj počas pandémie snažili trénovať formou onli-
ne tréningov, podmienky neboli ideálne. Tancovanie 
doma v obývačke a s ohľadom na to, že nechceme 
dupaním rušiť susedov, sa tancovaniu v sále či na pó-
diu a v kroji ani zďaleka nepribližuje. 

Prišli sme aj o množstvo členov, pretože nema-
li šancu zažiť si čaro súborového života. Počas leta 
bývajú vystúpenia každý víkend, niekedy dokonca aj 

viac vystúpení za deň v iných častiach krajiny. Vďa-
ka folklóru máme možnosť spoznávať nielen tradí-
cie, ktoré sa naň viažu, ale aj rôzne kúty našej vlasti. 
Takisto sa zúčastňujeme domácich a zahraničných 
folklórnych festivalov, takže folklór doslova otvára 
brány do sveta. A vďaka nám, folkloristom, aj svet 
spoznáva krásy nášho malebného Slovenska.
Výborný vzhľad ľudových krojov, v ktorých tancu-
jeme, je tiež veľmi dôležitý. Profesionálne súbory 
majú platených ľudí, ktorí opravujú či perú a žehlia 
tieto odevy, no v ostatných súboroch sa o ne starajú 
sami tanečníci. Veľakrát ešte v autobuse cestou na 
vystúpenie dievčatá zašívajú roztrhnuté časti či priší-
vajú šnúrky a gombíky aj na pánske kroje. V rám-
ci hodinových vystúpení máme medzi tancami len 
niekoľko minút, počas ktorých si musíme kompletne 
prezliecť všetky krojové súčasti. Sme zadýchaní a vo 
veľkom zhone, no aj tak si musíme dávať pozor, aby 
sme nič neroztrhli a aby sme sa obliekli správne a 
„pekne“. 

Folklór teda zahŕňa mnoho radostí a starostí,  
o ktorých obyčajný človek ani nevie. Tanečník musí 
byť všestranný a poradiť si v každej situácii. Avšak 
vo folklórnom súbore si členovia navzájom pomáha-
jú a medzi členmi kolektívu sú pevné a blízke vzťa-
hy. Folkloristi sú si navzájom druhou rodinou. Trá-
via spolu veľa času a spájajú ich krásne a veľkolepé 
zážitky. Odmenou za ich snahu je potlesk divákov. 
A nebudem vám klamať, stáť na pódiu amfiteátra  
a počuť potlesk stoviek ľudí je tá najlepšia odmena. 

Autorka: Radka Filkorová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

             Študenti študentom
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Spríjemnite si aj nie celkom príjemnú 
aktivitu 

Poznáte hygge? Ak nie, tak je najvyšší čas zistiť, čo sa pod týmto zaujímavým slovíčkom skrýva. Hygge je fenomén posled-
ných rokov, je to životný štýl či spôsob, akým si dokážeme spríjemniť dobré aj horšie dni. 

Pôvod tohto slova kotví v Škandinávii a doslo-
va znamená spokojnosť či pohodu. Ide o navodenie 
pozitívnej až doslova „útulnej“ nálady. Človek si 
vytvorí prostredie na užívanie prítomného okamihu, 
každej chvíle a radosti z maličkostí všedného života. 

Každý si dokáže vytvoriť tento „vlastný svet“. 
Teda každý, kto by sa týmto dánskym životným štý-
lom chcel nechať inšpirovať. V dnešných náročných 
dňoch to môže predstavovať skvelý relax a únik  
z reality. Pýtate sa, ako to vlastne funguje, keď je to 
také jednoduché? 

Pekné doplnky, zariadenie, dekorácie, priatelia, 
rodina. To všetko zahŕňa tento spôsob života. Jednou 
z najčastejšie využívaných možností sú sviečky. Tie 
totižto navodzujú samy osebe teplú a príjemnú at-
mosféru. Skúste si po dome či izbe rozmiestniť lam-
páše alebo svietniky, obuť teplé ponožky a vziať si 
do ruky obľúbenú knihu. Uvidíte, že to funguje! Ak 
vás nenapĺňa práve čítanie knihy, tak si k sviečkam  
a svetielkam uvarte čaj, kávu. Určite však môžete 
využiť aj deky a rôzne prikrývky. Tie navodzujú rov-
naký efekt „príjemna“ a relaxu, ako už spomenuté 
sviečky či teplý čaj. 

Pre ľudí, ktorí si ideálny čas vedia predstaviť prá-
ve vonku, je tu tiež možnosť. Doneste si kúsok príro-
dy domov. Ozdobte si parapety, stôl alebo čokoľvek 
kvetmi, vetvičkami, listami, jednoducho hocičím, čo 
vám bude pripomínať prírodu, a budete sa cítiť kom-
fortne. 

Ďalšou overenou „praktikou“ je určite čas bez te-
lefónu či notebooku. Skúste si aspoň na pár hodín 
odpočinúť od online sveta a užívať si ten reálny. 
Toto rozhodnutie nebudete nikdy ľutovať, lebo to, 
čo prežijete v reálnom svete s reálnymi ľuďmi, bude 
mať vždy väčšiu hodnotu. Každý z nás je iný, každé-
mu sa páči niečo iné a na každého niečo iné zaberá  
a pôsobí. Vytvorme si svoj hygge štýl. 

Spájať príjemné s užitočným vôbec nie je na ško-
du. Preto si študenti môžu navodiť hygge atmosféru 
aj počas skúškového obdobia alebo písania závereč-
ných prác. Ak totiž svoje pracovné prostredie zútul-
níte a doplníte o horiacu sviečku, vázu alebo črepník 
s kvetmi, šálku čaju či žiariace svetielka, hneď sa 
vám bude pracovať o čosi lepšie a potreba odchádzať 

od stola už nebude taká intenzívna. Veď komu sa zle 
sedí v útulnom a upratanom zákutí? Rastliny navyše 
prečisťujú vzduch, a aj preto sú skvelým a viacúče-
lovým hygge doplnkom.

Počas hektickejších dní študenti neraz trávia 
množstvo času pri skriptách a za svojimi laptopmi. 
To býva často únavné či dokonca frustrujúce. Hygge, 
okrem iného, možno považovať aj za spôsob, ako sa 
z toho všetkého nezblázniť. Tento koncept vám môže 
byť nápomocný aj vtedy, keď v sebe nenachádzate 
dostatok odhodlania na to, aby ste konečne začali 
pracovať na svojich povinnostiach. Malými radosťa-
mi sa dokážete rýchlejšie povzbudiť do činností, pri 
ktorých je to občas skrátka o niečo náročnejšie. Dô-
ležité je, aby ste sa cítili pohodlne, a preto by ste si 
mali obliecť kúsky, ktoré vám to umožnia. Napríklad 
mäkučký sveter. 

Okrem vyššie spomenutých sviečok, kvetov či 
čaju je vítaná aj príjemná hudba. Taká, ktorá nepôso-
bí rušivo a vzbudzuje v nás hrejivý pocit. Skvelou al-
ternatívou je tiež jedlo. Ešte predtým, ako sa pustíme 
do študovania a písania, si môžeme nakrájať ovocie, 
zeleninu alebo upiecť voňavý koláč. Spolu so šálkou 
kofeínovej kávy sa dokážu premeniť na efektívny 
hnací motor. Keď budete mať pocit, že si potrebu-
jete spraviť prestávku, doprajte si pobyt na čerstvom 
vzduchu. Do piknikového košíka si môžete zabaliť 
to, čo vám chutí, alebo sa môžete len poprechádzať 
na mieste, ktoré máte radi. 

Študentky a študenti by nemali zabúdať ani na 
ocenenie samých seba a vzájomné podporovanie sa. 
Hygge je totiž zároveň akýmsi ekvivalentom k poj-
mom ako súlad, pomoc a opora. Neuznáva súpere-
nie. Do diára si môžete poznačiť to, v čom sa vám 
dnes podarilo napredovať. Odrazu sa aj nie celkom 
príjemné povinnosti budú znať omnoho znesiteľnej-
šie. Vyskúšajte! 

Autorky: Kamila Gúčiková a Kristína Babicová
študentky žurnalistiky
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Krátky sprievodca pre budúcich spisovateľov
Ako sa rodí „záporák“?

Každý z nás je hrdinom svojho vlastného príbe-
hu. A každý má takisto vo svojom príbehu nejakého 
záporáka. Svet okolo nás síce zďaleka nie je čier-
nobiely, no napriek tomu v ňom cítiť určitú polaritu 
medzi dobrom a zlom. Nejaké sily vždy pôsobia pro-
ti nám. A hoci nás tieto sily v reálnom živote občas 
poriadne štvú, v deji ich potrebujeme – bez nich by 
bol náš príbeh predsa nudný. Každý príbeh totiž po-
trebuje nejakého hrdinu a nejakého zlosyna – aspoň 
v určitom zmysle. 

Ak sa nad tým zamyslíme, hrdina a zlosyn majú 
toho vlastne veľa spoločného. Môžu mať rovnakú 
minulosť, traumy z detstva či rovnaké ciele. Rozdiel 
medzi nimi je v tom, ako na to všetko reagujú a kde 
sú ochotní zastaviť sa na ceste za svojím cieľom. 

Ako ale napísať záporáka, ktorý zabezpečí, že od 
vášho príbehu čitatelia nebudú môcť odtrhnúť zrak? 
Aby sme to zistili, musíme si odpovedať na týchto 
pár otázok.

Prečo je záporák zlý?

Ploché, jednorozmerné postavy len zriedka zauj-
mú čitateľov. Ak chceme, aby sa čitatelia do nášho 
príbehu zamilovali, všetky postavy musia byť mini-
málne trojrozmerné.

Prvá chyba, ktorú niektorí začínajúci spisovatelia 
robia, je napísať zlosyna a nerozvinúť jeho postavu 
hlbšie. Treba si uvedomiť, že zlosyn nie je zlý len 
preto, aby bol zlý. Aj rozprávkové bosorky majú 
predsa svoje dôvody na otrávenie princezien. Na-
miesto toho, aby sme nášho zlosyna jednoducho vlo-
žili do škatuľky s nápisom „zlo“, mali by sme viac 
preskúmať, čo sa v tejto škatuľke skrýva. 

Zlosyn má často množstvo vrstiev ako cibuľa, 
ktoré sú pred nami na prvý pohľad skryté. Keď sa mu 
však lepšie prizrieme, pochopíme, ako a prečo sa stal 
zlosynom. Je zaujímavé pohrať sa s jeho minulosťou 
a čitateľovi postupne odhaliť celú postavu. Ľudia  
s ním začnú súcitiť a vtedy máte ako spisovatelia vy-
hraté. Takíto záporáci sú oveľa viac uveriteľní a prí-
behu dodávajú hĺbku. Len si spomeňte na Sebastiána 
z Mesta kostí. O tom, že je zlosynom, sa skutočne 
nedá pochybovať, no ak ste pri jeho lúčení sa s Cla-
ry neplakali, potom ste naozaj bezcitní a nemáme sa  
 o čom baviť.

Je naozaj záporák zlý?

Každý zlosyn má nejaký cieľ – niečo, čo chce do-
siahnuť. Toto „niečo“ môže byť vláda nad svetom, 
peniaze, moc, večná mladosť, pomsta alebo titul krá-
ľovnej plesu. Predstavivosti sa medze nekladú. Zlo-
syn sa ale stáva zlosynom vtedy, keď toto „niečo“ 
chce až priveľmi a akékoľvek zábrany letia von ok-
nom. V tomto momente strháva morálne opraty a už 
mu nezáleží na tom, koho po ceste zraní či obetuje.

Neštíti sa ničoho, ak ho to má doviesť k jeho 
 cieľu, a dokonca si vie všetky zlé činy aj osprave-
dlniť. Vo svojej hlave ostáva hrdinom a verí svojmu 
cieľu. Thanos v Avengers veril, že keď vyhladí polo-
vicu celého života vo vesmíre, tá druhá polovica sa 
bude mať lepšie. Akokoľvek šialene to znie, on veril, 
že robí správnu vec. Preto sa mu každá obeta a každá 
smrť v mene svojho cieľa zdala zmysluplná.

Pritom záleží aj na type príbehu, ktorý píšeme. 

             Študenti študentom
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Cieľ nášho zlosyna by mal aspoň v istom zmysle ísť 
proti cieľom hrdinu – či už prostriedkami, alebo vý-
sledkom. Avengers aj Thanos chceli pomôcť ľudstvu 
– každý ale veril, že ľudstvu pomôže, keď porazí 
toho druhého. Tým vzniká konflikt medzi hrdinom 
a záporákom.

Je záporák nepremožiteľný?

Jednoduchá odpoveď: Musí byť.
Keby zlosyn nebol neporaziteľný, súperenie  

s ním by pre hrdinu nebola žiadna výzva a ľahko by 
ho porazil v prvých dvoch riadkoch. Správny zlosyn 
musí cestu nášho hrdinu poriadne sťažiť a hádzať 
mu polená pod nohy. Musí ho mátať psychicky aj 
fyzicky, lebo len pod tlakom sa rodia diamanty.

Ako ukázať záporákovu nepremožiteľnosť?

Silný zlosyn svoju silu ukáže v prvých pár se-
kundách na scéne. Nie je dôležité, či je zlosynom 
od začiatku príbehu, postupne sa ním stáva alebo sa 
doteraz hral na dobráka a až v tomto momente strhol 
masku. Vo chvíli, keď sa prejaví ako záporák, hra sa 
začína.

Nemusí sa pritom z neho zázrakom stať veľký 
mocný „zlobor“, aby dokázal, že je skutočne nebez-
pečný. Práve naopak. Zlosyn najlepšie dokáže, že je 
ozajstnou hrozbou, keď sa preukáže svojím intelek-
tom. Manipuluje svojich spojencov či hrdinu a všet-
kých má dokonale prečítaných.

Ďalšou silnou stránkou zlosyna je jeho „poker 
face“. Výbuch hnevu môže síce pôsobiť desivo, ale 
desivejšie pôsobí pokojná maska zlosyna, pokým 
okolo neho zúri peklo. Len si predstavte Jokerov 
úsmev, zatiaľ čo okolo neho sa zabíja a budovy mu 
vybuchujú za chrbtom. Ak sa postava nebojí nebez-
pečenstva a brutality, potom musí byť sama nebez-
pečná.

A čo s tým má hrdina?

Záporák je v istom zmysle ako hrdina, či skôr ako 
jeho temné dvojča. Zväčša je s hrdinom nejako spo-
jený, čo robí práve z hrdinu jeho rovného protivní-
ka. Napríklad Voldemort je s Harrym spojený jeho 
jazvou, vraždou jeho rodičov a nakoniec horcruxom. 
V dôsledku týchto udalostí sa Harry stal vyvole-
ným, ktorý má Voldemorta poraziť. Temnan z Tieňa  
kostí je zase s Alinou spojený tým, že potrebuje jej 
silu, ktorá je opozitom tej jeho. Obaja majú veľkú 
moc, ktorú nikto iný nechápe, a obaja majú pred se-
bou dlhé roky života. To z nich nevyhnutne robí buď  
dokonalých spojencov, alebo dokonalých opo-
nentov. Práve z Aliny sa tak stáva jediná osoba so  
schopnosťou zastaviť ho.

Tým sa dostávame k faktu, že hrdinu tvorí zápo-
rák. Bez zlosyna by nemohol byť hrdina hrdinom. 
Bez Voldemorta by Harry pokojne žil so svojou rodi-
nou a bez Temnana by Alina ďalej kreslila mapy. Ani 
jeden z nich by neodhalil svoj potenciál. Práve preto 
zlosyna vo svojom príbehu musíme vymyslieť medzi 
prvými a podľa neho formovať zvyšok.

             

Kulturárium_predloha2_2022.indd   21Kulturárium_predloha2_2022.indd   21 27. 6. 2022   1:26:1927. 6. 2022   1:26:19



22

Ako sa hrdina zmení na záporáka?

Najjednoduchší prípad tejto premeny je vtedy, 
keď sa zlosyn na hrdinu od začiatku príbehu len hrá 
a svoje pravé ja odhalí až neskôr. Zo začiatku ho vy-
kreslíme ako dobrého človeka s dobrými cieľmi, no 
ako ide príbeh ďalej, postupne čitateľom odhaľuje-
me viac a viac z jeho temnej povahy. Tak to bolo 
napríklad v prípade Temnana. Od začiatku sme mu 
verili, a preto odhalenie, že je v skutočnosti zlý, za-
bolelo priamo pri srdiečku. Občas je ale zlosyn na 
začiatku príbehu skutočne hrdinom. Cesta hrdinu 
je však príliš náročná a prekážok je priveľa. Hrdina 
neustojí všetok ten tlak a vtedy je ľahké skĺznuť zo 
správnej cesty. Hrdina musí prekonať viacero defi-
nujúcich momentov, ktoré rozhodnú, kým vlastne 
je. Ak sa v tomto definujúcom momente rozhodne, 
že svoj cieľ chce až priveľmi a nezáleží mu na ná-
sledkoch, potom si vybral cestu záporáka. Rozdiel 
medzi hrdinom a zlosynom je v tom, že v krízovom 
momente hrdina zahodí všetko, len aby urobil to 
správne. Zlosyn si uvedomuje, že jeho cieľ je príliš 
dôležitý na to, aby ho len tak zahodil. 

Ako sa záporák zmení na hrdinu?

Aj tí najhorší zlosynovia dokážu niekedy nájsť 
správnu cestu. Takúto premenu často vidíme  
v detských rozprávkach, kde musí dobro vždy zví-
ťaziť. Spomeňte si napríklad na Krásku a zviera. 
Zviera sa na začiatku prejaví ako pravý zlosyn, keď 
si za ukradnutú ružu vypýta kráskin život. Musíte 
čitateľom ukázať, že naozaj ide o zlosyna, aby túto 
premenu chápali.

Náš zlosyn bude ďalej potrebovať nejakú pomoc 
zvonku. Potrebuje niečo alebo niekoho, kto mu uká-
že, ako sa na svet pozrieť z inej perspektívy. Postup-
ne zisťuje, že to, po čom doteraz túžil, už nepotrebu-
je alebo nechce. Uvedomí si krásy života a vydá sa 
na cestu vykúpenia.

Táto cesta je ale kľukatá a náš zlosyn sa na nej 
ešte párkrát potkne. Nemôže sa predsa len tak zá-
zrakom polepšiť. Za každým krokom k dobru mu-
sia nasledovať dva kroky späť. Jeho staré motivácie  
a iné postavy ho ťahajú dozadu. Čitatelia budú chvíľu 
zmätení, na ktorej strane vlastne postava stojí. O to 
viac ich ale poteší, keď si nakoniec vyberie správne 
a zo zvieraťa sa stane princ.

Potrebuje môj príbeh vôbec záporáka?

Záleží na tom, či píšeme fantasy príbeh o vojne 
s drakmi alebo stredoškolskú romancu. Každý prí-
beh je jedinečný a to, ako ho napíšete, je len na vás. 
Nie v každom príbehu vystupuje niekto, koho by 
sme mohli jednoducho zaškatuľkovať ako záporáka. 

Napriek tomu však hlavná postava s niečím bojuje  
a prekonáva prekážky. Možno je jej protivníkom zlý 
čarodejník, možno spoločnosť, možno test z ma-
tematiky a možno sa bije sama so sebou a svojimi 
myšlienkami. Veď ani Holden v románe Kto chytá 
v žite nebojuje s nijakým skutočným zlosynom, no 
napriek tomu cítime, že počas celého príbehu s nie-
čím zápasí.

Autorka: Terézia Klimeková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva 

anglický jazyk a kultúra – 
slovenský jazyk a kultúra

             Študenti študentom
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Máte občas pocit, že máte v hlave neporiadok? 
Ak neviete, čo presne tým myslím, skúste odpove-
dať na nasledujúce otázky: Mávate problém upratať 
si myšlienky? Stáva sa vám, že nedokážete rozpo-
znať, ktoré informácie sú dôveryhodné a ktoré nie? 
Máte pocit, že vaša hlava každú chvíľu vybuchne? 
Ak ste aspoň na jednu z týchto otázok odpovedali 
áno, nebojte sa, nie ste v tom sám/sama. V súčasnej 
dobe je už pomaly umením nezblázniť sa z obrov-
ského kvanta informácií, ktorým sme každý deň vy-
stavovaní. V tomto článku vám prinášame 10 tipov, 
ako si urobiť v hlave poriadok, ako čítať správy na 
internete a na čo si dať pozor.

Kritické myslenie, teší ma

Na začiatok je dôležité si povedať, čo je to 
vlastne kritické myslenie. Je to snaha pochopiť in-
formácie v čo najširších súvislostiach. Ľudia sú 
vďaka kritickému mysleniu schopní odhaliť dezin-
formácie, hoaxy, rôzne mýty a podobne. Základom 
je, aby sme sa na daný problém pozerali z viacerých 
aspektov. Naučiť sa kriticky myslieť nie je jed-
noduché a rozhodne to netrvá krátko. Je to dlhodobý 
proces, ktorý je však veľmi dôležitý pre pochope-
nie dnešného sveta, kde sme dennodenne zahltení 
množstvom informácií. Podstatou kritického mys-
lenia je neustále kladenie otázok sebe samému ale-
bo iným ľuďom, ktorí pracujú s informáciami. Pre-
suňme sa teraz ku konkrétnym tipom. 

1. Neprijímajte informácie pasívne

Prišli vám do e-mailovej schránky čudné informá-
cie? Poslal vám kamarát cez Messenger nejaký člá-
nok, prípadne ste si ho prečítali v skupine na Face-
booku? Nikto vám nezaručí, že každá informácia, 
ktorú si na internete prečítate, je pravdivá. Ako píše 
novinár Jakub Filo v jednom zo svojich príspevkov 
na Instagrame, je dôležité si v takýchto prípadoch 
položiť nasledujúce otázky: Aké médium s touto in-
formáciou prišlo? Zmieňujú sa o tejto informácii aj 
iné stránky? Nemal/nemala by som si túto vec vy-
googliť a zistiť si o nej niečo viac? Existujú o tejto 
téme skutočné vedecké štúdie? Čo sú zač tie weby, 
médiá a zdroje, ktoré ich šíria a zdieľajú? Kto za 
nimi stojí? Môžem im veriť? 

2. Overujte si informácie z viacerých zdrojov

Povedzme, že ste dali na našu radu a vyhľadali 
si viacero zdrojov ohľadne témy, ktorá vás zaujíma. 
Zistili ste, že o nej píšu viaceré webové stránky, a tak 
zaklapnete notebook a ste spokojní, že ste sa neda-
li nachytať. Pozor. Tu sa vaše kritické myslenie ne-
končí. Stále nemáte záruku, že sú informácie o danej 
téme pravdivé. V tomto prípade si treba položiť ďalšie 
otázky: Čo sú stránky, ktoré o tejto téme píšu, zač? 
Odkiaľ majú tieto informácie? Akú majú reputáciu? 
Sú dôveryhodné? Ak si nie ste istí, či môžete danému 
zdroju veriť, na stránke Konšpirátori (www.konspi- 
ratori.sk) nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam 
webových sídiel s pochybným obsahom. 

3. Je tento človek dôveryhodný?

Aby pôsobili alternatívne médiá hodnoverne, 
majú vo zvyku si vo svojich článkoch vymýšľať re-
spondentov a autorov výrokov. Preto je podľa Jakuba 
Fila dôležité si pri čítaní článkov na internete klásť 
nasledujúce otázky: Kto je autorom danej informá-
cie? Ako sa volá ten človek? Existuje vôbec? Je to 
hovorca, lekár, úradník? Za koho ten človek hovo-
rí? Je to len jeho názor alebo oficiálna informácia? 
Poznám toho človeka? Nevymysleli si autori tohto 
článku svojho respondenta? Čím môže dokázať ale-
bo podložiť svoje tvrdenia? Odkiaľ čerpá? Odkiaľ 
má tieto dáta? 

4. Nie je relevantnosť ako relevantnosť

Často sa stretávame s tým, že rôzne vyhlásenia, in-
formácie či analýzy poskytujú ľudia, ktorí s danou  té-
mou  nemajú nič spoločné. Nie je teda relevantné,  keď 

Ako si upratať v hlave
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sa k téme očkovania proti koronavírusu vyjadrujú 
napríklad zubári či dietológovia. Keď nás bolí zub, 
ideme k zubárovi, keď máme problémy so zrakom, 
ideme k očnému lekárovi. Otázka, ktorú si teraz tre-
ba položiť, teda je: Prečo by som mal/mala veriť člo-
veku, ktorý s touto témou nemá nič spoločné?

5. Pozor na detaily

Pri čítaní článkov je dôležité zameriavať sa na de-
taily. Pozrite si, či je pri danom texte uvedené meno 
autora, prípadne jeho kontakt, a skúste si vyhľadať 
o danej stránke viac informácií, zvyčajne ich majú 
uvedené priamo na svojich stránkach. 

6. Nebojte sa vyhľadávať ďalšie informácie

Ak pochybujete o pravdivosti nejakej informácie, 
skúste si o danej téme zistiť čo najviac. Dajte si ale 
pozor na to, aby ste čerpali zo spoľahlivých zdrojov. 
Vopred vás upozorňujeme, že sa môže stať, že vám 
viaceré médiá poskytnú na danú problematiku rôzne 
uhly pohľadu. Je to však úplne v poriadku. Ako sme 
už v tomto článku spomínali, pri kritickom myslení 
je dôležité sa na danú vec pozrieť z viacerých aspek-
tov a následne si vytvoriť vlastný názor. 

7. Používajte argumenty a vyžadujte ich od  
ostatných

Každý má právo na vlastný názor. Názor ale nie je 
automaticky fakt ani pravda. Podľa Martina Poliači-
ka sú základom konverzácií predovšetkým tvrdenia.  
Často potrebujeme o pravdivosti našich tvrdení pre-
svedčiť aj ľudí, ktorí s nami nesúhlasia. Téma, o kto-
rej hovoríme, môže byť pre nich úplne nová alebo si 
o nej myslia niečo iné ako my. Častou chybou, ktorú 
ľudia robia, keď narazia na niekoho, kto s nimi ne-
súhlasí, je, že prídu s novým tvrdením. Spoliehajú sa 
na to, že im to na druhý, tretí alebo štvrtýkrát vyjde  
a ich komunikačný partner bude s nimi v konečnom 
dôsledku súhlasiť. Problém však nastáva, keď si to 
ľudia začnú robiť navzájom. Na oboch stranách sa  
v hlavách zúčastnených zapne mechanizmus „po-
viem všetko, čo o tejto veci viem“. Druhá strana  
sa tiež nechce nechať zahanbiť, a tak naberie vlastnú 
hŕstku tvrdení a hodí ich späť. Po pár takýchto výme-
nách narastie z tvrdení kopec a strany sporu sa už na-
vzájom nevidia, iba si prihadzujú stále nové výroky. 
Existuje však aj iná cesta a tou je vysvetlenie. 

8. Pýtajte sa „prečo“

Ako píše Martin Poliačik vo svojej knihe Po-
riadok v hlave, vysvetľovaním dávame ostatným 
možnosť sledovať spôsob, ako premýšľame, a uka-

zujeme im, ako sme dospeli k nejakému záveru. Vy-
svetleniami odpovedáme na otázku, prečo si niečo 
myslíme. Je to veľmi užitočná otázka, pretože kým 
sa nás ju niekto nespýta, často ani sami nevieme, 
prečo si niečo myslíme. V ideálnom prípade by sme 
ju mali klásť sami sebe ešte predtým, než si na nie-
čo vytvoríme názor alebo ho vyslovíme nahlas. Vy-
svetlenia sú formulácie našich dôvodov. Čím skôr sa  
s nimi naučíme pracovať, tým rýchlejšie narastie 
váha našich slov. 

9. Buďte otvorení iným argumentom

Toto je najťažšia časť kritického myslenia. Rov-
nako, ako sa iní ľudia bránia našim argumentom a in-
formáciám, keď s nimi nesúhlasia, aj naša myseľ sa 
podvedome bráni informáciám, s ktorými nesúhlasí. 
Je dôležité pokúsiť sa kriticky zamyslieť nad fakt-
mi, ktoré nie sú úplne našou šálkou kávy. Ak sú ešte  
k tomu overené a overiteľné, pochádzajú zo spoľah-
livých profesionálnych médií a nie sú anonymné, ste 
na tom veľmi dobre a pozrieť sa na danú problemati-
ku z inej perspektívy vám neublíži.  

10. Vyhraďte si čas na prijímanie informácií

Pokúste sa nonstop nesledovať aktuálne dianie 
na internete a sociálnych sieťach. Vyhraďte si na to 
počas dňa konkrétny čas. Nezáleží na tom, či to de-
sať, dvadsať minút alebo hodina. Najviac sa oplatí 
vyhradiť si na to čas ráno alebo večer. Ranné spra-
vodajstvo zvyčajne obsahuje súhrn aktualít z pred-
chádzajúceho večera, ktorý v prípade, že sa v noci 
udialo niečo výnimočné, je doplnený o nové správy 
z noci. Večerné spravodajstvo zase obsahuje súhrn 
tých najdôležitejších informácií z celého dňa. 

Dúfame, že tieto tipy pre vás budú užitočné a po-
môžu vám „upratať si hlavu“. 

Autorka: Katarína Biskupičová
 študentka žurnalistiky

             Študenti študentom
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Slováci, ktorí prežili Osvienčim
Tipy na knihy a film

Koncentračné tábory – tábory smrti. Najväčší z nich sa nachádzal v Osvienčime, v ktorom boli počas židovskej genocídy 
zavraždené milióny ľudí. Niektorým z nich sa však zverstvám holokaustu podarilo uniknúť. Medzi nimi bolo aj pár slo-
venských Židov, ktorých skutočné príbehy boli neskôr spísané či sfilmované. 

Témy spojené s holokaustom a koncentračnými 
tábormi sú nadčasové. Mali by sme si ich pripomí-
nať, hovoriť o nich, ale najmä na ne nezabúdať. Ne-
šťastie, surovosť a strach, ktorými si museli prejsť 
nevinní ľudia v koncentračných táboroch, sa neda-
jú ani len predstaviť, rovnako ako sa nedá vyčísliť 
hodnota ľudských životov, ktoré počas holokaustu  
vyhasli. Medzi miliónmi väzňov v koncentračnom 
tábore boli aj mnohí Slováci. Skutočné príbehy nie-
ktorých z tých, ktorým sa podarilo prežiť, boli spra-
cované aj do literárnej či filmovej podoby. Pripra-
vila som pre vás zopár tipov, vďaka ktorým aspoň 
čiastočne nahliadnete do minulosti a zdrvujúcich 
zážitkov nevinných ľudí, ktorí sa stali obeťami ne-
ľudských činov páchaných v najväčšom nacistickom 
vyhladzovacom tábore. 

Kniha: Mengeleho dievča

Viola Stern Fischerová. Rodáčka z Lučenca, kto-
rá bola pokusným králikom doktora Jozefa Mengele-
ho, prežila štyri koncentračné tábory, pochod smrti  
a nakoniec sa jej podarilo nacistom uniknúť, zatiaľ 
čo takmer celá jej rodina bola vyvraždená. Viola bola 
jednou z Mengeleho dievčat, na ktorých takzvaný 
„anjel smrti“ vykonával ohavné gynekologické po-
kusy. Mnohé z dievčat tieto pokusy buď neprežili, 
alebo boli odsúdené na bezdetnosť. Viole sa však 
priam zázrakom po vojne narodili dve zdravé dcéry. 

Ako veľká fanúšička a zberateľka kníh s tema-
tikou 2. svetovej vojny a koncentračných táborov 
môžem povedať, že táto kniha je asi najautentickej-
ším príbehom zobrazujúcim hrôzy koncentračné-
ho tábora zo všetkých, ktoré sa mi doposiaľ dostali  
do rúk. Sú v nej dopodrobna opísané niektoré z po-
kusov doktora Mengeleho, čo sa nečíta ľahko, a ob-
čas sa pri tejto knihe nedá ubrániť slzám. Ak by však 
na svete malo ostať len jedno svedectvo o zverstvách 
páchaných v koncentračnom tábore, mala by to byť 
táto kniha. 

„Buď ich nahnali do kade s ľadovou vodou a sle-
dovali, kedy zamrznú, alebo ich v zime priviazali von 

k stĺpu a polievali vodou. A nechali ich tam do rána. 
Ak sa niekto toho rána dožil, tak ho ohriali a urobili 
to znova. Druhýkrát to neprežil nikto.“

Kniha: Tetovač z Auschwitzu 

Lale Sokolov. Rodák z Krompách, ktorý prežil 
Osvienčim. Na začiatku staval baraky, neskôr ho 
poverili funkciou tetovača. Počas rokov strávených 
v Osvienčime vytetoval na predlaktia väzňov tisíce 
čísel. V pamäti mu však utkvelo len jedno. 34902. 
Patrilo väzenkyni menom Gita, ktorá sa stala jeho 
životnou láskou. On jej vryl atramentom číslo do 
ruky, ona sa jemu vryla do srdca. Obom sa podarilo 
Osvienčim prežiť, zosobášili sa a presťahovali sa do 
Austrálie. Ich šťastnému koncu však predchádzali 
každodenné útrapy v tábore smrti, strach a boj o holý 
život.

Skutočný príbeh dvoch slovenských Židov o osu-
dovej láske, duševnom a telesnom trýznení židov-
ských väzňov, ktorým bola odobratá dôstojnosť, je 
výpoveďou skromného človeka, ktorý sa po smrti 
svojej manželky rozhodol prehovoriť o ich osobných 
zážitkoch a spomienkach z Osvienčimu, ktoré dlhé 
roky udržiavali v tajnosti.

„Vpichne ihlu do ľavého predlaktia, vykresľuje 
číslicu 3, usiluje sa byť jemný. Vytečie krv. Ale ihla 
nevošla dosť hlboko, musí to číslo vykresliť znovu. 
Dievčina sa nemyká, no Lale vie, že jej spôsobuje 
bolesť... Tetovanie mužských predlaktí je jedna vec. 
Zohavovanie tiel mladých dievčat ho však desí.“ 

Kniha: 
Číslo na tvojom predlaktí je modré ako  tvoje oči 

Eva Umlaufová. Narodila sa v roku 1942 v kon-
centračnom tábore v Novákoch. Odtiaľ bola v roku 
1944 deportovaná do Osvienčimu, kde sa jej spolu  
s rodičmi podarilo prísť v čase, keď už plynové komo-
ry boli „mimo prevádzky“. Mali však veľké šťastie, 
pretože ešte pár dní pred ich príchodom bol v ply-
novej komore zavraždený posledný transport. Hoci
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Eva patrila medzi najmenšie deti v koncentračnom 
tábore, vytetovaniu čísla na maličkú detskú rúčku sa 
nevyhla. Patrí preto medzi najmladších ľudí, ktorí 
majú na svojom predlaktí vytetované číslo. V tábore 
ochorela na čierny kašeľ a zápal pľúc – lekári tvrdi-
li, že to neprežije. Podarilo sa jej však prežiť a ako 
dospelá, všímajúc si postupné vytrácanie sa svedkov, 
ktorí na vlastnej koži zažili koncentračný tábor, sa 
rozhodla vydať toto svedectvo.

Knihy o koncentračných táboroch nemožno po-
rovnávať. Všetky sú unikátne, pretože opisujú sku-
točné príbehy a spomienky rozličných ľudí. Tento 
príbeh nie je celý iba o živote v Osvienčime. Je aj 
o živote po ňom. Dvojročné dievčatko si totiž z tá-
bora nemôže veľa pamätať, preto v knihe Eva opi-
suje  najmä zozbierané spomienky jej mamy, rodiny 
a známych. Kniha je výnimočná tým, že opisuje aj 
ťažkosti povojnového života po holokauste, s ktorý-
mi sa preživší museli vysporiadať. Podáva nám ob-
raz toho, aké ťažké bolo nielen prežiť koncentračný 
tábor, ale aj zaradiť sa do spoločnosti, žiť „normál-
ny“ život a začať mať „triviálne“ každodenné prob-
lémy po tom, čo si človek prešiel samotným peklom 
a denne bojoval o holý život. 

„Deti plakali od hladu a smädu, ale nikto sa nad 
nimi nezľutoval. Počas cesty sme nedostali nič jesť. 
Všade, kde vlak zastavil, sme hlasno prosíkali o vodu. 
Márne. Hlasy bábätiek, ktoré spočiatku zlostne kri-
čali od hladu, boli čoraz zachrípnutejšie, slabšie, až 
napokon ostali úplne... Matky ďalej hladkali a čičí-
kali svoje deti, aj keď im v náručí už dávno zahynuli 
od hladu.“ 

Film: Správa (2020) 

Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler. Dvaja Slováci, kto-
rí spoločne ušli z koncentračného tábora Osvienčim 
a podali prvú správu o „živote“ a zverstvách v kon-
centračnom tábore, ktorá okrem podrobných infor-
mácií o chode tábora, vyvražďovaní a odhadovaných 
počtoch obetí obsahovala aj náčrty samotného tábo-
ra, krematória a plynových komôr.

Filmové dielo, v hlavných úlohách s Noëlom 
Czuczorom (Alfréd Wetzler) a Petrom Ondrejíčkom 
(Rudolf Vrba), zobrazuje príchod slovenských Ži-
dov do Osvienčimu, týranie, ktoré v ňom zažívali, 
plánovanie úteku, ako aj samotný útek a príchod na 
Slovensko. Predtým, než sa im podarilo utiecť, strá-
vili poležiačky osemdesiat hodín v úkryte pod ze-
mou a čakali, kým ich prestanú hľadať esesáci, aby 
sa mohli vydať na útek. Po viac než desiatich dňoch 
chôdze, strachu z prichytenia, hladu a smädu dorazi-
li do Žiliny a dúfali, že ak vyrozprávajú naozajstnú 
pravdu o koncentračnom tábore, vďaka ich svedec-
tvu sa podarí zabrániť nacistom pokračovať v trýzne-

ní väzňov a ich usmrcovaní v plynových komorách. 
Práve v Žiline bola po výpovediach utečencov spí-
saná prvá správa o fungovaní najväčšieho vyhladzo-
vacieho tábora Osvienčim, ktorá bola preložená do 
viacerých jazykov. Alfréd a Rudolf si mysleli, že sa 
po ich svedectve podarí čo najskôr zabrániť masovej 
genocíde, trvalo však dlhšie, kým im niekto uveril 
príbeh, ktorý bol svojou neľudskosťou a ohavnosťou 
nepredstaviteľný. 

Hoci film nebolo možné natáčať priamo v Osvien-
čime, tvorcom sa podarilo vytvoriť identickú kópiu 
tábora. Správa je špecifická autentickými zábermi, 
z ktorých behá mráz po chrbte. Ide o film, ktorý by 
mal byť svojím odkazom povinnou jazdou pre všet-
kých. Bez výnimky.

Aj toto sú jedny z mnohých pripomienok najväč-
šej tragédie v dejinách ľudstva. Nezabúdajme a buď-
me ostražití voči všetkým nenávistným prejavom. 
Tie totiž stáli aj na počiatku „konečného riešenia ži-
dovskej otázky“. 

Autorka textu: Linda Horobová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra –  
slovenský jazyk a kultúra

Fotografia: CSFD.sk

             Študenti študentom
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(Nielen) Knižné tipy pre nadšencov poznania
Fascinuje ťa svet okolo nás, vesmír či samotná fyzika? Si nadšencom poznania a chceš vedieť, čo si jednoducho musíš zapí-
sať do wishlistu? Ak áno, tak si na správnom mieste! Nechaj sa vtiahnuť do dimenzie plnej tipov pre všetky zvedavé duše. 

Semester je v plnom prúde, voľného času je čím 
ďalej, tým menej, a preto som si pre teba pripravila 
tipy na knihy, ktoré sa bez problémov zmestia aj do 
kabelky či ruksaku plného skrípt, povinnej literatúry 
a bagiet z bufetu.

Kniha Astrofyzika pre zaneprázdnených, ako už 
predznamenáva samotný názov, je určená primárne 
pre tých, ktorí sa večne niekam ponáhľajú. Napísal 
ju Neil deGrasse Tyson, známy americký astrofy-
zik a popularizátor vedy, a skoncipoval ju tak, že  
i zložité myšlienky podáva čitateľovi zrozumiteľne  
a jednoducho. Týmto spôsobom sa mu podarilo pri-
blížiť zložité vedecké koncepty a myšlienky i bežné-
mu čitateľovi, čím výrazne prispel k vzbudzovaniu 
záujmu o vedu aj u širokej verejnosti. Ak ťa fascinu-
je astrofyzika, no nevieš, kde začať, táto kniha pred-
stavuje perfektný odrazový mostík. Zhltneš ju pri 
pár posedeniach s kávou či počas cestovania MHD-
čkou, ver mi (a to platí i v prípade, že fyzika nikdy 
nepatrila k tvojim obľúbeným predmetom).

Na podobnej nôte sa nesie aj obdobne útla kniha  
s názvom 7 krátkych prednášok o fyzike, ktorú napí-
sal Carlo Rovelli, taliansky fyzik a spisovateľ. Táto 
kniha ti pomôže získať prehľad a zároveň ti ukáže, že 
na svet sa dá nazerať aj iným spôsobom. Nemaj oba-
vy, ani v tomto prípade nejde o žiadnu učebnicu fy-
ziky. Carlo Rovelli ľudskou rečou približuje fyziku  
a jej záhady všetkým priaznivcom poznania. Posledná 
kapitola nesie názov My a v krátkosti sa v nej venuje  
i nám, ľuďom – fascinujúco, inšpirujúco, ohurujúco.

Zahľaďte sa na nebo. Pýtajte sa: zožrala ovečka 
ružu - áno, alebo nie? A uvidíte, ako sa všetko zme-
ní... A nijaký dospelý nikdy nepochopí, že je to také 
dôležité! (úryvok z Malého princa, s. 91)

Knižky o fyzike už máš prečítané? Nezúfaj. 
Striehni na lacné letenky, obvolaj partiu, zbaľ si ba-
toh a hor sa za dobrodružstvom! My sme to tak ten-
to semester spravili a nasmerovali sme si to (aj) do 
Noesis, múzea vedy a techniky v gréckom Solúne. 
Noesis je rozľahlé a ponúka pestrú škálu možností. 
My sme navštívili planetárium, vesmírne divadlo, si-
mulátor či zaujímavé expozície a naše kroky viedli 
aj do Technoparku. Pre mňa osobne bolo najväčším 
zážitkom planetárium, no každý kút v Noesis bol 
fascinujúci. Napríklad taký Technopark bol koncipo-
vaný formou interaktívnej výstavy, kde sme sa učili 
o vedeckých témach prostredníctvom rôznych hier  
a zábavných predmetov. Poviem ti, tam musíš ísť!

P. S. Nezabudni si pozrieť krátke video k tomu-
to článku dostupné na našom Instagrame. Môžeš tak 
zažiť kúsok Noesis aspoň virtuálne. 

Autorka: Lenka Kyjanicová
študentka učiteľstva slovenského jazyka  

a literatúry – anglického jazyka a literatúry
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             Život s literatúrou

Vzácna knižka o vnútornej sile 
a milovaných ľuďoch

(Šťastná sedmička – Holly Goldbergová Sloanová)

Na prvý pohľad útla knižka vyvoláva dojem, že 
pôjde o akýsi typ motivačnej literatúry alebo aspoň 
detský príbeh. Mladému dievčaťu zomrú pri autone-
hode obaja adoptívni rodičia, ono sa znova učí za-
radiť sa do života a popritom značne zasahuje aj do 
životov ostatných postáv. Všetko je podané jemne, 
otvorene a jednoducho – dovolím si povedať, že vás 
vlastne nemá čo prekvapiť. A predsa som ani na mo-
ment neoľutovala, že som knihu vzala do rúk a ná-
sledne aj domov, pretože ma prinútila zamyslieť sa 
nad otázkami, ako napríklad: Ktorí ľudia sú tí najdô-
ležitejší v mojom živote? A ako by som pomenovala 
svoj charakter, teda to, kým som?

Hlavná postava, dvanásťročná Willow, je abso-
lútny génius a miluje číslo sedem, ktoré ju sprevádza 
celým životom. Jej rodičia si ju adoptovali v siedmy 
deň siedmeho mesiaca a keď si vypočítala svoj pres-
ný biorytmus, zistila, že potrebuje 7 hodín a 47 mi-
nút odpočinku každú noc. Mimochodom, aj rybiek 
na obálke knihy je symbolicky 72 = 49. Je to neob-
vyklá hrdinka, v bežnom živote by ste na také diev-
ča narazili len zriedka, a práve preto je kniha o nej 
taká výnimočná. Willow je priam posadnutá kožný-
mi chorobami a tiež je expertkou na rastliny, vyzná 
sa v technike, vietnamčinu sa naučí ako nič. Možno 
ste si mysleli, že je náročné zaujať a stimulovať také 
nadané dieťa, no ju zaujíma vlastne všetko. Hoci 

je vykreslená ako nepochopená rovesníkmi i oko-
lím, rýchlo si ju obľúbite vďaka jej zrozumiteľným,  
a predsa hlbokým myšlienkam o svete a vzťahoch. 
Vyjadruje sa cudzími slovami, jej vety sú často struč-
né a bez rozsiahlych opisov, no garantujem vám, že 
vás jej logické spájanie súvislostí pobaví a nebudete 
mať problém predstaviť si dianie. 

Autorka rozpráva príbeh nielen z pohľadu Wil-
low, ale aj z pohľadu siedmich dôležitých postáv  
v jej živote, ktoré majú zreteľne vykreslené a odlí-
šené charaktery a ktoré sa počas knihy vyvíjajú. Sú 
ovplyvnené smrťou dvoch ľudí a aj vlastnými vý-
zvami. Kapitoly, v ktorých do deja vstupuje nová 
postava a rozprávač, sú zamerané na konanie týchto 
nových postáv. Sú tiež sprevádzané výrokmi, ktoré 
vopred výborne naznačujú dominantnú charakterovú 
črtu postavy.

V knihe naozaj nenájdete veľa „akcie“ a vlastne 
ani veľa dialógov, ide skôr o zachytenie ľudských 
pocitov počas rôznych situácií a vnímanie vlastností 
druhých. No hoci je ústredným motívom práve smrť 
rodičov, príbeh nie je depresívny a ani sa nebudete 
nudiť. 

Zvyčajne sa o knihe nepovie, že je „krásna“, po-
kiaľ nemáme na mysli jej obálku – skôr povieme, že 
je vtipná, napínavá či aspoň zaujímavá –, no Šťastná 
sedmička je krásna aj obálkou, aj obsahom a myslím, 
že sa k nej radi znova vrátite. Nie preto, že by ste na 
ňu už zabudli, ale preto, že vám dobre padne znova 
sa pozrieť na svet z perspektívy Willow. Knihe niet 
čo vytknúť, autorke sa dá uveriť každé jedno slovo. 
Nevedela som sa dočkať, čo sa dozviem na ďalšej 
stránke. Negatívom je možno iba to, že nemá pokra-
čovanie. Keď som sa zamýšľala nad tým, komu je 
vlastne knižka určená, prišla som na toto: všetkým. 
Veľa sa o nej síce nehovorí, v kníhkupectvách nie 
je vystavená vo výkladoch, no rozhodne má čo po-
núknuť akémukoľvek čitateľovi, ktorý po nej siahne. 
Nájdete v nej myšlienky na zamyslenie a množstvo 
emócií v skvelom spracovaní, a to aj v slovenskom 
preklade. 

Autorka: Mária Hroboňová
študentka učiteľstva: anglický jazyk a literatúra 

– slovenský jazyk a literatúra
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@KULTURARIUM
 TVOR S NAMI

Publikačná prax 1, 2, 3, 4 v ZS/LS
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Prvoaprílové kreácie
Texty sú výsledkom seminárnej úlohy študentov lexikologických kurzov 2. ročníka bakalárskeho štúdia slovakistiky a tran-
slatológie. Študenti mali vytvoriť text s použitím 6 „povinných“ slov. Možný bol výber zo 4 skupín výrazov na témy: 1. al-
ternatívne médiá, 2. pandémia covid 19, 3. gastronómia, 4. kozmetika. K jednotlivým témam boli predpísané tieto povinné 
slová: 1. Zem a vek, dezinformácie, hejtovať, truth seeker, antivaxerstvo, imigrácia, studená vojna; 2. korona, dištančné 
vzdelávanie, homeoffice, covidový semafor, núdzový stav, respirátor, covidpass; 3. slowfood, foodcarving, street food, food 
track, fakultná jedáleň, fakultný bufet; 4. sociálne štipendium, permanentný mejkap, francúzska manikúra, ombré, BB 
krém, dermabrázia. Ponúkame Vám na ukážku niektoré výsledky.

Doba koronová

Doba koronová je obdobie v dejinách ľudstva, v ktorom si na svoje prichádzajú germofóbi a introverti, keď 
jedno kýchnutie vyvolá mohutnejšiu reakciu ako výbuch bomby, a v ktorom striedanie ročných období nahra-
dilo neustále zavádzanie, predlžovanie či ukončovanie núdzového stavu.

Okrem výsledkov PCR testov nám však korona priniesla aj ďalšie pozitívne veci, ako napr. dištančné vzde-
lávanie (inými slovami umiestnenie svojej práve prebudenej, nijako neupravenej telesnej schránky v pyžamku 
a papučkách za počítač 5 minút pred začiatkom hodiny) či nové výhovorky typu Dnes sa nemôžem pripo-
jiť, pretože rodičia na homeoffice prečerpali všetky dáta; Hrozne mi sekáte, pretože susedia vŕtajú alebo  
Prepáčte, že meškám, ale zabudla som si doma respirátor.

Dúfam, že sa čoskoro vrátime do čias, keď jediný semafor, ktorého farbami sa budeme riadiť, nebude ten 
covidový, slová ako covidpass či karanténa zostanú v našej pamäti len ako spomienka na minulosť a aj bez 
respirátorov rozpoznám všetkých svojich spolužiakov.

Autorka: Anna Kollárová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

francúzsky jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra

             Prvoaprílové kreácie

Doba koronová 
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ale zabudla som si doma respirátor.  

Dúfam, že sa čoskoro vrátime do čias, keď jediný semafor, ktorého farbami sa budeme riadiť, 
nebude ten covidový, slová ako covidpass či karanténa zostanú v našej pamäti len ako 
spomienka na minulosť a aj bez respirátorov rozpoznám všetkých svojich spolužiakov. 
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piatok,  1. 
apríla 2022  

PPrrvvooaapprríílloovvéé  kkrreeáácciiee  
Gastronómia  

Natália 
Račeková 

(2bpANTA)  

 
 
 
OOttvvoorreennéé,,  rreežžiimm  zzáákkllaadd    
 

Pandémii nastal aspoň na papieri koniec 
a v praxi to znamená okrem iného aj to, že sa 
konečne otvárajú podniky, reštaurácie 
a kaviarne. V uliciach sa opäť objavujú 
komorné festivaly a stánky ponúkajúce street 
food od výmyslu sveta – varené vína alebo 
medovinu, sladké palacinky v papierových 
kornútoch, papierové vrecká s domácimi 
hamburgermi.  

Ľudia sa môžu opäť zastaviť na kreatívnych 
súťažiach a vidieť umenie foodcarving naživo 
v podobe kvetov alebo abstraktných motívov 
zdobiacich ovocie a zeleninu rovnako ako 
v trinástom storočí, keď takýmto spôsobom 
ľudia v Thajsku skrášľovali jedlo, ktoré 
obetovali bohom úrody.  

 

 

  

 

 
 
Skupina výrazov: slowfood, foodcarving, street food, food track, fakultná jedáleň, fakultný bufet 
 

 

Menej nároční sa môžu tešiť, že si vedia kúpiť 
lacný a dobrý obed vo fakultnej jedálni (a 
možno sa po dvoch rokoch dištančného 
vzdelávania trochu báť opýtať, ako sa tie lístky 
vlastne značia), alebo sa zastaviť vo fakultnom 
bufete, ak nie na krátky oddych na stoličkách – 
lebo odpočinková je zase plná – tak na rýchlu 
kávu alebo čokoládu z automatu.  

Posledná skupina, ktorej takéto rýchle jedlo 
nevonia, môže opäť hľadať podniky ponúkajúce 
slowfood, založeného na opaku toho 
nezdravého; pripravované poctivo a zo zdravých 
ingrediencií, také, ktoré si váži kultúrne 
dedičstvo gastronómie. A keď už sme všetci 
najedení, rovno si môžeme skúsiť zapísať 
kalorický príjem v jednej z nespočetných food 
tracking aplikácií. Koniec koncov, sme to, čo 
jeme – tak nech v tom máme jasno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturárium_predloha2_2022.indd   33Kulturárium_predloha2_2022.indd   33 27. 6. 2022   1:26:2227. 6. 2022   1:26:22



34

Autorka: Kristína Hoľková
študentka učiteľstva

1: studená vojna; 2: truth seeker; 3: dezinformácie                                    filozofia – slovenský jazyk a literatúra

1

Kde bol, tam bol, 
vznikol jeden spor.
Dva národy rôzny pól,
hromadenie jadrových hôr. 
Nedošlo v tej dobe,
k otvorenému konfliktu.
ZSSR a USA oznámia novinu:
nože hlavy spojme.
Likvidovanie jadrových striel 
a rozpad Sovietskeho zväzu.
Vznikol akýsi mier 
a svet predišiel niečomu veľmi zlému.
Čo je to? 
 

2

Človek čo pravdu hľadá,čo chce realitu svoju nájsť.Ich túžba je len po pravde žhavá,pripravený tisíc otázok denne klásť.
Pravda, pravda, pravdivá,hľadanie jej ich spôsob života.Túžba po nej je čisto vášnivá,nájsť vlastnú pravdu – to je istota!Kto je to?

3

Nástroj psychologickej vojny,

nástroj čiernej propagandy.

Vyvoláva rôzne hrozby,

Obavy a klamy, ktoré do viet upratali.

Chce mýliť a zavádzať adresáta

a zo šíriteľa spraví darebáka. 

Čo je to?

Hádanky

             Prvoaprílové kreácie
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 Autorka: Ema Filipová
študentka učiteľstva

história – slovenský jazyk a literatúra
Fotografie: Unsplash.com

Marína
Andrej Sládkovič

Ja sladké túžby, túžby po kráse
spievam peknotou nadšený,
a v tomto duše mojej ohlase
svet môj je celý zavrený;
z výsosti Tatier ona mi svieti,
ona mi z ohňov nebeských letí,
ona mi svety pohýna;
ona mi kýva zo sto životov:
No centrom, živlom, nebom, jednotou
krás mojich moja Marína!

Možno mi tvojich úst sa odrieknuť,
možno mi ruku nedostať,
možno mi v diaľky žiaľne utieknuť,
možno mi nemilým ostať,
možno mi ústam smädom umierať,
možno mi žialiť v samote,
možno mi život v púšťach zavierať,
možno mi nežiť v živote,
možno mi seba samého zhubiť: –
nemožno mi ťa neľúbiť!

Jedáleň
Ema Filipová

Ja sladké túžby, túžby po jedle
spievam hladotou zmorený
a pri tom food tracku našom hlasne
plačem, je celý zavrený;
z výsosti školy ona mi svieti,
fakultná jedáleň, k tebe letím,
ona mi slinky pohýna;
ona mi kýva zo sto slowfoodov:
No čajom, krumpľom, chlebom, guľášom,
has chute, moja jedáleň!

Možno mi street foodu sa odrieknuť,
možno mi burger nedostať,
možno mi kalóriám utieknuť,
možno mi hladným ostať,
možno mi ústam smädom umierať,
možno mi foodcarving neznať,
možno mi zeleninu zdravú žrať,
možno mi lístky zdražovať,
možno mi fakultný bufet nemať: –
nemožno si ťa odjímať!

Chvíľka poézie

Kulturárium_predloha2_2022.indd   35Kulturárium_predloha2_2022.indd   35 27. 6. 2022   1:26:2227. 6. 2022   1:26:22



36

Víťazné texty publicistickej súťaže
V marci sme vyhlásili súťaž s názvom „Čo je nové v Bratislave publikačným okom študentov?“, ktorej cieľom bolo povzbu-
diť študentov vyjsť znovu do mesta objavovať kultúrne podujatia, a zároveň ich inšpirovať k tvorbe publicistických textov,  
v ktorých by zachytili atmosféru daného miesta. Okrem návštevy Múzea dopravy v Bratislave sme pre záujemcov zorgani-
zovali aj exkurziu do rakúskeho Schloss Hofu, no autori sa mohli vo svojich súťažných príspevkoch sústrediť aj na udalosti 
podľa vlastného výberu. V tomto čísle Kulturária by sme vám, milí čitatelia, radi predstavili tri texty, ktoré odborná porota 
vyhodnotila ako víťazné. Odborná komisia pozostávajúca z členov Katedry slovenského jazyka a Katedry žurnalistiky sa 
zhodla na víťaznej trojici pozostávajúcej z článku Moniky Smolkovej, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, v tesnom záve-
se na druhom mieste sa umiestnila Mária Hroboňová a víťaznú trojicu uzavrel Matúš Kopček. Výhercom blahoželáme  
a všetkým ostatným študentom ďakujeme za účasť, ako aj za zaujímavé články, vďaka ktorým sme mohli naše mesto vní-
mať aj ich očami. 

1. miesto
Something old, something new... a skutočnosť 

prinesie fúziu
Článok

Vystupujem z vlaku na Hlavnej stanici a snažím 
sa rozpamätať sa na správny smer. Len pártýždňová 
skúsenosť a útržkovité spomienky ma vedú davom k 
červenej záplave autobusov či trolejbusov. Zvuk ko-
liesok na kufroch mi po chrbte rozsieva zimomriav-
ky, a keď sa obzerám, hľadám známe oči, ktoré by 
spoznali tie moje za okuliarmi a nad respirátorom.

Vraciam sa do školy, do hlavného mesta a celá 
moja osoba momentálne pozostáva z pocitov a doj-
mov. Na takú častú otázku od rodiny či kamarátov 
– Čo je nové? – neviem odpovedať. Vraciam sa na 
miesto, ktoré definovalo približne posledné dva roky 
môjho života a všetko je neskutočne nové, keďže 
som vysokoškolské prostredie spoznávala len cez di-
gitálny svet. Tých pár týždňov, ktoré nám boli počas 
tých dvoch rokov dopriate, sú v porovnaní s veľkým 
obrazom zanedbateľné, a predsa robia celý návrat 
niečím povedomým. Aký zaujímavý je ľudský mo-
zog! Rýchlo si spomína na dotieravý vietor, ktorý 
je v týchto krajoch úplne iný ako v mojom rodnom 

meste. Vedie ma správnymi chodbami do miestností, 
v ktorých sa čas zastavil a čakal len na náš návrat. 
A keď sa napokon stretávame navzájom, cítime sa, 
akoby sme ani nikdy neodišli. Už po prvom týždni 
sme spolu prežili viac ako digitálne za roky.

Pýtate sa, čo je nové a moja hlava ako naschvál 
vyhadzuje error. Chyba procesora, nedostatok pre-
menných. Zadané podmienky nevyhovujú žiadnemu 
výstupu. Prosím, vyskúšajte neskôr.

Zvykáme si, snažíme sa dobehnúť zameškané  
a rozprávame sa dlho do noci (či rána), aby sme do-
behli všetky nevypovedané slová. Chodievame do 
podnikov, a keď sa pozeráme na čašníkov a zamest-
nancov, zisťujeme, že aj my sme pre nich noví. Oni 
nemali šancu digitalizácie. Veď koho nasýti jedlo na 
obrázku a aký obrázok pohára s vodou dokáže za-
hasiť smäd? Podnik je nový pre nás a my sme noví 
pre podniky. Surfujeme internety a hľadáme, čo nové 
(či staré a zabudnuté?) vieme spolu zažiť. Kupujeme 
lístky na muzikál a radujeme sa. Naposledy sme boli 
v nejakom divadle pred… veď viete.

Sedíme na balkóne a ja sa cítim, akoby som žila 
v hlavnom meste odjakživa. Zvykla som si na šaty,  
v ktorých idem za kultúrou. Na ruksak, ktorý je ideál-
ny na utorkové vyučovanie. Na utieranie nekonečné-
ho prachu, ktorý sa akosi vždy do druhého dňa opäť 
objaví na internátnej izbe. A tak sediac na modrej se-
dačke v divadle Nová scéne rozmýšľam nad tým, aká 
nová pre mňa je. Čaká ma prvý muzikál v mojom ži-
vote a katarzia, ktorú zažívali už v antickom Grécku.

Voda (a krv) nad vodou je muzikál Jána Ďurov-
číka. Opätovný návrat na javisko so sebou ur-
čite niesol nádych niečoho, čo je nové i staré 
zároveň. Už v popise tohto diela sa rozpráva o ne-
smrteľných hitoch Elánu. A tak keď sedím v hľa-
disku plnom rôznych vekových kategórií, opäť 
mi myšlienky unikajú k všelijakým zamysleniam.

             Víťazné texty publicistickej súťaže 
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Predstavenie ma zastihne nepripravenú, no len  
v tom najlepšom význame. Otvárajú sa mi vo vedo-
mí spomienky, na ktoré som aj zabudla. Kedy som 
prvýkrát počula tieto pesničky? Púšťal mi ich otec 
alebo mama? Túto sme si spievali v aute s bratom, 
keď ma prvýkrát (a jediný raz) v živote pochválil, 
že som trafila tón. S tým na javisku nemá problém 
asi nikto. Umelecké zážitky rozdávajú do hľadiska 
na širokých podnosoch. Nová scéna, staré pesnič-
ky, nové zážitky, staré spomienky, nové prevedenie, 
staré texty, nové melódie, staré zimomriavky, nové 
zimomriavky. 

Error.
Prestávam sa pýtať, prestávam analyzovať. Mož-

no na tom nezáleží. Nechcem rozlišovať. Nechcem 
riešiť. Chcem len žiť. Ako sa spieva v ikonickom 
hite Voda, čo ma drží nad vodou: „Môžeš zabudnúť, 
stačí kým tu si. Iba ďalej buď, nič viac nemusíš.”

A tak som sa nechala unášať fúziou. Pretože keď 
sa planéty postavia do správneho usporiadania a tie 
správne tóny zaznejú v správnej chvíli, na moment 
nezáleží na ničom. Len na tom okamihu. Len na 
všetkých okamihoch.

Viem, píšem tu slová, ktoré sú možno príliš 
všeobecné, no práve tie najvšeobecnejšie a najuni-
verzálnejšie témy zotrvávajú naprieč časom, či sú 
staré a či nové. Aj v predstavení sa tematizuje lás-
ka a priateľstvo, zrada a nespravodlivosť. Ikonické 
a perfektne nedokonalé. Taký bol aj môj zážitok  
z toho dňa, z toho večera, keď sme čakali na zástavke 
a rozmýšľali, ako žiť ďalej. 

A žiť budeme tak, aby sme žili, nie len prežili. 
Chystáme sa vrátiť sa, ale teraz už vo väčšej zosta-
ve. Chystáme sa objaviť nové miesta v Bratislave – 
možno aj tie, ktoré sú v nej už desiatky rokov, no pre 
nás budú nové. Možno zaspomínať na niečo nostal-
gické a vytvoriť tak nové konotácie. Uvedomiť si, že 
hoci má história tendenciu opakovať sa, všetko, čo 
prežívame, má starú i novú rovinu. A preto vyzývam 
všetkých – nezáleží na tom, či ste starý a či mladý,  
z hlavného mesta či vidieka – jednoducho buďte, 
žite, milujte a skúšajte, nič viac nemusíte. 

Autorka: Monika Smolková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva

slovenský jazyk a kultúra –  
anglický jazyk a kultúra

Fotografia: Unsplash.com

2. miesto
Exkurzia na zámku Schloss Hof: 

Filozofi v porceláne
Reportáž

Je 9. 4. 2022, sobota, a len čo na hodinkách na-
skočí čas 9:15, naša rôznorodá skupinka sa zo za-
stávky Novoveská v Devínskej Novej Vsi vyberie 
smerom k Mostu Chucka Norrisa (alebo Cyklomos-
tu slobody), za ktorým nás čaká rakúsky barokový 
zámok – Schloss Hof. Hoci som z Bratislavy a do 
Rakúska to mám teda hop a skok cez Moravu, pešo 
som na zámok ešte nešla. Veterné hradby, cez ktoré 
sa musíme prebojovať, ma takmer presviedčajú, že 
sa tam dnes ani nedostaneme.

Pri zadnej bráne areálu nás už čaká slovenský 
sprievodca: „A určite ste tu všetci? Nikoho neodfú-
klo? No dobre, najprv vás odvediem do oranžérie, 
na chvíľu si zahrejete skrehnuté ruky a učešete sa,  
a potom sa vyberieme do zámku,“ naskočí veselo na 
segway a bez problémov čelí vetru.

Naša prehliadka je zameraná na tohtoročnú špe-
ciálnu výstavu – Poklady z kolekcie cisárskeho 
striebra. Dozvieme sa teba o luxusnej kultúre stolo-
vania na cisárskom dvore od baroka po historizmus. 
Už pri výstupe po schodoch nás zaujme videopro-
jekcia tieňových postáv v dobových šatách, ktoré sa 
akoby pohybujú po schodoch popri nás.

Začíname pri dvoch miskách z porcelánu bielej  
a krémovej farby. Ich farebný rozdiel by sme si  zrej-
me ani nevšimli, keby boli misky postavené oddele-
ne. Sprievodca nám vysvetľuje „príchod porcelánu“ 
z Číny pred 500 rokmi, odkiaľ sa vzal jeho názov 
„Imari“, rozdielnosť európskej a ázijskej kvality ka-
olínu ako podstatnej suroviny, pokusy o napodobne-
nie tohto materiálu u nás, a tiež, ako sa porcelán stal 
atraktívnym zberateľským kúskom bohatých Euró-
panov. Okrem nádherných kúskov z Ázie sa Schloss 
Hof chváli bohatou zbierkou výrobkov z domácich  
a francúzskych porcelánových manufaktúr, ktoré me-
dzi sebou priam súťažili, aby na trh priniesli porce-
lán najvyššej kvality. Medzi praktickým maľovaným  
porcelánom so striebornými a zlatými časťami pre
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lepšiu odolnosť pri manipulácii sú uložené aj „rarity“ 
– ázijská nádoba na čapovanie piva (pritom v Ázii sa 
pivo ani nepilo!), porcelánový podnos – nesený štyr-
mi usmievavými postavičkami – s kompletnou sadou 
šálok, mištičiek a stojanom na sviečky uprostred, 
tiež šálky, ktoré by sme bez zaváhania zaradili do 
obdobia 80. rokov dvadsiateho storočia, alebo šálka 
so šikmým dnom, akoby posledná novinka z Ikey. 
Všetko je pritom z 18. storočia. Čestné miesto patrí 
buste Márie Terézie, ktorá nám pripomína mramo-
rové busty z antického Grécka. Sprievodca nám vy-
svetlí, že v skutočnosti je vyrobená z matného por-
celánu, ktorý sa nazýva biskvit. Za zmienku stojí aj 
pôsobivý 185-kusový „servis so zelenými stužkami“ 
od Ľudovíta XV. a set od Madame de Pompadour 
pre Máriu Teréziu, oba servisy plnili dôležitú diplo-
matickú funkciu a mali slúžiť na zblíženie Uhorska  
s Francúzskom v 18. storočí.

Od porcelánu sa presúvame k zlatu a striebru, 
ktoré sa v európskych šľachtických kruhoch tradične 
používalo na servírovanie jedál, ako zobrazuje maľ-
ba banketu na svadbe syna Márie Terézie – Jozefa 
II. a Izabely Parmskej, ktorú v miestnostiach prezen-
tujú videoprojekciou. Popri zdobených tanieroch si 
takisto všímame portréty ich vlastníkov, vášnivých 
zberateľov, Charlesa Alexandra (brata Františka Šte-
fana), Máriu Teréziu a jej potomkov, syna Jozefa II. 
či vnuka Františka II./I.

„Všetok riad z výstavy pochádza zo zámku 
Schloss Hof, hoci to, čo tu vidíme, nie je všetko, čo 
na zámku pôvodne bolo,“ upozorní nás sprievod-
ca. Tu sa prehliadka riadu končí a my pokračujeme 
prehliadkou stálej expozície miestností venovaných 
princovi Eugenovi Savojskému, ktorý získal zámok 
v roku 1725, a Márii Terézii a jej manželovi Fran-
tiškovi Štefanovi, ktorí zámok kúpili v roku 1755  
a dali mu dnešnú podobu. Dozvedáme sa o rôznych 
zaujímavostiach z ich životov, či už o dramatic-
kom osude plnom víťazstiev skromného rakúske-
ho vojvodcu a generalissima francúzskeho pôvodu,  
o smútočnej galérii najmocnejšej ženy Európy alebo 
o podnikavosti jej manžela, ktorý bol ochotný dať 
niekoľko stotisíc zlatiek za... dve mušle. Spomeniem 
tiež barokovú dvojposchodovú kaplnku s kupolou, 
ktorá prežila prestavby zámku aj obývanie vojenský-
mi službami takmer bez porušenia, a čoskoro by sa 
v nej mali znova konať bohoslužby. V kaplnke ne-
vieme, na čo pozerať skôr, baroková prezdobenosť, 
farby a sochy nám priam ťahajú oči. Človek by do-
kázal v miestnosti sedieť a obdivovať stropné fresky 
či zlaté detaily azda celú večnosť. Hneď za druhý-
mi dverami nás čaká „štýlový skok“, presunieme 
sa totiž do Slávnostnej sály, ktorá sa nesie v duchu  
70. rokov 18. storočia, teda obdobia klasicizmu. Sála 
je ladená do bielej farby a odtieňov krémovej. Po vý-
razných farebných kontrastoch z kaplnky si naše oči 
„oddýchnu“ pri elegantnej jednoduchosti.

Na záver celej prehliadky venujeme nášmu sprie-
vodcovi potlesk. Z exkurzie si všetci odnášame 
množstvo nových informácií, ktorými plánujeme 
ohromiť našich blízkych, a po pár organizačných 
pokynoch sa vyberieme do areálu zámku, kde sa už 
tradične konajú veľkonočné trhy. Na nich predávajú 
miestni výrobcovia svoje originálne výrobky každé-
ho druhu a kulinárske maškrty. Vône, ktoré sa v oko-
lí stánkov vznášajú, sú naozaj lákavé a ani počasie 
neodradilo množstvo turistov, ktorí na Schloss Hof 
zavítali. Štvorkrídlový zámok s veľkolepou záhra-
dou a statkom totiž stojí za návštevu bez ohľadu na 
nečas či ročné obdobie.

Autorka: Mária Hroboňová
študentka učiteľstva

slovenský jazyk a literatúra –  
anglický jazyk a literatúra

Fotografie:
schoenbrunn-group.com

travelpotpourri.net

3. miesto
Hokejová atmosféra je späť

Zasvätený komentár

Zimný štadión Ondreja Nepelu v Bratislave po 
viac ako desiatich rokoch opäť zažil atmosféru vybi-
čovaných zápasov domáceho klubu HC Slovan Bra-
tislava v zápolení so slovenskými rivalmi. Medzi se-
zónami 2012/2013 a 2018/2019 totiž klub z hlavného 
mesta Slovenska účinkoval v nadnárodnej Kontinen-
tálnej hokejovej lige, v ktorej pôsobili prevažne kluby 
z Ruskej federácie a krajín ako Lotyšsko, Bielorusko, 
Fínsko či v určitom období Ukrajina a Chorvátsko. Aj 
keď si slovanisti užívali kvalitné súboje v lige, ktorá 
bola svojho času považovaná za druhú najlepšiu na 
svete, súperenie s tímami z ďalekého východu ne-
mávalo až taký náboj. Fanúšikovia najúspešnejšieho 
slovenského hokejového klubu síce radi dobiedzali 

             Víťazné texty publicistickej súťaže 
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do svojich slovenských rivalov, že hrajú o niekoľko 
levelov vyššie, no faktom je, že v súboji s ruskými 
veľkoklubmi hrávali iba druhé husle. Za 8 sezón sa 
belasí len dvakrát prebojovali do zápasov o trofej pre 
víťaza KHL – Gagarinov pohár a aj v nich vyhoreli 
ako fakle. Zapríčinil to fakt, že so zázemím a finanč-
nými prostriedkami klubov Dynamo Moskva ale-
bo CSKA Moskva sa mohli len ťažko porovnávať.  
O finančných prostriedkoch sa viedli v manažmente 
Slovana polemiky takmer každú sezónu – vyskladať 
kvalitný káder a utiahnuť všetky pohľadávky býval 
každoročne veľký problém, ktorý na klub vrhol zlé 
svetlo v očiach fanúšikov, sponzorov aj hráčov. Pre-
to všetkým padlo určite vhod, že sa mohli slovanisti 
v sezóne 2019/2020 vrátiť „domov“, do slovenskej 
Tipsport ligy, kde už čakali na tradičných súperov  
z Košíc, Nitry, Trenčína či Zvolena. Po úvodnom 
oťukávaní a postupnom zvykaní si na staré súboje 
prišla v najvypätejšej časti sezóny veľká rana – pan-
démia koronavírusu zastihla najvyššiu slovenskú ho-
kejovú súťaž práve v tej najzaujímavejšej fáze – vo 
vyraďovacích bojoch. Zimný štadión Ondreja Nepe-
lu teda už v marci 2020 nemal možnosť vidieť vybi-
čované súboje najlepších slovenských tímov, keďže 
liga bola v tomto období predčasne ukončená. Celá 
nasledujúca sezóna sa, bohužiaľ, niesla v smutnom 
duchu prázdnych hál, pretože pandemická situácia 
nedovoľovala fanúšikom podporiť svoje kluby osob-
ne na zimných štadiónoch. Hokejová renesancia na-
stala až začiatkom roka 2022, keď sa už fanúšikovia 
mohli dostať na zápasy svojich tímov bez obmedze-
ní.

Vo februári 2022 sa začala vyraďovacia fáza 
ligy a boje o celkové prvenstvo a pohár Vladimíra 
Dzurillu. Po divácky menej atraktívnych štvrťfiná-
lových súbojoch s Prešovom sa po belasom postu-
pe do semifinále dostavil do hlavného mesta ďalší 
súper z východného Slovenska, tradičný rival HC 
Košice. Druhý najúspešnejší slovenský klub s nabi-
tým kádrom, oslavujúci storočnicu hokeja v meste, 
sa predstavil v play-off v Bratislave po dlhých de-
siatich rokoch. Séria hraná na štyri víťazné zápa-
sy vypredala haly obidvoch klubov do posledného 
miesta. Zimný štadión Ondreja Nepelu si vďaka 
tomu konečne oživil spomienky na staré dobré 
časy, keď sa súperi z radov hráčov aj fanúšikov zo  
zvyšku Slovenska prišli predviesť proti tým najlep-
ším. Semifinálová séria nespoznala postupujúceho 
do finále ani po šiestich zápasoch a za stavu 3:3 
sa sťahovala do Bratislavy, kde sa malo rozhodnúť  
v poslednom siedmom zápase. Z tohto dňa treba 
vyzdvihnúť skutočne profesionálnu organizáciu 
podujatia zo strany domácich. Zdvorilí a nápomocní 
usporiadatelia, otvorené bufety bez zbytočného zdr-
žania, čisté priestory a pekne poukladané papiere na 
utretie rúk v hygienických zariadeniach. Tiež treba 
spomenúť kultivovanosť panujúcu na bratislavskom 

zimnom štadióne. Priaznivci hostí sa mohli pohy-
bovať v košických šáloch a dresoch slobodne a bez 
rizika, čo nie je na slovenských „zimákoch“ úplne 
bežná záležitosť. Fanúšikov počas prestávok zabával 
ostrieľaný moderátor Slávo Jurko, ktorý už býva na 
zápasoch Slovana stálicou. 

Tzv. profesorský hokej oboch mužstiev, typický 
kúskovaním hry a bránením s občasnými ofenzívny-
mi výpadmi, spočiatku málokoho zdvihol zo sedadla 
a atmosféra preto nebola najmä v prvej tretine ob-
zvlášť elektrizujúca. Striel na brankárov bolo pramá-
lo, oslabiť svoj tím zbytočným faulom si nedovolil 
nikto a ani do bitiek, pre vyraďovaciu fázu bežných, 
sa z hráčov nepustil nikto. Keď sme už spomenuli tú 
kultivovanosť, ani tých hokejových krikľúňov (zvy-
čajne pánov vo veku 50+ chrliacich verbálny oheň  
a síru pri každom náznaku chyby či už na strane roz-
hodcov, alebo hráčov) nezostalo v hľadisku veľa. 
Slušná väčšina naďalej s napätím očakávala ďalší 
vývoj dôležitého zápasu, v ktorom domáci favoriti 
postupne začali ťahať za dlhší koniec a preberať ini-
ciatívu. Odmenou im boli dva strelené góly v druhej 
tretine, ktoré konečne zobudili zívajúcu vypredanú 
arénu, no neodbili hosťujúcich fanúšikov od ďalšie-
ho povzbudzovania ich tímu. Prvé fauly v stretnutí 
na obidvoch stranách už síce donútili priaznivcov 
zúčastnených táborov vulgárne vyjadriť ich názor 
na tých druhých, no v play-off zápasoch vídavame 
aj vypätejšie situácie. V tretej tretine hostia zmrazi-
li domácich dvoma vyrovnávajúcimi gólmi, to však 
zápas ešte viac okorenilo, a tak ako hráči, tak aj di-
váci pocítili potrebu zabrať svojimi korčuľami, resp. 
hlasivkami viac. To sa následne odzrkadlilo na búrli-
vej atmosfére aj na kvalitnom hokeji. Rozuzlenie pri-
šlo až v predĺžení, keď útočník Slovana Tomáš Zigo 
poslal gólom svoj tím do finále a štadión zaburácal. 
Po mohutných oslavách na štadióne sa rozradoste-
ní domáci priaznivci vyšli baviť do bufetov a mest-
ských ulíc. Hokejový večer ako vyšitý.

A tak v apríli 2022 zažil bratislavský Zimný šta-
dión Ondreja Nepelu opäť tú pravú hokejovú atmo-
sféru, ktorú si ešte určite zopakuje vo vyostrených 
finálových zápasoch s ďalším veľkým rivalom, ten-
tokrát z Nitry. Fanúšikovia sa majú určite na čo tešiť 
a sme zvedaví, aké ďalšie spomienky sa vyryjú do 
bratislavskej a slovenskej hokejovej kroniky. 

Autor: Matúš Kopček
študent prekladateľstva a tlmočníctva

slovenský jazyk a kultúra –  
nemecký jazyk a kultúra

Fotografia: Unsplash.com
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