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Byť študentom nie je jednoduché. 
Obzvlášť dnes. Žijeme v dynamickej 
a turbulentnej dobe. Pandémia, 
zatvorené školy, vojna na Ukrajine, 
energetická kríza, tragédia na Zochovej 
nasledovaná tragédiou na Zámockej 
ulici. 

V jednej známej slovenskej skladbe sa 
spieva „Spomaľ, máš privysokú 
rýchlosť“. Milí študenti, milí čitatelia, 
dovoľte si nachvíľu spomaliť. 
Naordinujte si oddych, výlet do hôr, do 
prírody. Zamerajte sa na seba, na svoje 
myšlienky, na svoje nasledujúce kroky. 
Bez výčitiek.

„Spomaliť“ sa dá aj v móde. 
V aktuálnom čísle Kulturária sme 
vyspovedali Emu Ondrejkovú, 
zakladateľku projektu ReTie. Ema dáva 
starým veciam nový šat – vyrába 
„upcyklovaných“ motýlikov zo starých 
kravát.V ceste za (znovu)objavením 
(seba/sily/nádeje) v náročných 
časoch Vám môže pomôcť rozhovor 
s Luciou, študentkou žurnalistiky, ktorá 
nám prezradila, prečo považuje 
rozhodnutie zúčastniť sa programu 
Erasmus+ za jedno z najlepších 
v živote.  

Práca na plný úväzok v nemocnici 
a status denného študenta na Fifke? To 
je realita Štefana, študenta žurnalistiky, 
ktorý nám vysvetlil, ako sa to dá 
zvládať a prečo sa oplatí byť tou 
zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete. 

Neľahká doba má podobu aj 
nastávajúceho skúškového obdobia. 
Nemusíte si však lámať hlavu, pripravili Bc. Lenka Kyjanicová

šéfredaktorka

sme si pre vás tipy na knihy, ktoré 
Vám so štúdiom a prípravou na 
skúšky zaiste pomôžu. 

Zároveň (nielen) počas skúškového 
obdobia netreba zabúdať na prísun 
živín a kvalitnej potravy. Pýtali sme 
sa preto študentov, či sa oplatí 

Editoriál:

stravovať v jedálňach na 
internátoch v Mlynskej doline, 
a ktorá z jedální, Venza či Eat&Meet, 
vyhráva pomyselný „battle“.

Príjemné čítanie!

2



Klimatická aktivistka Marta Fandlová: Na 
Novom Zélande som si uvedomila, že aj na 
Slovensku máme vážny klimatický problém

ROZHOVOR

Mladá žena apelujúca na klimatickú zmenu. Tiež jedna zo šestice signatárov, ktorí iniciovali 
najúspešnejšiu slovenskú online petíciu #klímaťapotrebuje. Marta Fandlová študovala na Novom 
Zélande environmentálnu výchovu a domov si odtiaľ priniesla nový pohľad na život. Rozprávali 
sme sa práve o tom, na čo všetko to po jej príchode na Slovensko malo vplyv, a prezradila aj to, 
ako vnímala tému ekológie a environmentalistiky počas svojho štúdia na vysokej škole.

Absolventka žurnalistiky, súčasne aj klimatická 
aktivistka. Ako si sa dostala od štúdia novinárčiny 
k osvete o zelených témach? 

Áno, som absolventkou žurnalistiky na Univerzite 
Komenského a k téme ekológie som sa dostala na 
jazykovom pobyte na Novom Zélande. Bola som tam 
pred siedmimi rokmi, pretože som sa tam učila 
anglický jazyk. V rámci štúdia nás vyučujúci viedol 
k udržateľnejšiemu a uvedomelejšiemu zmýšľaniu. 
Chodili sme s ním do prírody a už v tom čase nám 
ukazoval zmenu klímy priamo na mieste. To bol 
moment, keď som si uvedomila, že ide o vážny 
problém a že sa o tom na Slovensku v médiách a ani 
vo verejnom priestore nehovorí. Povedala som si, že 
je načase začať sa v tejto téme vzdelávať a začať 
niečo aktívne robiť. 

Ako si vnímala environmentálne problémy počas 
štúdia na vysokej škole? A vôbec, vnímala si ich? 

Určite som ich vnímala. Počas vysokej školy som už 
veľa vecí vedela, už som sa venovala tejto téme. Bola 
som pri začiatkoch štrajkov Fridays for future, ktoré 
vznikli na Slovensku. To bola moja prvá ekologická 
aktivita počas štúdia na vysokej škole. Snažila som 
sa robiť dobrovoľnícke aktivity a vzdelávala som sa 
v tejto téme. Samozrejme, nie až tak ako po ukončení 
štúdia, ale práve počas neho som mala čas a priestor 
byť aktívna. 

Ak porovnáš začiatky tvojho štúdia s dneškom, sú 
podľa teba študenti v oblasti ekológie vzdelanejší, 
informovanejší, a teda aj uvedomelejší? Nastal tu 
progres? 

Vysokú školu som ukončila minulý rok v máji. Na 
začiatku môjho štúdia ekológia nosnou témou ešte 
nebola. Odvtedy sa veci v tejto oblasti určite pohli 
správnym smerom. Keď som bola na štrajkoch 
Fridays for future, videla som tam jedno či dve 
médiá. Dnes je mediálne pokrytie klimatickej krízy 
čoraz väčšie. Teším sa z toho, že ľudia – vrátane 
študentiek a študentov – o ekológii čítajú, počúvajú 
podcasty, vzdelávajú sa. Posun tu nastal možno aj 
vďaka petícii Klíma ťa potrebuje, ktorú podpísalo 
128 000 ľudí.

Akých eko prehreškov sa študenti dopúšťajú 
najčastejšie? Všímala si si niečo také počas 
svojich študentských čias? 

Všímala som si, že spolužiaci často na prednášky 
nosievali vodu v plastovej fľaši, ktorú veľmi 
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O EKOLÓGII ČÍTAJÚ 
A VZDELÁVAJÚ SA."



jednoducho vieme nahradiť vlastnou fľašou 
z odolnejšieho materiálu s dlhšou životnosťou. Vo 
všelijakých plastových krabičkách nosievali aj jedlo 
z donášky. To sa opäť dá vyriešiť vlastnou nádobou – 
len netreba byť lenivý. Na internáte som nebývala, 
a tak neviem, akých prehreškov sa študenti 
dopúšťajú tam. V škole som evidovala najmä tieto 
dva. Napadá mi tiež vec, ktorú som mohla robiť 
lepšie aj ja sama. Mala som staršie kamarátky a 
napriek tomu som si kupovala nové učebnice. Bolo 
by fajn, keby študenti vymysleli systém, ako čo 
najefektívnejšie využiť už kúpené učebnice, 
požičiavať si ich. Tešilo ma však, že naša katedra 
bola v centre mesta a veľa ľudí do nej, možno práve 
preto, chodievalo mestskou hromadnou dopravou.

Založila si aj eko podcast. Prečo si sa rozhodla 
pre túto platformu? Cítiš, že aj toto je forma 
osvety, ktorá v dnešnom digitálnom svete ľudí 
láka a pomáha im viac sa orientovať v tejto téme? 

Áno, mám vlastný podcast, volá sa Eko inak a som 
veľmi vďačná, že som chodila na žurnalistiku, pretože 
v období, keď som navštevovala našu katedru, 
vzniklo podcastové štúdio, ktoré viedol Martin 
Strižinec. Naučil nás neskutočne veľa a doteraz 
čerpám z jeho informácií a rád, ktoré nám dal. Pre 
formu podcastu som sa rozhodla, pretože veľmi rada 
rozprávam a v eko témach je stále o čom hovoriť. Je 
pravda, že tiež rada píšem, no omnoho radšej 
komunikujem ústne. Myslím, že podcast má úspech 
a verím, že ho budem robiť stále lepšie a lepšie. Jeho 
výsledok je v reportážnej forme, nie vo forme dialógu, 
takže je možno o niečo zaujímavejší. Verím, že si 
ľudia vždy odnesú nejaké zaujímavé informácie práve 
z tohto podcastu. 

Aké tri praktické eko tipy by si dala študentom?

V nadväznosti na moje predchádzajúce slová 

„NOSTE SI VLASTNÚ 
FĽAŠU AJ NÁDOBU NA 

JEDLO, 
VYMIEŇAJTE SI 
UČEBNICE."

odpoviem veľmi jednoducho: noste si vlastnú fľašu aj 
nádobu na jedlo, skúste si vymieňať učebnice. 
Zároveň tiež odporúčam nejesť mäso príliš často, 
nenakupovať oblečenie vo fast fashion reťazcoch, 
chodievať čo najčastejšie mestskou hromadou 
dopravou, bicyklom či peši. O všetkých takýchto 
spôsoboch rozprávam veľmi rada, a tak sa mi 
nebojte kedykoľvek ozvať – dám vám s radosťou aj 
ďalšie tipy. 

Fotografie: 

Súkromný archív Marty 
Fandlovej

Text: 

Bc. Kristína Babicová
Bc. Lenka Tkáčová

študentky žurnalistiky

ROZHOVOR
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Ema Ondrejková z ReTie: Podnikanie 
ma učí, že čo si neurobím, to nemám

ROZHOVOR

Ema Ondrejková už 
niekoľko rokov dáva 
starým veciam nový šat. 
V rozhovore nás prevedie 
začiatkom svojej tvorby až 
po súčasnosť a ukáže nám, 
ako to u nej v ReTie vlastne 
funguje.

Emi, ty vyrábaš „upcyklovaných“ motýlikov zo 
starých kravát. Ako sa ti aktuálne darí?

Momentálne celkom dobre. Je predvianočný čas, 
ľudia začínajú nakupovať darčeky, chystám sa na 
niekoľko trhov a aj po korone sa už konajú svadby, 
oslavy, stužkové a hádam sa konečne po dvoch 
rokoch dočkáme aj plesov, takže to nám hrá do 
kariet.
 
Ako a kedy si s tvorbou začala? Čo ťa k tomu 
viedlo? 

Šiť zo starých kravát som začala pred piatimi rokmi 
po tom, čo nám po dedkovi ostali tri mechy krásnych 
kravát, ktoré nikto nechcel nosiť, ale zároveň nám ich 
bolo ľúto vyhodiť. Tak sme si ich nechali a, ako to 
v našej kreatívnej rodine býva, spleť spontánnych 
nápadov a vzájomných inšpirácií po nejakom čase 
vyústila do toho, že som založila ReTie. Najprv to bol 
len názov pre moje hobby, ale minulé leto som 
urobila odvážny krok a povýšila som ReTie na 
skutočný malý biznis. 
 
Predpokladám, že koncept „slow fashion“ 
a životného prostredia ti teda nie je cudzí. Ako to 
prakticky vplýva na tvoj každodenný život?  

ReTie som nezakladala so žiadnymi ekologickými 
úmyslami, bol to „len“ originálny hravý nápad, ale 

keďže celá jeho podstata bola od začiatku „slow“, 
táto filozofia sa mi (neplánovane) cezeň dostala 
skutočne pod kožu. Proces to bol postupný 
a nenápadný, jednoducho som prestala nakupovať 
vo „fast fashion“ – obchodoch len kvôli zľavám 
a rozšírilo sa to aj na všetky ostatné veci – rada 
zachraňujem všetko od textilu cez bioodpad, ktorý 
sme nosili do kompostu z nášho bytu už dávno, až 
po kusy nábytku, čo sa prejavilo najmä teraz pri 
zariaďovaní nášho bytu. Nenakupovať zbytočnosti 
a využívať to, čo tu už máme, je pre mňa úplne 
prirodzené vo všetkých oblastiach môjho života.
 
Sú nejaké výzvy, s ktorými si v tvojom biznise 
musela zápasiť/zápasíš?
 
Veľká výzva je všetka administratíva a byrokracia, 
občas prezentácia na sociálnych sieťach, keďže toto 
nie je práve moja silná stránka, a tiež skutočnosť, že 
som veľký introvert. Podnikanie ma však učí, že čo si 
neurobím, to nemám a to je pre mňa silný hnací 
motor. Preto sa v tomto snažím výzvy aj cielene 
vyhľadávať a povedať na ne áno skôr, ako sa začnem 
zamýšľať nad tým, aký stres mi to spôsobí (smiech). 
Takto som sa nedávno prihlásila do českej súťaže 
SLOU DAYS pre udržateľné značky, kde som 
prezentovala ReTie. Postúpila som do finále, získala 
pozitívnu spätnú väzbu a vyhrala Cenu návštevníkov 
SLOU DAYS. Bola to pre mňa skvelá skúsenosť 
a zároveň veľký výstup z mojej komfortnej zóny. 
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Je niečo, čo by si spätne urobila inak? 

Nemyslím si. Vo všeobecnosti sa snažím robiť veci 
najlepšie, ako v tom momente viem, a potom nie je 
čo ľutovať. 

Čo ťa motivuje a poháňa vpred? 

Poháňa ma hlavne vnútorná motivácia – to, že verím 
svojmu projektu a chcem ho dostať medzi čo najviac 
ľudí. Samozrejme, keď občas táto vnútorná motivácia 
pokrivkáva, je úžasné počuť slová povzbudenia 
od ľudí, ktorým sa koncept ReTie páči.

Kde hľadáš inšpiráciu? 

Inšpiráciu nehľadám, nie som umelec typu maliar, 
ktorý by potreboval stále nové podnety pre svoju 
tvorbu. Stačí mi, keď mi občas napadne niečo, čo by 
sa ešte dalo zrealizovať, ale nápady nevyhľadávam, 
chodia samy v správny čas.

Vidíš projekt RetiebyEma ako dlhodobý biznis? 

Vidím ho zatiaľ na tak dlho, ako sa bude ľuďom páčiť. 
Jeho výhodou bolo, že koexistoval popri mojich iných 
full-time aktivitách (doteraz doktorandské štúdium). 
Myslím, že má potenciál koexistovať aj s iným 
zamestnaním, prípadne (hádam raz) s materskou, 

lebo v tomto prechodnom období je to momentálne 
môj jediný zdroj príjmu, a teda musím povedať, že aj 
keď na tom pracujem 10 – 12 hodín denne, zatiaľ to 
nie je ani zďaleka plnohodnotný príjem.

Plánuješ vyrábať aj iné doplnky ako doteraz? 

Určite áno, ale ako som hovorila, musí prísť dobrý 
nápad v správnom čase.

Vyrábaš aj rôzne iné veci, ako gumičky, mašle do 
vlasov či cross-body tašky. Ako dlho trvá celý 
proces a čo všetko v sebe zahŕňa? 

Proces je o niečo náročnejší ako pri šití z nových 
látok, okrem prania zahŕňa veľa párania a žehlenia 
ešte pred samotným strihaním a šitím. Keďže každá 
kravata je iná, niektoré bývajú poškodené, ale nie 
nevyužiteľné, je potrebné ku každému kusu 
pristupovať individuálne. Šitie závisí od náročnosti 
produktu, gumička je ušitá do polhodiny, motýlik 
môže trvať aj hodinu a pol až dve. Potom prichádza 
na rad často opomínaná, ale nemenej dôležitá časť,
a to je fotenie a prezentácia produktu. Keďže naše 
výrobky sú najčastejšie dostupné len po jednom 
kuse, je nutné fotiť a prezentovať každý zvlášť.

ROZHOVOR
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Fotografie:

Martina Badinská
Text:

Bc.  Vanesa Čuríková 
Bc.  Nicol Rácová

študentky žurnalistiky



Do sveta vďaka Erasmu.  Aktívne sa 
dá cestovať aj počas akademického 
roka

Zúčastnila si sa na viacerých aktivitách, ktoré 
spadajú do programu Erasmus+. Povieš mi o tom 
viac? 

Počas bakalárskeho štúdia som bola na pol roka na 
študijnom pobyte vo Varšave. Aj napriek pandémii to 
bola cenná skúsenosť. Hodiny boli v angličtine, takže 
som sa v nej mohla zlepšovať. Počas magisterského 
štúdia som absolvovala ročný študijný Erasmus 
v Prahe, ktorý hodnotím ako svoju najlepšiu 
skúsenosť. Zúčastnila som sa aj na krátkodobých 
erasmových projektoch, tzv. mládežníckych 
výmenách, ktoré sú tiež veľmi užitočné. 
 
Čo ťa inšpirovalo ísť na Erasmus? 

Takýto druh projektu ťa môže veľa naučiť. Môžeš 
stretnúť inšpiratívnych ľudí, zlepšiť si jazykové 
schopnosti, vidieť a spoznať svet z inej perspektívy. 
Výhodou je aj to, že cestovanie máš preplatené – 
takže cestuješ a ešte aj ušetríš.

  
Ktoré krajiny si v rámci Erasmu navštívila? Ktorá 
bola najlepšia?

Navštívila som Poľsko, Česko, Belgicko, Taliansko, 
Turecko a Litvu. 
U mňa zatiaľ vyhráva Litva. Tam som bola na 
krátkodobom Erasme, presnejšie na mládežníckej 
výmene. Téma projektu bola Journalism laboratory 
a to, ako vedúci projektu skoncipovali program, bolo 
naozaj skvelé. Keďže študujem žurnalistiku, bolo to 
pre mňa nesmierne prínosné. Robili sme aktivity 
späté s „fact checkingom“, učili sme sa, ako natočiť 
dobré video alebo ako robiť vizualizácie. Stretla som 
tam veľa naozaj inšpiratívnych ľudí. 

Ako vyzerá deň v rámci projektu Erasmus+?

Prvý deň býva zoznamovací – plný 
teambuildingových aktivít. Neskôr sa už aktivity 
týkajú tém projektu. Ide o neformálne vzdelávanie. 
Väčšinou sa učíš prostredníctvom tímovej práce, 
prezentovaním alebo inými kreatívnymi výstupmi. 
Samozrejme, počas týždňa máš čas spoznávať 
miestne okolie. Nechýbajú ani kultúrne večery, keď si 
účastníci podľa národností pripravia program, ktorým 
reprezentujú svoju krajinu. Môže ísť o ukážky 
tradičných tancov, ale aj o ochutnávky jedál.

Lucia Brozmannová je 
študentkou druhého ročníka 
magisterského stupňa odboru 
žurnalistika na Univerzite 
Komenského. Do programu 
Erasmus+ sa zapojila už 
niekoľkokrát a toto rozhodnutie 
hodnotí ako jedno z najlepších 
v živote. Program funguje na 
školách po celej Európe. Pod 
tento program spadajú viaceré 
činnosti, ako napríklad študijný 
Erasmus, mládežnícke výmeny, 
tréningové kurzy, Erasmus pre 
mladých podnikateľov či 
Erasmus stáž.

ROZHOVOR
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ROZHOVOR

Čo nové sa v rámci tohto projektu môžeš naučiť? 
Akí ľudia sa doň hlásia?

Okrem toho, že sa mnoho naučíš o téme projektu, 
zlepšíš si aj schopnosť prezentovať, naučíš sa lepšie 
komunikovať v cudzom jazyku, rozvíjaš si kreativitu, 
vystupovanie na verejnosti a posilníš svoju 
schopnosť pracovať v tíme. Erasmus projekty sú pre 
každého, kto má chuť sa  v živote posúvať vpred a 
prekonávať svoje hranice, spoznávať nových ľudí 
a veľa cestovať. Veková hranica pri mládežníckych 
výmenách je vo všeobecnosti 13 až 30 rokov. Pri 
tréningových kurzoch je veková hranica od 18 rokov.

Aký je rozdiel medzi študijným Erasmom 
a mládežníckou výmenou?

Študijný Erasmus trvá celý semester. Krátkodobý 
Erasmus (mládežnícka výmena) nie je iba pre 
študentov a je zameraný na konkrétnu tému. Trvá 
spravidla päť až štrnásť dní. 

Prečo by si odporučila projekt Erasmus + 
ostatným študentom?

Erasmus naplno odporúčam všetkým študentom 
akéhokoľvek štúdia. Je to úžasná príležitosť získať 
nové zážitky, nové priateľstvá a cestovať aj počas 
vysokej školy v podstate zadarmo. Pre mňa osobne 
je každý projekt Erasmu + nesmierne obohacujúcou 
skúsenosťou vo všetkých možných smeroch. Podľa 
môjho názoru, nevyužiť možnosť cestovať, kým nás 
doma nič nedrží, je jednoducho zahodenou 
príležitosťou. Takže mojim finálnym odkazom je – 
skúste a určite nebudete ľutovať.
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Fotografie:

Luka Jankute
Text:

Bc.  Michaela Chodelková 
Bc.  Lucia Tužáková

Bc. Natália Kollárová
študentky žurnalistiky



Študent žurnalistiky pracujúci v nemocnici: 
Chcem byť spúšťacím mechanizmom zmeny, 
ktorú veľmi potrebujeme
V zdravotníctve pôsobí už od pätnástich 
rokov a rozhodol sa prepojiť to so štúdiom 
žurnalistiky. Štefan Spuchľák je denným 
študentom Univerzity Komenského 
a z prednášok sa takmer vždy ponáhľa na 
bratislavské Kramáre, kde je zamestnaný 
na plný úväzok. V rozhovore s ním sa 
dozviete, ako zvláda štúdium a prácu 
naraz, prečo sa rozhodol po strednej 
zdravotníckej škole študovať žurnalistiku, 
a aj to, čo si od toho sľubuje.

ROZHOVOR

Študujete žurnalistiku, ale dostali ste sa k nej až 
po strednej zdravotníckej škole. Čo vás k tomu 
viedlo?

Táto otázka ma už nezvykne zaskočiť. Možno sa síce 
zdá paradoxné, že študujem žurnalistiku a pracujem 
v zdravotníctve, ale keď ma človek lepšie spozná, 
dáva to zmysel. Vždy som bol rozlietaný a bol som si 
istý, že chcem ísť smerom ku kreativite a umeniu. Môj 
otec však pracuje ako záchranár v rýchlej zdravotnej 
službe, takže ma to ťahalo aj tam. Asi hlavne preto 
som sa rozhodol podať si prihlášku na Strednú 
zdravotnícku školu v Dolnom Kubíne. Stále si myslím, 
že to bolo dobré rozhodnutie, a vôbec ho neľutujem. 
Keď sa obzriem, pozerám sa na to ako na krok, 
z ktorého viem doteraz ťažiť.

Takže nápad pracovať v médiách prišiel až 
neskôr?

Bolo ťažké sa v pätnástich rokoch rozhodnúť práve 
pre zamestnanie v sektore zdravotníctva, pretože 
som v podstate ani netušil, do čoho idem, ale cítil 
som akési volanie. Neskôr sa však aj tak vo mne 
začala ozývať tá spomínaná túžba po kreatívnej 
práci. Chcel som ísť na Vysokú školu múzických 
umení, ale keďže som sa tam nedostal, hľadal som 
niečo podobne tvorivé. To som našiel na Fakulte 
masmediálnej komunikácie Univerzity svätého Cyrila 
a Metoda v Trnave a odtiaľ ma to zavialo až na 

žurnalistiku na Univerzite Komenského.

Prvým impulzom k tomu, aby som sa na vysokej 
škole venoval niečomu inému ako zdravotníctvu, bolo 
uvedomenie si, že sa doň môžem hocikedy vrátiť, 
a chcel som skúsiť niečo nové. Nemal som úplne 
naplnené svoje túžby a jednoducho som cítil, že nie 
som úplne spokojný s tým, kde som. Navyše viem 
tieto dve oblasti efektívne prepojiť, a tým aj upozorniť 
na nedostatky v slovenskom zdravotníctve. 

Hovoriť o nedostatkoch slovenského 
zdravotníctva vás teda motivovalo k štúdiu 
žurnalistiky?

Vlastne áno. Len čo som tam začal pracovať, uvidel 
som diery, ktoré treba zaplátať. Všetko to, čo 
nefunguje, alebo to, čo by malo fungovať inak. 
Slovenské nemocnice majú žalostne málo personálu, 
o čom sa vie už veľmi dlho, ale pandémia tento 
problém ešte prehĺbila, a to sme len na špičke 

9



ROZHOVOR

ľadovca toho, čo je tu zle. Ešte v škole nás 
pedagógovia upozorňovali na to, že niektoré veci by 
sa síce istým spôsobom robiť mali, avšak v realite tak 
vôbec nefungujú, pretože na ne nie sú prostriedky. Či 
už finančné, materiálne, alebo personálne.

Od začiatku som sa stretával s tým, že v slovenských 
nemocniciach sa niečo nerobí tak, ako sa má, 
pretože to nie je možné. To ma znepokojovalo už 
vtedy, pretože práve v tomto odvetví by tie možnosti 
mali byť aj viac ako stopercentné. Veď ide o ľudské 
životy, zdravotnú starostlivosť potrebuje každý z nás 
a je úplne jedno, či je bohatý, chudobný, politik alebo 
bez domova.

O týchto problémoch sa však v poslednom čase 
hovorí často. Nedemotivuje vás to?

To, v akom stave je táto oblasť, je podľa mňa až 
desivé a nemali by sme od toho odvracať zrak. Treba 
na problémy neustále upozorňovať a písať či hovoriť 
o nich, až kým sa ľady nepohnú. Presne preto som 
začal študovať žurnalistiku. Keďže som takmer každý 
deň v nemocnici, viem, čím sa tam žije, a treba o tom 
rozprávať. Takže som spojil zdravotníctvo 
a žurnalistiku a rád by som sa tejto oblasti venoval 
ako redaktor, pretože do toho vidím. Chcel by som, 
aby sa o týchto problémoch nielen písalo, ale aby 
sme ich naozaj začali riešiť. To, že o nich vieme, 
nestačí.

Čo ak sa vám nepodarí dosiahnuť takú veľkú 
zmenu, akú očakávate?

Bude to náročné, možno sa mi podarí len zlomok 
toho, čo by som chcel, ale aj to bude výsledok. 
Naozaj si myslím, že ma to bude napĺňať. Žurnalistika 
aj zdravotníctvo sú pre mňa rovnaké v tom, že sú to 
povolania, pri ktorých človek robí dobro a túži veci 
meniť. Každý večer zaspávam s dobrým pocitom, že 
som niekomu pomohol, a to chcem zažívať aj 
v oblasti novinárčiny. Možno je to odvážne a pre 
niekoho až fikcia, ale cítim, že práve tu je moje 
miesto a túžim to využiť.

Je fyzicky aj psychicky možné zvládať takúto 
prácu a štúdium zároveň?

Snažím sa, ale nie je to vždy jednoduché. Som 

študentom denného štúdia a pracujem na plný 
úväzok. Ak však chcem študovať, musím pracovať, 
pretože mám sedem súrodencov. Na jednej strane to 
teda musím vedieť skombinovať, ale na druhej strane 
sa z toho teším, pretože si to preto oveľa viac vážim. 
Práca ma drží pri zemi a škola mi v podstate dáva 
voľnosť, takže môžem povedať, že žijem v dvoch 
svetoch zároveň. Jeden od druhého však závisí. 

Najsilnejšie zážitky mám asi z obdobia vrcholu 
pandémie, keď som v nemocnici trávil najviac času 
a bolo to dosť náročné. Bakalársku prácu som písal 
počas nočných služieb v urologickej ambulancii, 
pretože inak som to nestíhal a v práci sme boli vtedy 
nonstop.
 
Neskôr bude určite nevyhnutné rozhodnúť sa pre 
jedno z týchto povolaní. Čo vás láka viac?

V budúcnosti sa chcem venovať hlavne médiám, ale 
teraz sa sústredím na zdravotníctvo a neskôr to 
môžem prepojiť. Chodím z nočnej do školy a zo školy 
do práce, pričom viem, že aj tam, aj tam jednoducho 
musím byť stopercentný. Zatiaľ to viem skĺbiť 
a napĺňa ma to, nie je to nad moje možnosti. Mojou 
víziou je pracovať ako redaktor v oblasti 
zdravotníctva a byť malým spúšťacím mechanizmom 
zmeny, ktorá je veľmi potrebná. 
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Fotografie:

Súkromný archív 
Štefana Spuchľáka

Text:

Bc.  Alexandra Hercegová
Bc.  Aneta Čmelová

študentky žurnalistiky



Aj zamestnanci majú športové duše!
Utorky sú, dovolím si povedať, prazvláštne dni. Tak trochu výnimočné, tak trochu 
sentimentálne. Sú o zábave a smiechu, sú o kofole a desine – no pritom nevravím 
o akciách v Kotolni. Sú tiež o kebabe a pizzi, o trdelníku i jahodách, no pritom nejde 
o miestne hody. Sú o tvrdých podaniach, samovražednom hádzaní sa na 
palubovku a vygradovanej súťaživosti. Utorky sú volejbalové. Ak by ste však čakali 
telocvičňu plnú študentských duší, sklamali by ste sa vo svojom odhade. Utorky sú 
volejbalové primárne pre zamestnanectvo našej fakulty. Avšak nielen preň...

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

Mail s predmetom „volejbal“

Už sa stalo u nás tradíciou, že každý pondelok príde 
do našich mailových schránok správa. Jej 
predmetom je „Volejbal FiF UK“ a odosielateľkou je 
doktorka Janka Medveďová z Katedry pedagogiky 
a andragogiky. Občas sa v predmete objaví i nejaké 
to oslovenie. Za všetky môžeme vyzdvihnúť 
„amigos“, „přátelé“, „companeros“ či „friends“. Tieto 
výrazy naznačujú, že z toho, čo kedysi bývalo 
záležitosťou len našej fakulty, sa stalo čosi väčšie; že 
ľudia, ktorí sa v utorky o pol siedmej stretávajú na 
kopčeku pri dolnej vrátnici Átriákov, už nemajú svoju 
alma mater len u nás. 

Sú to zamestnanci Filozofickej fakulty Univerzity 
Komenského – od vedúcich katedier cez vyučujúcich 
až k osadenstvu dekanátu. Sú to však i študenti. Sú 
to absolventi našej univerzity, doktorandi, priatelia a 
známi z každého rohu oblastí pôsobenia. Prichádzajú 
zo Senca, z Trnavy, z Dunaszigetu, niekedy priamo 
z letiska, navracajúc sa na Slovensko z pracovnej 
cesty. Prichádzajú s rôznymi titulmi, postaveniami, 
hodnosťami, ale tie odkladajú spoločne s formálnym 
oblečením v šatni. Všetkých spája spoločný mail 
a spoločný šport.

Nezáleží na tom, kým ste – na palubovke ste 
jednoducho hráčom. Či už na podaní, alebo na 
príjme, nerozlišuje sa, kto ešte len študuje a kto už 
30 rokov učí. „So zamestnancami máme korektné 
vzťahy, viacerí z nich dokonca ešte v utorok poobede 
učia mojich študentských kolegov na seminároch 
a večer sa stretnú v Mlynskej doline vo fakultnej 
telocvični v tímoch hrajúcich proti sebe. Možno sa 
zdá, že sme nejaká privilegovaná skupina, no opak je 
pravdou. Vďaka tomu, že sa vzájomne spoznávame 

aj inak než na tradičných miestach stretnutí ako sú 
semináre, prednášky či konzultácie, sme schopní 
omnoho lepšie porozumieť si a spolupracovať. Je to 
istý druh vzájomného nevedomovaného spoznávania 
sa, ktorého spoločným menovateľom je túžba dobre 
si zahrať a zájsť na kofolu a kebab. Volejbalové 
stretnutia sú časovo nenáročné, ale ľudsky 
a socializačne veľmi výživné,“ definuje svoje utorky 
jedna z členiek volejbalového „jadra“, dlhoročná 
členka Študentskej časti Akademického senátu FiF 
UK Barbora Hurtuková.

Tradícia založená prof. Slobodníkom

Táto pekná tradícia sa zrodila v máji 2018 v hlave 
dnes už zosnulého dekana Martina Slobodníka. Prvá 
hra sa odohrala už v októbri toho istého roku a ďalšie 
pribúdajú dodnes pod záštitou vedúcej Katedry 
pedagogiky a andragogiky Janky Medveďovej. 
„Spočiatku to bolo veľmi rozpačité. Okrem prof. 
Slobodníka a prof. Bátoru sme boli všetci volejbaloví 
amatéri. Hrali sme volejbal naprieč akademickými 
grádmi a tykať budúcemu dekanovi spôsobovalo 
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ešte nepresnejšie podania. Raz sa ma s humorom 
jemu vlastným spýtal: ‚Kolegyňa, vy máte problém 
s autoritami?‘“ spomína v našom rozhovore na 
osobnosť bývalého dekana. Ten doteraz dohliada na 
každú jednu hru – hoci len z fotografie pravidelne 
položenej na hráčskej lavičke.

Súčasťou prvých hier bolo okrem profesora 
Slobodníka jeho pár najbližších priateľov 
z akademického prostredia. Tento kolektív sa 
postupom času obohacoval o nové tváre, medzi 
ktorými sa začali objavovať i doktorandi z Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského. Volejbal 
zamestnancov sa pomaly, ale isto stával tradičným. 
Veci sa však zmenili. V apríli roku 2019 nás navždy 
opustil profesor Slobodník a v roku 2020 nás zasiahla 
pandémia. „Keď sme počas covidu nehrali, uvedomili 
sme si, že to nie sú len obyčajné volejbalové utorky. 
Že si reálne chýbame aj ako ľudia a priatelia. 
Aktuálne sme tím doplnili aj o študentov, čo je veľmi 
obohacujúce. Došlo i na slová Jurka Šedivého, že raz 
pôjdeme aj na kofolu. Ostatné dva semestre je 
súčasťou volejbalu aj kofolová či pivová bodka,“ 
dopĺňa v súčasnosti hlavná vedúca palubovky.

Športom k búraniu formálnych bariér

Ak hovoríme o stavaní mostov ponad priepasti, 
nemyslíme tým len zlepšovanie študentsko-
zamestnaneckých vzťahov na fakulte. Tieto priepasti 
sa totiž môžu preklenúť napríklad i medzi jedným 
a druhým vyučujúcim, ktorých vzťah sa vďaka 
volejbalovým stretnutiam postupne zmení 
z kolegiálneho na priateľský. Podobný vplyv môže 
mať hra i na študentov – veď to bol koniec-koncov 
volejbal, vďaka ktorému sa viacerí z nás začali 
neformálne priateliť i v rámci ŠČAS-ky. Počas hry 
a predovšetkým pri pohári kofoly sa bariéry rúcajú, 
a hoci rešpekt zostáva zachovaný, všetci si začínajú 
plne uvedomovať, že každý z nás je stále tiež len 
človek. Bežný človek – so svojimi chybami i 
vycibrenými prednosťami, s ktorým sa dá rozprávať aj 
o iných oblastiach záujmu než len o akademických 
záležitostiach.

Ak si čítate tento článok a vravíte si, že by ste sa 
chceli pridať k nám, avšak vaše posledné volejbalové 
skúsenosti pochádzajú ešte zo strednej školy, 
netreba zúfať. Veď ako vraví Barbora: „Všetky naše 

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

volejbalové stretnutia sú veľmi podobné, pretože 
základom je chuť športovať a popritom sa odreagovať 
od každodenných povinností v kamarátskom duchu. 
Síce nikdy nevieme, v akom zložení sa o týždeň 
stretneme, keďže zloženie hráčov sa mierne obmieňa 
vzhľadom na rozličné povinnosti, ale vždy máme 
medzi sebou istotu, že sa aspoň niektorí uvidíme 
a zahráme si. Nie je to profesionálny výkon, ale ani 
laický; prirovnala by som to k slušnému výkonu, za 
ktorý sa nemusíme hanbiť. Moja prvá hra bola pre 
mňa potešením a zážitkom, pretože som si po dlhých 
rokoch (od strednej školy) konečne zahrala kolektívny 
šport, keďže bežne sa venujem skôr individuálnemu.“

Ak vás nepresvedčili ani naše argumenty, nech 
posledné slová patria doktorke Medveďovej: „Nikto 
nemusí mať obavy z úrovne svojej hry. Aj my sme 
začínali a dlho, veľmi dlho sme sa zohrávali. Stále 
sme sa čudovali, že Martin mal vôľu nám dať každý 
týždeň novú šancu, no som vďačná, že nám ju dal. 
Vonkoncom nejde len o hru, ide o celú tú nekonečnú 
ľahkosť bytia, o chémiu, smiech.“ Pozvanie však 
prichádza s varovaním, a to pred závislosťou: „Raz, 
keď som v daždi odchádzala z domu, môj muž 
nechápavo krútil hlavou, či sa mi chce. Ani to neviem 
dostatočne rozumne zdôvodniť, ale áno, chce sa mi. 
Keď prší, sneží, vládnu horúčavy. Keď je nás pomenej 
alebo máme postavené plné dve šestky. Je to taká 
pozitívna závislosť už ostatné štyri roky.“ Sami však 
môžeme skonštatovať, že závislosti tohto druhu liečiť 
netreba.
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Text a fotografie:

Damián Samuel Ovečka
študent učiteľstva

pedagogika - slovenský jazyk a literatúra

Jozef Novák
študent učiteľstva

geografia - slovenský jazyk a literatúra



Chýbajú vám céčkové predmety?
Výber céčkových predmetov je 
každoročná dilema nejedného 
študenta. Čo je pre mňa vhodné? 
Zvládnem to? Všetko vám napovie 
informačný list, ktorý nájdete v AIS-e. 
Nachádza sa v ňom náplň hodín, 
vyučujúci i odporúčaná literatúra. Ak si 
však nie ste istí, prípadne sa radšej 
riadite radami skúsenejších, študenti 
rôznych katedier UK vám v našom 
príspevku prinášajú hneď niekoľko 
overených tipov na céčkové predmety, 
ktoré stoja za to! študentských duší, 
sklamali by ste sa vo svojom odhade. 
Utorky sú volejbalové primárne pre 
zamestnanectvo našej fakulty. Avšak 
nielen preň...

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

LAURA KURICOVÁ, študentka žurnalistiky:

„Jednoznačne odporúčam predmet Redakčná prax, 
pretože vám do rozvrhu nepribudne prakticky žiaden 
predmet. Vašou ‚domácou úlohou‘ bude len 
publikovať novinárske príspevky v médiách, čo je 
v podstate „win-win“ situácia, pretože študent ma 
razom niečo v životopise a aj v AIS-e.“

PAVLÍNA PAVLUSÍKOVÁ, študentka muzikológie:

„U nás na katedre veľké množstvo C-čkových 
predmetov nie je, ale na bakalárskom stupni (letný 
semester 2021) som mala Hudobnú estetiku 
s doc. Zvarom. To boli fajn hodiny, rozoberali sme 
konkrétne diela a situácie v spojitosti s estetikou v 
hudobnom priemysle. Odporúčam aj Hudobnú 
dramaturgiu, ktorú si viete navoliť v zimnom semestri 
(kurz viedol rovnaký pedagóg s výpomocou dr. 
Adreja Šubu. Boli to aktívne hodiny s rôznymi 
postrehmi a otázkami. Odpovede na ne sa človek 
pravdepodobne v žiadnej literatúre nedočíta. Páčilo 
sa mi, že sme si uvádzali príklady z praxe.“

ANNA DEMOVIČOVÁ, študentka kulturológie:

„Zaujímavým kurzom je podľa mňa Kreatívne písanie. 
Študent dostane za úlohu napísať počas semestra 
akýkoľvek druh textu. Ten predbežne posielame 
vyučujúcemu na kontrolu, aby vypichol všetky plusy 
a mínusy. Vyučujúci dokáže s dielom pomôcť 
a pracovať so študentom na zlepšení textu. Na 
hodinách počas semestra sa rozoberajú rozličné 
poetické aj prozaické diela. Vyučujúci vysvetľuje 
základy kreatívnosti písania. Výstup predmetu potom 
na konci semestra vyzerá tak, že študenti pred 
ostatnými prečítajú svoju prácu, na ktorej počas 
semestra pracovali. Prejavy môžu byť kratšie aj dlhšie 
– na rozsahu nezáleží, takže sa fantázii medze 
nekladú a smiete napísať či poviedku, či časť 
románu. Je na každom, čo si vyberie. Na konci 
vznikne milé kolokvium, teda debata o vytvorených 
umeleckých dielach a pocitoch počas písania.“
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SOŇA HLAVATÁ, študentka marketingovej 
komunikácie:

„Ja by som odporučila predmet z našej Katedry 
marketingovej komunikácie – Geopolitika. Učila nás 
ho šéfka komunikácie pre Bratislavu, Petra Greksová 
a prednášky boli perfektné. Bavilo ma to. Skôr to 
bolo také žurnalistické. Často sme sa rozprávali 
o politických záležitostiach. Počas semestra k nám 
vyučujúca pozývala zaujímavých hostí. Prišiel 
napríklad novinár a moderátor v TA3 Rišo Dírer alebo 
bývalý premiér Mikuláš Dzurinda. Aj nás to bavilo, aj 
nám to veľa dalo. Za úlohu som mala pripraviť si 
referát o političke Angele Merkelovej a o tom, akú 
viedla politiku. Myslím si, že všetci sme vďaka tomuto 
predmetu získali lepší prehľad o dianí vo svete 
a v politike.“

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

TIPY AUTORIEK:
NATÁLIA ADAMKOVIČOVÁ

Určite odporúčam možnosť využiť akýkoľvek 
jazykový kurz. Či vás láka španielčina, alebo vám 
učarovala francúzština, nikdy nie je neskoro! Pokiaľ 
už máte nejaké základy, kurz bude pre vás hračkou. 
Prakticky ktorýkoľvek predmet, hoc by bol aj pre iný 
odbor povinným (áčkovým), môžete si vy zapísať ako 
céčkový. Určite je v takom prípade vhodné 
kontaktovať vyučujúceho a dohodnúť sa priamo 
s ním, či ide o realizovateľný zámer. Naša 
respondentka Anna Demovičová tvrdí, že: 
„Najúžasnejšie, čo môže človek spraviť, je pozrieť sa, 
či sú voľné predmety predstavujúce základy 
cudzieho jazyka, ktoré sa dajú zapísať ako céčkové. 
Ja som tak absolvovala ruštinu a bola som z toho 
nadšená. Bol to síce iba jeden, zimný semester, ale 
dalo mi to veľa a bola to zábava.“ Ak aj neovládate 
základy daného jazyka, máte jedinečnú možnosť 
naučiť sa to zadarmo. Dnes sú totiž doučovania 
drahou záležitosťou. Takto zabijete dve muchy 
jednou ranou – získate nové vedomosti a potrebné 
kredity na ukončenie štúdia. Osobnú skúsenosť mám 
s Kurzom francúzskeho jazyka pre začiatočníkov 
i pre pokročilých. Kurz pre začiatočníkov prebiehal so 
slovenskou lektorkou, čo ocenia hlavne nováčikovia. 
Ten pre pokročilých viedla vyučujúca z Francúzska 
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a aj napriek tomu, že som absolvovala štyri roky 
francúzštiny na strednej škole, občas bolo 
porozumenie pre prízvuk náročnejšie. 

TAMARA MICHALKOVÁ

Vedeli ste o tom, že vám AIS umožňuje vybrať si 
predmet z hociktorej fakulty UK? Tu by som dala 
rada do pozornosti zážitkové, aktívne predmety, 
ktorých som sa minulý rok zúčastnila. Napríklad 
predmet Výstup na Ďumbier v zimnom semestri. Je 
to 3-dňová akcia, ktorá sa koná väčšinou počas 
jedného víkendu v novembri/decembri. Jej súčasťou 
je spoločný výstup na Ďumbier. Spí sa na chate 
M. R. Štefánika. Za výstup nielenže získate zaslúžený 
jeden kredit, ale občerstvíte sa aj najlepším gulášom 
a teplým čajom. Počas večera učitelia alebo študenti 
vystupujú s rôznymi prednáškami o cestovaní. No 
a v posledný večer nebude chýbať ani zábava, 
pretože na chate vám zahrá živá rómska kapela. Je 
to výborná príležitosť na spoznanie nových ľudí, 
prípadne výlet so spolužiakmi. Ak nie ste milovníkmi 
zimnej turistiky, odporúčam vám zapísať si napríklad 
predmet Splav v letnom semestri.

Céčkové predmety sú skvelou 
príležitosťou na vyplnenie rozvrhu 
vyučovacími predmetmi, aktivitami 
alebo výletmi aj z iných odborov. 
Môžete tak študovať právo 
a zároveň sa učiť nemčinu či 
španielčinu. Naopak jazykovedci si 
do rozvrhu môžu zapísať biologické 
vedy. Dúfame, že sme vám naším 
príspevkom pomohli pri 
budúcoročnom rozhodovaní sa 
a vytváraní rozvrhu. 

Text a fotografie:

Bc. Natália Adamkovičová
Bc. Tamara Michalková

študentky žurnalistiky



Vydajte sa s nami do krajín, ktoré sa 
ligocú jantárom a borščom

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

Na potulkách Krakovom

Študentské peňaženky často zívajú prázdnotou, ale 
túžba po cestovaní býva veľakrát oveľa silnejšia než 
výčitky z míňania peňazí. Cestovať nízkonákladovo 
a pohodlne sa stalo študentskou formou 
psychohygieny. Nie som Milan Bez Mapy ani nemám 
pochodenú polovicu sveta, no pozývam vás, aby ste 
sa so mnou na najbližších stranách vydali do krajín, 
ktoré sa ligocú jantárom a voňajú borščom. A hoci 
každá z týchto krajín sa nachádza na inej strane 
Baltského mora, obe majú jedno spoločné: do ich 
kultúry, kuchyne a historického srdca som sa 
zamilovala okamžite po príchode.  

Cestovať do Krakova zo Žiliny bolo veľmi pohodlné 
a, nebudeme si klamať, naozaj aj mimoriadne lacné. 
U dopravcu odetého v žltých farbách som si po 
predložení ISIC-u kúpila lístok do biznis triedy za

luxusných necelých 12 €. To sú približne tri obedy 
v Eate alebo vo Venze s tým rozdielom, že v cene 
študentského lístka na nočný vlak bolo zahrnuté aj 
šampanské, balená voda, káva, croissant a kožené 
sedadlo v štvormiestnom kupé. Ubytovanie som 
zarezervovala v štvorhviezdičkovom hoteli v tichej 
štvrti Podgórze nachádzajúcej sa približne 30 minút 
pešo od centra. Tri  noci s raňajkami našu trojčlennú 
skupinu stáli 120 € a boli sme tu ubytovaní aj pri 
ďalších návštevách tohto mesta.
  
Keď som bola v Krakove prvýkrát a v skorých 
ranných hodinách som na Hlavnom námestí čakala 
na otvorenie prvých kaviarní, z driemania ma vytrhlo 
najskôr odbíjanie zvonov na veľkolepom Mariánskom 
kostole a následne ma prekvapilo melodické 
trúbenie. To sa spája  so starou legendou, ktorá je 
v Krakove živá dodnes. Trubač vo veži Mariánskeho 
kostola sa každú hodinu postaví do okna a na všetky 
svetové strany postupne zatrúbi krátku melódiu, 
ktorú nikdy nedohrá do konca. V určitom bode ju 
jednoducho utne a okienko zatvorí. Tento zvyk 
pramení z vpádu Tatárov do mesta Krakov: keby sa 
v meste niečo stalo, trubač vo veži začne trúbiť na 
poplach. Keď do Krakova raz ráno v roku 1241 vtrhli 
Tatári, trubač začal trúbiť na poplach, no počas toho 
mu šikovný Tatár preťal krk dobre miereným šípom. 
Melódia sa preto nedokončená nesie Krakovom 
dodnes. 

Toto staré kráľovské mesto okrem legendy 
o trubačovi ponúka skutočne pestré možnosti na 
kultúrne vyžitie. Keby sa vás niekto opýtal, v akom 
meste najbližšie k Slovensku sa nachádza originálna 
tvorba Leonarda da Vinciho, určite by väčšine z vás 
napadla slávna Mona Lisa, prísne strážená 
v parížskom Louvri. Málokto však vie, že práve 
v Krakove je múzeum, ktorého stála expozícia zahŕňa 
okrem mnohých exponátov nevyčísliteľnej hodnoty aj 
dielo Dáma s hranostajom od da Vinciho. Múzeum 
šľachtickej rodiny Czartoryských, v ktorom sa da 
Vinciho dielo nachádza, je posadené v nenápadnej 
uličke len pár minút chôdze od Hlavného námestia. 
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Vstupné je naozaj veľmi nízke a každý utorok 
dokonca zadarmo. Cenné obrazy, sochy, šperky, 
plátna a komnaty je možné vidieť aj na kráľovskom 
hrade Wawel, známom sídle poľských kráľov. 
Navštíviť tu môžete tiež menšiu jaskyňu a skutočný 
klenot – architektonicky originálnu katedrálu, v ktorej 
sú pochovaní poľskí králi, významní generáli, národní 
hrdinovia a aj prezident Lech Kaczyński s manželkou 
Mariou, ktorí zahynuli počas leteckej tragédie v roku 
2010. 

Na už spomínanom Hlavnom námestí, jednom 
z najväčších v Európe, sa toho dá vidieť veľa. Priamo 
v jeho strede stojí historická tržnica s luxusným 
tovarom a suvenírmi známa pod názvom Sukiennice. 
Kúpite tu šperky zo striebra, zlata, drahokamov 
a predovšetkým z jantáru, keďže práve cez Poľsko 
prechádzala jantárová cesta a my sa nachádzame 
v obchodnom centre jantáru. Tržnica Sukiennice tiež 
ukrýva nádhernú galériu obrazov a sôch, ako aj 
moderné múzeum Rynek Podziemny – obe 
s utorkovými vstupmi zadarmo. Za návštevu 
rozhodne stojí aj mohyla národného hrdinu, generála 
Tadeusza Kościuszka, nachádzajúca sa v lese 
približne hodinku od centra. Kopec Kościuszko vám 
ponúkne jedinečný výhľad na mesto a pokoj od 
turistami preľudneného centra, a svojím prevedením 
zvonka i zvnútra zaujme deti aj dospelých. 

Nepoznané mestá treba spoznávať očami i chuťami. 
Miestnu kuchyňu by som zhrnula takto: boršč bez 
zeleniny, farebné pirohy a koláč na pol taniera. Boršč, 
ktorý predo mňa čašníčka položila, ma totiž naozaj 
rozosmial – bola to len teplá fialová voda v hlinenom 
hrnčeku, bez kúskov zeleniny, bez smotany... 
Zaujímavé, no na počudovanie veľmi chutné. V iných 
reštauráciách som pochopila, že v Poľsku sa boršč 
varí takto a bodka. Ďalším tradičným prvkom poľskej 
kuchyne sú pirohy z klasického alebo farebného 
cesta. Plnené bývajú mletým mäsom, kyslou 
kapustou s dubákmi, špenátom či bryndzou so 
zemiakmi a preliate bývajú bravčovou masťou. Vo 
väčšine reštaurácií sa tiež dá nájsť bravčový alebo 
baraní guláš podávaný v zemiakovej placke 
posypanej strúhaným syrom. V ponuke bolo 
všeobecne veľa jedál z baranieho, hovädzieho 
a bravčového mäsa, hydina sa na jedálnom lístku 
vyskytovala menej ako u nás. Ak hľadáte dobrú 
tradičnú reštauráciu, v Domowe Przysmaki na 

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

Sławkowskej ulici vás nesklamú. No ak vám je jedno, 
či máte na tanieri lokálnu alebo európsku kuchyňu, 
potom skutočne odporúčam Beer House Pub priamo 
v centre na Floriánskej ulici – najesť sa tu dá veľmi 
chutne a za rozumnú cenu. Osobitnou kategóriou 
poľskej kuchyne sú koláče. Tie sú všade, sú poriadne 
sladké, veľmi dobré, vskutku veľké a aj študentská 
peňaženka si ich bude môcť dovoliť. Rovnako ako 
fantastické šišky, ktoré v starom meste určite 
neprehliadnete. Súčasťou kultúry tohto mesta je tiež 
špeciálny druh pečiva – obwarzanek krakowski. 
Vyrába sa z hutného kysnutého cesta a nenecháva 
sa podkysnúť, ako býva zvykom pri pečení pečiva 
u nás. Vyformovaný obwarzanek sa hneď obvarí vo 
vriacej vode približne jednu minútu z každej strany 
(čím sa prakticky zastaví proces kysnutia), obalí sa 
v sezame, hrubozrnnej soli alebo maku a potom sa p

pečie v rúre dozlata. V Krakove obwarzanek kúpite 
doslova na každom rohu, a ak sa chcete o tomto 
pečive dozvedieť viac, Poliaci mu tu venovali 
samostatné múzeum, v ktorom interaktívne strávite 
príjemnú hodinku času. Upiecť sa však dá 
jednoducho aj doma podľa tradičného receptu.
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Iný kraj, iný Balt

Z Krakova vždy odchádzam s tichým prísľubom, že 
sa tam čoskoro vrátim. Svet však nepočká, a tak 
vždy, keď sa vyskytne príležitosť spoznať aj iné 
miesta, neváham a vyrážam. Fráza „svet nepočká“ 
sa môže na prvý pohľad javiť ako absolútne klišé, ale 
v prípade Lotyšska je viac než príznačná. Poďme 
však pekne po poriadku. Organizácia ďalšej cesty sa 
začala veľmi sľubne, čo sa týka finančných nákladov. 
Spiatočná letenka z Viedne do Rigy stála 90 € 
a pošťastilo sa mi zarezervovať štvorhviezdičkový 
hotel s perfektnými raňajkami za 280 € na štyri noci 
pre tri osoby. Na to, že sa hotel nachádzal priamo 
v historickom centre Rigy a že nám napokon dali 
podstatne lepšiu izbu, bola cena podľa mňa viac než 
fantastická. Nízkonákladové cestovanie však 
skončilo v momente, ako sme pristáli v Rige a čelne 
sa zrazili s infláciou. Len pre predstavu – za misku 
polievky sme tu na prelome augusta a septembra 
zaplatili 6 – 8 €, káva stála 4 – 10 €, koláče a dezerty 
sa v reštauráciách a cukrárňach pohybovali od 6 € 
a vyššie a o cenách hlavných jedál radšej ani 
nepíšem. Jeden obed či večera nám dokázali urobiť v 
peňaženke poriadny prievan. 

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

Podobne ako v Krakove, aj v Rige sa vo väčšine 
reštaurácií podával boršč, tentoraz už so zeleninou aj 
smotanou. Všade ho však pripravovali inak a najviac 
ma zaujalo servírovanie v českej krčme, kde sme 
k boršču v hlinenom hrnčeku dostali dve tradičné 
české buchty (bez náplne) namiesto chleba. Ako 
prílohu ku gulášu tu servírovali tradičnú českú 
karlovarskú knedľu. Paleta jedál je v Rige naozaj 
pestrá: okrem miestnej kuchyne tu viete nájsť aj 
ruskú, českú, uzbeckú či inú európsku kuchyňu. 
Cenovo to však vychádzalo všade viac-menej 
rovnako draho a mnohokrát nás pohľad do taniera 
rozosmial. Napríklad keď som si objednala Pavlovu 
tortu a dostala som niečo pripomínajúce zrútenú a 
polámanú perníkovú chalúpku zo snehového cesta, 
kde-tu bol krém a po tanieri rozsypané ovocie... 
Nech sa páči, „dezert“ za 7,50 €...

Riga je síce maličká, avšak skrýva v sebe veľa 
pekného. Staré mesto sme mali prejdené za približne 
tri dni, veľmi ma však prekvapilo, že ulice boli akési 
prázdne. Bez ohľadu na to, aký bol deň v týždni 
a aká hodina dňa, Riga bola naozaj vyľudnená. Ako 
sme onedlho zistili, spôsobila to aktuálna politická 
situácia. V lete sem totiž zvyklo za oddychom 
cestovať mnoho turistov z Ruska, a keďže Lotyšsko 
v súvislosti s konfliktom na Ukrajine odmietlo 
ruskému obyvateľstvu poskytovať víza, veľmi sa to 
odzrkadlilo na rižskom turizme. Práve pokles turizmu 
v kombinácii s infláciou sa podpísali pod vysoké ceny 
prakticky všetkého, ale aspoň sme si užili dovolenku 
bez davov ľudí, čo bolo vítaným plusom.
Okrem túlania sa uličkami starej Rigy sme navštívili 
viacero typických pamiatok, ktoré mesto ponúka, 
a kochali sa výhľadmi z veže kostola sv. Petra, odkiaľ 
sme mali mesto ako na dlani. Pri pohľade z výšky 
bolo zaujímavé, že široko-ďaleko nebol žiaden kopec, 
žiadne hory. Len strechy, mosty, veže a nad nimi 
nekonečné nebo. Nekonečno podobnej farby 
ponúkala tiež rieka Dvina, ktorej divoké vlny brázdili 
na malých vyhliadkových loďkách postarší usmiati 
kapitáni ponúkajúci okružnú plavbu mestom. O tom, 
že Lotyši sú hrdý národ, svedčí napríklad do detailu 
prepracovaná rozsiahla expozícia vojenského múzea 
alebo azda najznámejšia budova Rigy – Dom 
Čiernohlavcov na Radničnom námestí.
Najkrajší zážitok si však odnášam z mesta Jūrmala, 
ktoré leží približne 30 minút autobusom od Rigy. Len 
pár minút chôdze od stanice Majori v meste Jūrmala 
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je malý briežok s asfaltovou cestou. Keď sa budete 
blížiť na jeho vrchol, uvidíte postupne najskôr nebo, 
pod ním modro-biele vlny Baltského mora a napokon 
pieskovú pláž. V prvých septembrových dňoch bolo 
more príjemne vlažné, ale vietor bol až príliš studený 
na kúpanie. V kabáte som ešte more neskúšala, no 
nemohla som predsa odísť zo slnečnej pláže bez 
toho, aby som si v mori neovlažila nohy aspoň po 
členky. Keby vietor nebol taký ľadový, bolo by to 
dokonalé.

Ako som spomínala na začiatku, svet nepočká. Len 
tri dni pred tým, ako sme mali pricestovať do 

ŠTUDENTI ŠTUDENTOM

Lotyšska, sa v krajine začalo odstraňovanie a 
demolovanie všetkých pamätníkov, sôch a tabúľ, 
ktoré boli spojené s totalitnými režimami, a toto 
nariadenie neobišlo ani Rigu. Niektoré pamiatky tu 
teda na nás nepočkali. Vsuvku o vplyve politiky na 
kultúru jedného krásneho maličkého mesta zakončím 
situáciou z uličky, na ktorej mal predajca rozložený 
stánok s jantárom, matrioškami a suvenírmi. Na 
otázku zákazníka, či má aj matriošky s podobizňou 
ruského prezidenta, odpovedal: „Nie, tie nemám. 
Politika a kultúra by sa miešať nemali, nie je to 

dobré.“ A mal veľkú pravdu.

Podobne ako v Krakove, aj v Rige sa jantár ligotal na 
každom rohu, avšak tu ho bolo podstatne viac. 
Baltskému jantáru sa pripisujú liečivé účinky a je 
považovaný za najstarší liečivý kameň sveta. V Rige 
ho zoženiete na trhoch, v pouličných stánkoch, 
v obchodíkoch so suvenírmi, v klenotníctvach, a to 
vo forme rôznych šperkov, ružencov, magnetiek 
a vianočných ozdôb. Nikdy by som nepovedala, že 
Lotyšsko bude s Poľskom tak veľmi prepojené. 
Podobnosť kuchyne, množstvo jantáru ani podobná 
architektúra ma neprekvapili tak ako fakt, že keď nás 
Slovákov Lotyši počuli rozprávať sa po slovensky, 
spustili na nás po poľsky a zisťovali, z akej časti 
Poľska prichádzame. Niekoľkokrát denne sme 
vysvetľovali, že sme Slováci a nie Poliaci. 
S používaním cudzích jazykov to bolo zo strany 
Lotyšov horšie, než sme očakávali. Ak v tejto krajine 
chcete pobudnúť pár dní bez znalosti ruštiny, prajem 
vám pevné nervy. Mladšia generácia tu s angličtinou 
problém nemá a dohovorí sa s vami bez ťažkostí. 
Problém s angličtinou však nastal v miestnom 
autobuse, v niektorých stánkoch so suvenírmi, 
v potravinách a na trhovisku, keďže na týchto 
miestach pracovali prevažne postarší Lotyši, ktorí 
vedeli len po rusky, prípadne po poľsky. Ja síce po 
rusky nehovorím, ale keďže nás cestovalo viac, bol 
medzi nami aj rusky hovoriaci človek, vďaka čomu 
sme neboli ani stratení, ani hladní. Lotyši, ktorí 
nerozumeli po anglicky, sa väčšinou len ospravedlnili 
a opýtali sa, či hovoríme po rusky. Raz sme sa však 
stretli s absolútnou aroganciou šoféra autobusu, 
ktorý hneď, ako počul angličtinu, bol k nám veľmi 
nepríjemný. A aj napriek tomu, že Riga ma nemilo 
prekvapila šialenými cenami a výrazným vplyvom 
politiky na kultúru a turizmus, je tu (rovnako ako 
v Krakove) mnoho vecí, ktoré treba vidieť, zažiť a 
ochutnať, takže ju raz určite navštívim opäť. Avšak až 
keď bude more teplé.

 Text a fotografia:

Bc. Terézia Mičechová 
študentka prekladateľstva
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Študenti na ceste za jedlom
V internátnom mestečku v Mlynskej 
doline žije niekoľko tisíc študentov. 
Kam si najradšej zájdu s priateľmi na 
obed a čo im naopak prekáža? 
Zisťovali sme, kde sa stravujú a či tam 
okrem vyprážaného syra niečo stojí za 
zmienku.

Jedálenský súboj je vyrovnaný

Stravovanie v študentských jedálňach prevažuje aj 
napriek tomu, že ceny energií, potravín, a teda 
pripravovaných jedál sa zvýšili. Niektorí z opýtaných 
si varia sami alebo si jedlo jednoducho objednávajú, 
veď dnes k tomu stačí pár klikov na telefóne. Drvivá 
väčšina vysokoškolákov bývajúcich na internátoch v 
Mlynskej doline však prevažne navštevuje tunajšie 
jedálne. Na výber majú Eat & Meet alebo staronovú 
Venzu, ktorej prevádzka sa študentom opätovne 
sprístupnila od začiatku tohto akademického roka. 
S možnosťou výberu prichádza množstvo 
argumentov pre a proti.

Ako sa rozhodujú študenti?

Najdôležitejším rozhodujúcim faktorom je vzdialenosť 
k jedálňam. Niekomu sa nechce brodiť sa prudkým 
kopcom k Eatu, iným zasa schádzať k Venze. 
Jednoducho povedané – čo je bližšie, vyhráva. 
Dôležitá je aj spoločnosť, pretože málokto túži sedieť 
pri stole sám. Preto sa viacero študentov prikláňa 
k tej alternatíve, ktorú si zvolia aj ich kamaráti alebo 
aspoň väčšina z nich. Iní zasa uprednostnia vlastné 
blaho a idú sa najesť tam, kde im ponúkajú to, na čo 
práve majú chuť. 
Chuťové poháriky má každý iné, a preto nemusí 
každému chutiť všetko. Príkladom je aj Michaela, 
študentka práva, ktorá vyjadrila svoju nespokojnosť: 
„Dala som Venze šancu po jej opätovnom otvorení, 
no príliš často som natrafila na jedlo, ktoré bolo bez 
chuti alebo mi jednoducho nechutilo. V Eate je 
v poslednom čase dosť biedny výber, ale už aspoň 
viem, čo z toho mi ako-tak chutí, tak si vždy nejak 
vyberiem.“ Nevieme, či to bude tým spoločným 
povolaním, ale právničke Eve sa zdá jedlo vo Venze 
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„väčšinou nedorobené alebo suché.“ Bianka 
z manažmentu má na to iný názor: „Nepáči sa mi, že 
vo Venze sú príliš mastné jedlá.“ Ako sa hovorí, sto 
ľudí, sto chutí. Niektorí si naopak na mastnote 
potrpia a zgustnú si na vyprážaných dobrotách. 
Dominika študujúca učiteľstvo biológie a anglického 
jazyka to vystihla a na otázku, prečo si zvolila 
Eat & Meet, odpovedala: „Dve slová – vyprážaný syr.“ 
Horšie je to potom s trávením, viacero opýtaných sa 
nám posťažovalo na problémy so zažívacím traktom. 
„Viackrát bolo ľuďom z toho jedla zle – najmä z mäsa. 
Bojím sa chodievať do Eatu, a ak idem, tak si dám 
len niečo vege,“ priznala Terézia, študentka jazykov 
a práva. Matúš študujúci aplikovanú mechatroniku 
zažil podobné problémy vo Venze: „Chodievam do 
Eatu, pretože z jedla z Venzy som zvykol mávať 
žalúdočné ťažkosti.“ 

Keďže vysokoškoláci zvyknú mať nabitý rozvrh, často 

OKOLO NÁS
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prichádzajú na internát v neskorých večerných 
hodinách. Významné plus Eatu vystihla Timea, 
študentka informatiky a informačných technológií: 
„Chodím do Eatu, pretože je dlhšie otvorený.“ 
Otváracie hodiny sú do 20:30, zatiaľ čo vo Venze 
zatvárajú už o 19:00. Navyše je Eat & Meet 
študentom k dispozícii sedem dní v týždni a Venza  
iba v pracovné dni. Ďalšou výhodou Eatu je väčší 
priestor a rovnako aj vonkajšia terasa, kde sa 
študenti môžu naobedovať počas slnečných letných 
dní. Niektorým sa naopak pozdávajú menšie 
a pokojnejšie priestory Venzy s príjemným 
personálom, ako poznamenala budúca pani učiteľka 
Renáta. Okrem iného láka Venza študentov aj nižšími 
cenami. Predsa len, keď sa „rozšupneme“ v utorok 
na párty v Kotolni, je finančne náročné vydržať to do 
konca týždňa. Navyše Matúš, študent práva, uviedol 
veľmi praktický dôvod, prečo práve Venza: „Môžem 
si dať čaju, koľko chcem, a zadarmo.“

Oplatí sa stravovať sa v jedálňach na 
internátoch?

Študenti majú možnosť stravovať sa v internátnych 
jedálňach lacnejšie vďaka dotáciám od štátu. Ako 
vlastníci ISIC preukazu majú nárok na dve zľavnené jedlá denne. Po pandémii covid-19 sme sa však 

všetci ocitli v kríze, ktorú momentálna situácia na 
Ukrajine len prehlbuje. Takže jednoducho povedané – 
všetko je drahšie. Rovnako sú vyššie aj ceny jedál 
v školských jedálňach. Napriek tomu však väčšina 
študentov na otázku, či sa im stále oplatí stravovať sa 
v internátnych jedálňach, odpovedala kladne. 
„Cenovo je možno lepšie kupovať cestoviny 
a omáčku v Bille, no nie vždy mám na to chuť, čas 
a energiu. Keď prídem neskoro zo školy a musím 
robiť semestrálky, radšej sa rýchlo najem v jedálni,“ 
vysvetlil Radovan, študent učiteľstva anglického 
jazyka a histórie. Janka, študentka všeobecného 
lekárstva, s ním súhlasí, ale o naozaj výhodných 
cenách jedální hovorí v minulom čase: „... oplatí, no 
je to už horšie. Na druhej strane, keďže si nechcem 
variť, nemám veľa lepších možností.“ Mnohí 
obyvatelia internátneho mestečka sa s Jankou zhodli 
v tom, že im pomer ceny a kvality už nepríde 
adekvátny, avšak výhodnejšiu možnosť stravovania 
nevidia. Michal, študent učiteľstva matematiky 
a fyziky, to zhodnotil stručne: „... keď je človek 
hladný a lenivý, tak si aj priplatí.“
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Pestrý jedálniček alebo obohratá klasika?

Ako sme zistili, variabilita a kvantita jedál zohrávajú 
rovnako významnú úlohu pri výbere. Vo Venze 
pozostáva raňajkové menu z desiatich pokrmov. Eat 
& Meet ponúka o čosi viac, dvanásť. Na obed obe 
jedálne pripravujú pre stravníkov polievku a zhruba 
osem hlavných jedál každý deň, pričom nezabúdajú 
na vegetariánov, milovníkov cestovín a ani 
maškrtníkov. Eat & Meet je medzi študentami 
obľúbený najmä vďaka ponuke Gril menu, a teda 
ďalších približne osem pokrmov. Grilované kuracie 
mäso, bravčová panenka, losos, gyros, ale aj syrové 
pochutiny, ako sú hermelín či oštiepok. To ocenila aj 
žurnalistka Sára: „Som vegetariánka, a keď 
nestihnem vege jedlo alebo naň jednoducho nemám 
chuť, stále si v Eate môžem dať nejaký syr z grilu.“ 
Avšak niektoré ďalšie študentky, vegánky, sa 
nestotožňujú s týmto názorom: „Vo Venze viac 
obmieňajú jedlo v porovnaní s Eatom, kde varia stále 
to isté a strieda sa len zopár jedál. Venza pripravuje 
viac vegánskych pokrmov,“ vyjadrila sa Kika, 
študentka etnológie. Tanečníčka Michaela súhlasí: 
„Venza ponúka zdravšie ponuky jedál a viacero 

alternatív pre vegetariánov.“ Spomedzi osemnástich 
opýtaných študentov sme zistili, že polovica je toho 
názoru, že väčší výber jedla majú v Eate, a druhá 
polovica tvrdí, že vo Venze. Výsledok hovorí jasne: 
všetko je iba o preferenciách.

Obúbené jedlá v internátnom mestečku

Z odpovedí študentov sme zistili, že v jedálni 
Eat & Meet je pre študentov rozhodne 
najatraktívnejšia ponuka pri grile – Gril menu. 
Vysokoškoláci pravdepodobne preferujú 
najčerstvejšie jedlá pripravené priamo pred nimi. 
Najväčším favoritom je medzi nimi obyčajný 
vyprážaný syr s hranolkami, avšak grilovaný oštiepok 
alebo encián mu šliapu na päty. Hneď za syrmi stojí v 
rebríčku obľúbenosti kuracie mäso z grilu alebo 
gyros. A z menu máme pre vás pár zaujímavých tipov 
od študentov – napríklad pečené kačacie stehno, 
losos so zeleninou, klasický kurací rezeň, chicken 
tikka massala či hlivový paprikáš. Alebo môžete byť 
ako Nina, študentka filmových štúdií, ktorá si „dá 
vždy niečo iné“.

V prípade novootvorenej Venzy študenti nemajú 
medzi jedlami jasných obľúbencov. Jedáleň je totiž 
otvorená len od septembra, a keďže sa menil aj jej 
jedálny lístok, ani študenti vyšších ročníkov si vo 
väčšine prípadov ešte nestihli nájsť jednoznačných 
favoritov. Napriek tomu máme pre vás tipy na jedlá, 
ktoré tam niektorým z opýtaných chutili. Mnohých 
zaujali lasagne, iných špenátové halušky s nivovou 
omáčkou, zaujímavo znie aj zapekaný tuniakový 
rožok, tofu s mandľami či rebierka. 
Sto ľudí, sto chutí. Aspoň tak sa zvykne hovoriť. 
Niektorí študenti, i keď menšina, sa zhodli aj 
v názore, že o nejakom gastronomickom zážitku 
v internátnych jedálňach sa hovoriť nedá. Takže 
žiadne obľúbené jedlo nemajú, skôr si vyberajú tzv. 
menšie zlo.

OKOLO NÁS
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Text a fotografie:

Bc. Sofia Šalingová
Bc. Simona Škulaviková

študentky žurnalistiky



(Múdra sova)
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Stretávame sa s ňou každý deň, pozerá sa na nás zo 
stránky univerzity či z pracovnej plochy školských 
počítačov. Reč je o Aténe, bohyni múdrosti, ktorá 
reprezentuje filozofickú fakultu. Premýšľali ste však 
niekedy, prečo sa práve ona stala súčasťou 
fakultného loga? V tomto článku sa ponoríme do 
minulosti, a nielenže si odpovieme na túto otázku, ale 
priblížime si aj históriu samotnej Atény, pôvod jej 
mena, spojitosť s Aténami a vplyv, ktorý mala ako 
bohyňa vojny na celkový dizajn univerzitnej budovy.

Podľa Platóna je  meno Aténa (iné názvy: Athéné, 
Athéna, Athena) odvodené od A-theo-noa, čo 
znamená myseľ boha. Aténa sa stala bohyňou 
a patrónkou múdrosti, vojny a stratégie, ochrankyňou 
statočnosti, práva a spravodlivosti, umenia, remesiel 
(napr. tkáčskeho umenia) a zručnosti.

Odkaz na túto bohyňu nachádzame aj v samotnom 
termíne filozofia pozostávajúceho z dvoch gréckych 
slov, ktoré doslovne znamenajú láska k múdrosti 
(filein = ľúbiť; sofia = múdrosť). Hlavným strediskom 
gréckej filozofie v jej najväčšom rozkvete boli Atény, 
ktorých patrónkou sa po súboji  so svojím bratom 
Poseidonom stala práve Aténa. Na základe týchto 
informácií je možné odvodiť spojitosť medzi Aténou 
a filozofiou vo všeobecnosti. V dôsledku vyššie 
spomenutých faktov sa Aténa stala symbolom 
predovšetkým filozofických fakúlt, čo neminulo ani 
Filozofickú fakultu Univerzity Komenského 
v Bratislave.

Po jej založení v roku 1921 sa symbolmi dekana stali 
reťaz a žezlo, ktoré navrhol známy výtvarník Jozef 
Vydra. Do žezla umiestnil sediacu sovu, ktorá sa dá 
považovať za alúziu na Aténu. Sú totiž dôkazy aj 
o tom, že v starých dobách bola sama Aténa sovou 
alebo vtáčou bohyňou. Po 37 rokoch vedenie fakulty 
rozhodlo o zmene insígnií dekanov a rektorov fakúlt. 
Nový dizajn žezla navrhol a vytvoril sochár a medailér 
Andrej Petro, pričom sovu vystriedala Pallas Aténa, 
grécka bohyňa múdrosti. Na spodnej časti symbolu 
sa nachádza hlava Medúzy a maličká sova sediaca 

na jej ramene. Hlavu Atény môžeme okrem iného 
nájsť na pamätných medailách a logu Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Možno vám niekedy napadla otázka, či Aténa nejako 
súvisí aj s dizajnom  budovy na Gondovej. 
Prekvapivou odpoveďou je, že malé prepojenie by tu 
bolo. Keďže budova fakulty na Gondovej ulici bola 
pôvodne postavená ako úrad vojenského veliteľstva, 
súčasťou jej výzdoby sú aj helmice starovekých 
vojakov. Tento vojenský motív odkazuje nielen na 
pôvod budovy, ale aj na samotnú Aténu, ktorá bola 
výbornou vojenskou veliteľkou. Na rozdiel od Áresa 
však namiesto zúrivej vojny uprednostňovala 
premyslenú stratégiu a taktiku, vojnu viedla múdro 
a s rozvahou, takže sa vždy končila víťazstvom. Svoje 
rady ohľadom boja poskytovala aj náčelníkom, ktorí 
jej preukazovali úctu postavením chrámov. Do nich 
umiestnili jej sošky, tzv. paládiá, ktorých prítomnosť 
zabezpečovala nedobytnosť mesta.

Tak ako v minulosti ochraňovala mesto, v súčasnosti 
ochraňuje našu fakultu. Jej prítomnosť v logu 
nielenže zabezpečuje nedobytnosť našej mysle, ale 
sprevádza nás aj na našej ceste stať sa múdrejšími.
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Kristína Koledová
Viktória Mrňová

študentky slovenského jazyka a literatúry

σοφή κουκουβάγια 

Ilustrácia:

Viktória Mrňová
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Joseph Brodsky raz povedal: „Sú aj horšie zločiny 
ako pálenie kníh. Jeden z nich je nečítať ich.” 
Bohužiaľ, knihy nie sú vždy ľahko dostupné alebo sa 
naopak strácame v haldách, až nám z nich praskajú 
knižnice a nemáme na ne už miesta. S tým si však 
môže každý knihomoľ, ale aj zriedkavý čitateľ ľahko 
poradiť. Riešením sú malé, sympatické drevené 
búdky v tvare domčekov.

Pravdepodobne ich väčšina z vás obchádza alebo si 
ich azda ani nevšimne. Skutočne, môžeme vám 
z vlastnej skúsenosti povedať, ich hľadanie dokáže 
byť náročné, ale keď sa k nim dostanete, objavíte 
poklad. Ide v podstate o verejné knižnice, ktoré 
dávajú šancu starým alebo prečítaným knihám, ktoré 
by inak ležali dlho nedotknuté v policiach. Princíp je 
jednoduchý a ľahko osvojiteľný: požičaj, vymeň a 
nepoškodenú vráť. Všetko funguje na báze 
dobrovoľnosti a hlavne záujmu. 

Malé  knižné búdky sú krásny spôsob, ako sa podeliť 
o knihy, ktoré si môžete prečítať vonku, no takisto si 
ich môžete aj zobrať domov. Vo väčšine týchto 
čarovných miest nájdete prevažne staršie literárne 
tituly, ktoré by ste v dnešnej dobe len sťažka zohnali 
v policiach klasických kníhkupectiev, ako napríklad 
tituly z edície RETRO, STOPY alebo kultové 
verneovky. Samozrejme, sem-tam sa objaví aj nejaké 
aktuálne dobové dielo, recepty, slovníky, 
cudzojazyčná literatúra, leták presvedčujúci vás 
o čistote tej a tej viery alebo dokonca školská 
ročenka Univerzity Komenského z roku 2005. 

Čo sa týka variability svojho obsahu, sú to, ako sami 
určite uznáte, naozaj malé knižnice. Pritom ide 
o perfektné ekologické riešenie. Povedzme si 
otvorene, že čítačky nikdy nebudú mať vôňu ani čaro 
klasických kníh, nikdy pri nich nezažijete pôžitok z 
pretáčania strán. Preto spôsob, ako ušetriť naše lesy 
od ťažby dreva na papier, sa môže ukrývať práve 
v princípe knižných búdok. Nejde však len 
o „recyklovanie“ kníh, nie sú to len „odkladače“ na 
ich šírenie, sú to hlavne schránky uchovávajúce sny, 
myšlienky, emócie a fantázie. Čakajú, kedy objavíte, 
čo všetko skrývajú. 

Táto myšlienka pochádza zo svetovo známeho 
projektu Little Free Library. Prvú malú bezplatnú 
knižnicu postavili v roku 2009 v meste Hudson 
vo Wisconsine. Postupne sa rozšírili do celého sveta. 
Najčastejšie sa nachádzajú na sídliskách alebo 
v parkoch. Sem ich môže umiestniť mesto alebo 
jednotlivci, alebo rôzne neziskové organizácie. 
V Bratislave sa o  väčšinu mestských búdok sa stará 
Mestská knižnica v Bratislave, ktorá do nich často 
dopĺňa vyradené alebo duplicitné výtlačky. 
V podstate môže knižnú búdku založiť ktokoľvek, ide 
tu predovšetkým o záujem a odhodlanie šíriť 
literatúru. 

Pokiaľ prahnete po novej knihe, určite na nejakú 
natrafíte na Kuchajde, v Medickej záhrade, 
v kancelárskom komplexe Twin City, pred Základnou 
školou Mudroňova a v iných zákutiach Bratislavy. 
Búdky nájdete okrem hlavného mesta napríklad aj 
v Martine, Trnave, Košiciach, Bernolákove, Novom 
Meste nad Váhom a v mnohých ďalších mestách, ale 
aj obciach. 
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Viktória Kunová
študentka učiteľstva

geografia – slovenský jazyk a 

literatúra

Požičaj, vymeň, vráť…

Text a fotografie:

Tomáš Miža
študent učiteľstva

chémia – slovenský jazyk a literatúra
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Arabeska s jedlami všetkých farieb

Farby, vzory a chute – o tom je arabské bistro na 
Štúrovej ulici. Už jeho názov hravo našepkáva, že 
tradičné bryndzové halušky v ponuke nemajú, ale 
teľacie mäso, hummus alebo falafel áno. Ak milujete 
orientálnu kuchyňu alebo chcete vyskúšať niečo 
nové, ste tu správne. Stále usmiata čašníčka, ktorá je 
zároveň aj majiteľkou reštaurácie, vám ochotne 
pomôže s výberom. V ponuke nájdete jedlá 
z Libanonu, Jordánska, Sýrie aj Palestíny. Práve 
z Palestíny pochádza majiteľkin otec, ktorý pripravuje 
jedlá, zatiaľ čo ona komunikuje so zákazníkmi a stará 
sa o to, aby boli všetci spokojní. Prečo začala 
podnikať práve tu? Tvrdí, že autentické arabské 
bistro v Bratislave doteraz chýbalo. Slováci si podľa 
nej pod arabskou kuchyňou najčastejšie predstavia 
kebab predávaný v pouličných stánkoch. Táto 
kuchyňa toho však ponúka oveľa viac.
Z menu sme si objednali vegetariánsky mix jedál pre 
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Exotika na tanieri: zahraničné 
reštaurácie v Bratislave 
Jedlo spája ľudí, ale je to práve jeho rozmanitosť, ktorá od seba odlišuje krajiny a národnosti. 
Každá krajina má svoju tradičnú gastronómiu, ktorá sa aj vplyvom globalizácie šíri do iných kútov 
zeme. Bratislava nie je výnimkou, keďže vo svojich uliciach ukrýva chute celého sveta. V našom 
hlavnom meste nájdete najrozličnejšie zahraničné reštaurácie s viac než autentickým konceptom. 
Rozhodli sme sa zopár z nich navštíviť a priblížiť vám tento jedinečný gastronomický zážitok.

dve osoby, arabský čaj a kávu. Hoci čaj hodnotíme 
ako chuťovo nevýrazný a káva sa podobala tureckej, 
zaujal nás spôsob servírovania. Elegantný čajník a 
šálka so zlatou rúčkou v nás budili dojem, že sme 
naozaj na návšteve u arabských príbuzných. 
Zaujímavosťou je, že Arabi do kávy a čaju pridávajú 
kardamóm, ktorý svojou sviežou chuťou mierne 
pripomína zázvor.

Nesklamalo nás ani servírovanie hlavného jedla. Do 
stredu stola čašníčka položila veľký tanier 
so šalátom, falafelom, olivami, taštičkami plnenými 
zeleninou, korením a syrom. Pohľad na hroznové listy 
naplnené ryžou a zeleninou nás na chvíľu zneistil. 
Uvažovali sme, či sú vôbec jedlé. Nakoniec sme 
zistili, že chutia dobre, hoci netradične. Okolo 
veľkého taniera boli rozmiestnené tri malé misky. 
V jednej bol hummus, v druhej nátierka z pečeného 
baklažánu, v tretej syrová nátierka a v košíku arabský 
chlieb. Všetko sme jedli rukou okrem dezertu – ten sa 
podobal sladkým pirôžkom.

Bistro nás presvedčilo o tom, že arabská kuchyňa je 
farebná a zdravá, i keď prevažne studená. 
Vyzdvihujeme predovšetkým sviežosť a čerstvosť 
hlavného jedla, nápaditú a netradičnú chuť 
hroznových závitkov a lahodnú chuť orieškového 
dezertu, ktorý poteší každého milovníka sladkého. 
Naopak, mierne nás sklamal hummus, ktorý bol na 
náš vkus nedochutený. Pripravte sa na vyššie ceny, 
keďže podnik sa nachádza v centre Starého Mesta.

Bistro Zepen House s tradičnými gruzínskymi 
špecialitami

Bistro na Mickiewiczovej ulici na prvý pohľad nijako 
nevytŕčalo, ale jeho tradičná gruzínsko-ukrajinská 

Bistro Arabeska
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kuchyňa nás prekvapila. Posadili sme sa za stôl 
v miestnosti, ktorá vyzerala ako mix všeličoho. Na 
stene visel malý bicykel, na poličkách boli 
poukladané fotky, drobné dekorácie aj glóbus a celý 
priestor zdobila halloweenská výzdoba. Luxusné? 
Nie, ale útulné s príjemnou atmosférou domova 
rozhodne áno. Presne o to išlo majiteľovi bistra 
Zepen House, mladému chalanovi, ktorý nás privítal 
srdečným úsmevom.

Objednali sme si ukrajinské národné jedlo – vareniky 
s kapustou a hubami a gruzínske chinkali 
z hovädzieho mäsa. Vareniky pripomínali naše pirohy 
a chinkali, mäsové taštičky, nielenže netradične 
vyzerali, ale netradične sa aj jedli. Nemali by sa 
konzumovať vidličkami, aby zvnútra nevytiekol vývar, 
ale rukou, konkrétne tak, že sa chytia za chvostík 
z cesta. My sme spravili chybu a jedli sme ich 
tradične príborom, možno preto nás až tak nenadchli. 
Ako sme sa dozvedeli neskôr, oba typy cestovín si 
majitelia sami vyrábajú v rodinnej firme. Tieto 
zmrazené polotovary putujú aj do iných reštaurácií 
alebo priamo do domácností Slovákov. Výrobňa 
ukrajinských a gruzínskych cestovín vznikla ako prvá, 

bistro s tradičnými  špecialitami si otvorili až túto jar.
Cieľom podniku je ponúkať kvalitné jedlo za prijateľné 
ceny, čo hodnotíme ako veľké plus. Ak by sme mali 
odporučiť jedno jedlo, ktoré tu musíte určite 
ochutnať, je to adžurské chačapuri, čiže 
syrová bomba s vajíčkom uprostred. Tá nás zaujala 
na prvý pohľad a obe sme sa zhodli na tom, že 
kombinácia nadýchaného cesta a lahodného syra 
môže konkurovať aj talianskej pizzi.

YumYum Korean Food v srdci Bratislavy

Prvá kórejská reštaurácia v Bratislave sídliaca na 
Obchodnej ulici zaujme útulnými priestormi. Budova 
bistra je tak dobre ukrytá, že ju na prvý pokus nemusí 
nájsť ani rodený Bratislavčan, nieto ešte turista. Aj 
preto sa najete v príjemnom tichom prostredí. Menu 
reštaurácie obsahuje širokú škálu jedál so 
zaujímavými kórejskými názvami. Po dlhšom 
rozhodovaní sme si z ponuky vybrali japchae vo 
vegetariánskej verzii. Sklenené zemiakové rezance so 
zeleninou v zmesi sójovej omáčky a sezamového 
oleja boli ozajstným gastronomickým pôžitkom. 

Druhým jedlom, pre ktoré sme sa rozhodli, bol 
bibimbap. Miešaná ryža s viacerými druhmi zeleniny 
vyzerala na tanieri veľmi esteticky, ale určite by sme 
ju viac dochutili. V porovnaní s japchae mala menej 
výraznú chuť. Do tretice sme si zvolili polievku 
ramyun s rezancami. Hoci je to polievka, v Kórei sa 
považuje za plnohodnotné jedlo a výborne vás zasýti. 
Ak preferujete pikantnejšie chute, ramyun je pre vás 
jasnou voľbou. K jedlu sme si objednali aj pohánkový 
čaj, ktorý je v Kórei veľmi populárny. Ako sme sa 

Bistro Zepen House

Yum Yum Korean Food
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však samy presvedčili, na jeho špecifickú chuť si 
musíte najskôr zvyknúť.

Ak chcete vyskúšať autentické a chutné kórejské 
jedlo za prijateľné ceny, YumYum Korean Food je 
jedno z najlepších miest v Bratislave. Autentickosť 
reštaurácie dokazuje aj fakt, že jej majiteľ, ktorý sám 
jedlo pripravuje pred vašimi očami, je rodák z Kórey. 
Pred návštevou reštaurácie vám však odporúčame 
nacvičiť si jedenie paličkami. Ak to neovládate, radšej 
poproste o klasický príbor. Príjemným bonusom je aj 
to, že k jedlu vždy dostanete dve malé prílohy – 
kimchi (kvasená kórejská zelenina) a nakladaný 
daikon (reďkovka).

Chutney – Indian restaurant & bar 

Na frekventovanej Obchodnej ulici sa nachádza aj 
indická reštaurácia, ktorá ponúka autentické jedlá 
a nápoje z tejto ázijskej krajiny. Ak sa vám nechce 
listovať v jedálnom lístku a preferujete 
ekonomickejšie riešenia, v tom prípade by ste si mali 
zvoliť denné menu. Na výber máte veg menu, 
non-veg menu a vegan menu. Vo veg verzii to v čase 

našej návštevy bolo yellow thai curry – thajské žlté 
kari so zeleninou a s kokosovým mliekom. Vegan 
verzia predstavovala daal tadka – červenú a žltú 
šošovicu so zázvorom a s cesnakom. V non-veg 
verzii nájdete chicken tikka masala – grilované 
kuracie mäso s paprikou v cibuľovo-paradajkovej 
omáčke. My sme si napokon vybrali vegetariánsku 
a vegánsku verziu. Súčasťou denného menu je aj 
polievka, napríklad špenátová, ktorú v Indii nazývajú 
palak soup. Ku každému hlavnému jedlu sa podáva 
basmati ryža, roti (indický chlieb) a šalát. Hlavné jedlá 
sa dynamicky menia, ale istotou je, že si vegáni, 
vegetariáni aj milovníci mäsa nájdu v menu to svoje.

Pozitívne naladený čašník nám po chvíli na stôl 
priniesol veľké plechové tácky, na ktoré sa v Indii 
tradične servírujú pokrmy. Pestré a farebné jedlo 
však nebolo potešením len pre oči, ale aj pre naše 
chuťové poháriky. Thai curry malo vďaka 
kokosovému mlieku dokonale jemnú chuť, naopak 
pikantná omáčka v non-vegan verzii nás príjemne 
zahriala. Hoci nie sme veľké fanúšičky špenátových 
polievok, táto indická verzia nám veľmi chutila, keďže 
bola výborne dochutená. Mango lassi, indický 
jogurtový nápoj, bol osviežujúcou bodkou za naším 
malým výletom do Indie a ak chcete pocítiť chuť 
pravej indickej kuchyne aj vy, reštaurácia Chutney 
určite stojí za vyskúšanie.

Text a fotografie:

Bc. Mária Miháliková
Bc. Mária Kromková

študentky žurnalistiky

Chutney – Indian Restaurant & Bar



Slováci holdujúci mentálnej 
gymnastike dnes povinne vyronia slzu 
za súdruha Blahu, ktorý, nebyť banu, 
mohol širokému internetovému publiku 
predviesť salto mortale pri snahe 
prezidentku namaľovať v zlom svetle aj 
napriek tomu, že tentoraz jemu a jeho 
najobľúbenejšiemu birmovanému 
komunistovi referendum vypísala. 
Hlasy o tom, že Čaputová zareže ďalšie 
referendum, počúvame, odkedy SMER 
hárky zaniesol do paláca, takže ťažko 
povedať, či sa na Súmračnej búchalo 
šampanské alebo hlavy o stenu. 
Pravidelné kydanie hnoja na hlavu 
Hlavy štátu sa im osvedčilo ako 
efektívna stratégia a predsa len ešte 
majú v prieskumoch čo dobiehať. 
Napríklad svojho strateného brata 
Peťa, ktorému jamky na tvári zostávajú 
za každých okolností a posledné dva 
roky mu do karát hrá ako vládna 
koalícia, tak opozícia, a samozvanému 
lídrovi opozície Robertovi Ficovi už teraz 
musí behať mráz po chrbte pri 
predstave, že si za ním ako za 
premiérom bude chodiť pýtať 

KOMENTÁR

povolenia na absolútne čokoľvek.
 
Nie je však vypísané referendum ako 
vypísané referendum a na to, aby si 
chlapci zo smeru mohli mädliť ruky, im 
stále chýba jedna otázka. Strana 
erudovaných a pomazaných hláv na 
čele s docentom bezpečnostných 
služieb (ale často prezlečeným za 
docenta judikatúry) ukázala, že 
nerozumie ani iným veciam, ako 
predvolaniam na súd a obvineniam 
z dlhoročných káuz. Ak sa náhodou 
rozhodnú vyskúšať to ešte tretíkrát, 
poslanec Blaha by im mohol 
pripomenúť slová svojho obľúbeného 
nebirmovaného komunistu „Učiť sa, 
učiť sa, učiť sa“, ideálne na vlastných 
chybách. Alebo stačí najbližšie voľby 
vyhrať, spojiť svoju sociálnu stranu 
s euroskeptickou národniarskou 
stranou europoslanca Uhríka a nejaký 
ústavný súd jednoducho zrušiť. 
Extrémna pravica naberá na popularite 
na celom svete, tak prečo by Robert 
Fico zase neprezliekol kabát 
a nevychýlil svoj politický kompas 
pekne doprava k národnému 
socializmu? Už sme ho tu predsa raz 
mali a sentimenty k bývalým režimom 
sú silné ako v jeho strane, tak v strane 
jeho nového najbližšieho kamaráta. 

A čo na to vládna koalícia? Novinári sa 
snažili zohnať odpovede na túto 
otázku, ale Igora Matoviča sa už radšej 
nepýtali, Boris Kollár nemal čas, lebo 
tvrdo čelí hackerskému útoku zo strany 
OĽANO v Dubaji, a na Veroniku 
Remišovú zabudli. Začínam tomu 
odlivu mozgov skutočne rozumieť, 
škoda len, že neodlievame tie politické. 

Text:

Michal Chudý
študent prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra

Tak do 
tretice 
všetko 
dobré, 
chlapci
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Od „napoleonovcov“ v Petržalke po 
populačnú explóziu

REPORTÁŽ

Pohnutý osud Petržalky

Petržalské pláne v stredoveku ani nechyrovali 
o dnešných bytovkách. Začnime rokom 1189, keď 
tam Fridrich I. Barbarossa zhromaždil vojská na tretiu 
križiacku výpravu. Keď Bratislavu v roku 1809 
ostreľovali napoleonské vojská, vo verejnom parku v 
Petržalke boli zákopy. Svoje si prežila i v nemeckom 
područí počas druhej svetovej vojny.

Zlatý vek za Márie Terézie

Na vládu Márie Terézie (1740 – 1780) sa v Bratislave 
spomína s pátosom. Nemusela priveľmi míňať na 
obranné vojny o svoje dedičstvo, a tak sa budovalo 
a žilo. Najala do svojich radov uznávaného architekta 
Franza Antona Hillebrandta a pod jeho rukami mesto 
rástlo do krásy. Hrad sa stal reprezentačným 
kráľovským sídlom i centrom spoločenského života, 
ktorému pomohlo aj vybudovanie stálej divadelnej 
budovy (1776) – Csákyho divadla.

Mesto mieru, krásavica na Dunaji, dedinka, ktorá vyrástla na metropolu. To je 
Bratislava, mesto v hradbách, mesto otvárajúce sa, mesto rozrastajúce sa, mesto 
na dvoch brehoch.  Tak ju nazýva výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy – od 
septembra vďačný návštevnícky cieľ v Múzeu mesta Bratislavy. Pokochali sme sa 
jej expozíciou v Apponyiho paláci a našli sme päť „highlightov“, ktoré o hlavnom 
meste nevie každý.

Z osemnástich názvov uspel omylný

Brezalauspurc, Istropolitana, Pozsony, Pressburg... 
a zrazu Bratislava. Viete, že dnešný názov sa zrodil 
omylom? Pavol Jozef Šafárik nesprávne 
predpokladal, že mesto založil český kráľ Břetislav I., 
a tak ho v roku 1837 prvýkrát nazval Bratislava. 
Do roku 1933 sa však aj tak používali tri jazykové 
verzie: Pozsony, Pressburg a Bratislava. A v roku 
1919 dokonca krátko aj „Wilsonovo mesto“.

Populačná explózia

Z dediny sa stalo mesto. Kedysi Bratislavu obývalo 
niekoľko tisíc vinohradníkov, jednoducho 
Staré Mesto a dosť. Po pripojení k Podhradiu (1851) 
nabrala 42-tisíc obyvateľov a o sto rokov neskôr ich 
mala už 230-tisíc! Prelomové boli pridruženia k 
okolitým dedinám na čele s Petržalkou (1972). 
Medzi rokmi 1971 a 1972 sa dokonca rozrástla 
až o 20-tisíc obyvateľov. 
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Dnešná populácia 475-tisíc obyvateľov istotne 
nebude konečná.

Multi-kulti zmenili až vojny

Prevažne nemecké mesto časom spestrili maďarskí, 
slovenskí a židovskí prišelci. Vedľa seba nažívali 
katolíci, protestanti i židia. Slovakizácia prišla 
s vojnami. Kým v roku 1910 nemecky hovorila až 
polovica Bratislavčanov, v roku 1940 už iba 
22 percent z nich. Po vzniku Československa (1918) 
odišli maďarské a nemecké elity a prišlo veľa Čechov. 
Druhá svetová vojna zase nepriala židom a jej koniec 
takmer úplne vyhnal Nemcov. Obyvateľstvo 
Bratislavy dnes tvoria v najväčšej miere Slováci.

Expozícia Ľudia a mesto. Dejiny 
Bratislavy sídli v najstaršom 
nepretržite otvorenom múzeu na 
Slovensku – Múzeu mesta 
Bratislavy, fungujúcom už od roku 
1868. „Na dejiny mesta nazeráme 
z urbanisticko-architektonického 
pohľadu, no aj vo vzťahu k ľuďom 
a ich každodennosti. Expozícia 
pracuje s archívnymi prameňmi ako 
výtvarnými objektmi. Využíva aj 
trend časových osí a nové 
technológie,“ priblížila PhDr. Elena 
Kurincová, kurátorka výstavy.

Text:

Bc.  Martin Kilian
Bc.  Daniel Ivančák

študenti žurnalistiky

Fotografie:

Daniel Ivančák
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VLASTNÁ TVORBA

SKLÁDKA KRÁSNOHĽADOV

Tekutina z vlhnúcej omietky
ťažkopádne slzí na chladný betón,
zostáva ohlušujúce ticho a
pulz v spánkoch.

Prechádzka na čerstvom smogu,
okamžitá kontaminácia pľúc.

Kyslý dážď, stekajúc cez končeky prstov,
[ako krv z dlaní vraha]
zraňuje nezábudky v rohoch štvrtí
pri opustených kartónových (bez)domovoch.

Konať znamená ostrakizovať.

Analogický sled štrkových ciest
lemujú zákazy inakosti
farebnosti
odlišnosti.

Fádnosť tradičných, patriarchálnych rodín
uniká z obrazov nedeľných obedov
za oknami.

Amorfnosť slov,
vyprázdnená sémantika,
predpoklad pod vplyvom domnienok 
s chybným úsudkom.

Sú
Množstvom hmoty bez ducha.

Nový umelecký smer – neakceptualizmus 
je charakteristický monolitnou skladbou
postnenávistných diel.

Chuť škorice bez cukru
trpkosťou podobná pohľadom
do budúcna
bez krásnohľadov. 

Michaela
Jónová

Michaela
Jónová

Michaela
Jónová

Michaela
Jónová

Michaela
Jónová

Michaela
Jónová

Michaela
Jónová

Michaela
Jónová



RECENZIA

Rakúsko-americká herečka a vynálezkyňa 
židovského pôvodu Hedy Lamarrová (1914 – 2000) 
prežila neuveriteľný život. Hrala vo viedenskom 
divadle, bola manželkou „obchodníka smrti“ 
Friedricha Mandla, stala sa na jeho požiadanie 
špiónkou vo svojom vlastnom dome, utiekla do 
Ameriky, nanovo si vybudovala kariéru na 
striebornom plátne, adoptovala si utečenecké 
židovské dieťa a vynašla aparát, ktorý umožnil vznik 
bezdrôtových prístrojov. Pre vtedajší svet však 
nebola viac ako „pekná tvárička“ a táto nálepka jej 
bránila aj v snahe pomôcť ukončiť druhú svetovú 
vojnu pomocou svojho vynálezu. Kniha zachytáva 
život tejto neobyčajnej ženy – a to najmä tie 
skutočnosti, ktoré si ľudia bežne s jej menom 
a tvárou nespájali.

Hedy vystupuje ako neobyčajne krásne dievča z 
bohatej rodiny a venuje sa svojmu celoživotnému snu 
– hrať v divadle. Približuje svoje pocity pri hraní, to, 
ako sa z nej stávajú divadelné postavy a ako sa ona 
sama vtedy stráca. Tiež priznáva, koľko síl ju stojí 
náročné manželstvo v zlatej klietke a starosti 
o rodičov. Neskôr opisuje svoje výčitky pre 
nezverejnenie tajných informácií, ktoré sa dozvedela 
pred svojím útekom, a nevarovala nimi svet pred 
plánmi Nemecka. Skvelý vzťah s otcom a chúlostivé 
zamestnanie Mandla jej umožnili prienik do sveta 
poznatkov, ktoré boli pre vtedajšiu ženu 
nadpriemerné. Hedy sa v knihe nedá poprieť bystrosť 
a intelekt, škoda len, že ho autorka okrem zmienok 
o politike a zbraniach oklieštila na strohé poznámky 
ako „čítala som knihy o fyzike“ a „rozumela som 
konverzácii pri stole“. Keďže za posolstvo knihy 
považujem predstavenie ženy ako „niečoho viac, než 
len atraktívneho zovňajšku“, boli pre mňa tieto sotva 
okrajové poznámky sklamaním. Rovnako aj opisy 
a postupy pri tvorení jej vynálezu boli zahmlené 
a nedostatočné – dá sa povedať, že takmer rovnako 
veľa pozornosti sa venovalo opisu jej šiat, šperkov 
a kvetov, čo zámeru nijako nepomohlo, skôr naopak.

Krásny námet knihy, ktorá je vzorovou učebnicou 
menej známej, ale o to viac zaujímavej ženskej 
histórie, naráža na trochu plytké spracovanie. Hoci 
život a názory Hedy Lamarrovej stoja za prečítanie, 
z knihy som si odniesla zmiešané pocity.

Marie Benedict
Jediná žena v miestnosti 

„Oženil som sa so ženou, 
ktorá nemá len peknú 
tvár,“ zašepkal mi Fritz 
do ucha. „Vzal som si 
tajnú zbraň.“
Jediná žena v miestnosti rozhodne nie je biografiou – 
to by mohlo čitateľov sklamať, pokiaľ očakávali 
podrobnosti zo života herečky alebo menej známe 
fakty o nej. Ponúka historickú beletriu, nenáročnú, 
ale pútavú. Pravým menom Hedwig Eva Maria 
Kiesler je sama rozprávačkou deja, občas šetrí 
slovami, avšak výstižne vysvetľuje svoje pocity 
a pripája svoje pozorovania či potrebné informácie. 
Motivácie a myšlienky ostatných postáv sa 
dozvedáme spolu s Hedy, keď sú vyslovené „nahlas“. 
Kniha je rozdelená do dvoch častí: Hedy v role 
poddajnej manželky mocného a žiarlivého muža 
v Rakúsku a potom v role samej seba v Amerike 
v Hollywoode, slobodná, no prenasledovaná 
minulosťou. Obidve časti sú písané formou denníka, 
čo čitateľom pomôže doplniť si obraz svetového 
diania, keďže príbeh sa odohráva pred vojnou 
a počas nej.

Text:

Mária Hroboňová
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
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1. Efektivní učení: Techniky přemýšlení, 
soustředění a komunikace s využitím 
myšlenkových map (Michal Černý a Dagmar 
Chytková)

Ak sa opýtate vyučujúcich na spôsob, akým je 
najlepšie roztriediť si myšlienky, ako jeden 
z najefektívnejších vám zrejme odporučia vytvorenie 
si myšlienkových máp. Práve preto som aj ja siahla 
po tejto knihe.

Hneď po otvorení knihy zaujme jej farebnosť. 
Jednotlivé kapitoly sú rozdelené podľa farieb už v 
obsahu, pričom ani jedna sa neopakuje a farebne je 
zladená následne aj celá daná kapitola. Kniha okrem 
myšlienkových máp ponúka aj osvojenie si kritického 
myslenia, kreatívneho učenia či rôznych techník na 
lepšie zapamätávanie si informácií. 

Už v úvode sa dozviete, že kniha je určená primárne 
pre študentov, a myslím si, že presne túto cieľovú 
skupinu sa autorom aj podarilo osloviť. 
Zostavovatelia však zároveň upozorňujú, že kniha je 
len akýmsi prvým krokom, barličkou, ktorá vás má 
nakopnúť správnym smerom. Udržanie si správneho 
smeru je v konečnom dôsledku na samotných 
študentoch. 

Kapitola venujúca sa myšlienkovým mapám je 
skutočne kvalitne spracovaná. Dozvedela som sa, 
kedy je vhodné zostaviť si myšlienkovú mapu, a aj to, 
ako ju správne zaznačiť tak, aby bola prospešná 
a aby sme si v závere nepovedali: „Bola to sranda, 

ale je mi to na nič.“ Okrem tejto kapitoly mi však 
pomohla aj ďalšia, v ktorej sa autori venujú 
organizácii a písaniu poznámok. Na rozdiel od iných 
kníh, v tejto sa nezamerali len na písanie poznámok 
rukou či elektronicky. Prišli so systémom, ktorý je 
užitočný pre obe strany.  

Kniha v závere milo prekvapila aj radou, ako sa 
vzdelávať prostredníctvom sietí modernej doby, 
a rovnako množstvom cvičení pripravených na konci 
každej kapitoly. V konečnom dôsledku nemôžem 
publikácii Efektivní učení nič vytknúť, azda stojí za 
zmienku to, že je napísaná v českom jazyku, čo 
nemusí vyhovovať úplne každému. 

2. Nastavenie mysle: Nová psychológia 
úspechu (Carol S. Dwecková)

Po tejto knihe som siahla práve pre podkapitolu 
s názvom Vzdelávanie. A urobila som dobre. Hoci sa 
kniha môže na prvý pohľad zdať pre študenta, ktorý 
si chce len napísať poznámky správnym spôsobom, 
zbytočná, verte, že nastavenie mysle v procese 
vzdelávania je veľmi dôležité, ba až kľúčové. Pravda, 
časť o výchove detí či obchode môžete v tomto 
prípade preskočiť, samotnú publikáciu však 
nezatracujte. Jej koncept autorka navrhla tak, aby 
vás postupne priviedla k „správnemu“ nastaveniu 
mysle. Počas čítania sa dozviete, čo celý tento pojem 
znamená, zamyslíte sa nad sebou a svojimi 
schopnosťami a dozviete sa, ako si nastaviť či 
prestaviť myseľ pri vzdelávaní. Mne pomohla 
zamyslieť sa nad vnímaním svojich úspechov, ako aj 

Štyri knihy, ktoré vám pomôžu 
so štúdiom na vysokej škole
Správne zadelenie času je polovicou úspechu. Táto veta na vás vyskočí hneď, keď zadáte 
do Google prehliadača heslá ako efektivita, čas, štúdium, práca a najnovšie už aj 
pandémia. Nie je tajomstvom, že po pandemických rokoch – či už vás zastihli ešte na 
strednej, alebo na vysokej škole – majú mnohí študenti problém opäť sa naladiť na rýchle 
študentské tempo alebo sa motivovať po návrate do škôl. Existuje mnoho kníh, v ktorých 
sú spracované techniky na zefektívnenie využitia času. Namiesto toho, aby ste ďalší 
vzácny čas museli venovať hľadaniu tej správnej knihy, ponúkam vám tipy na publikácie, 
po ktorých môžete priamo siahnuť. Nájdete ich v knižniciach, kníhkupectvách či priamo 
na internete dostupné v plnej verzii. 
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nad tým, čo vlastne samotné štúdium znamená 
a prečo študujem. Zistila som, že sama som 
inklinovala k prístupu, ktorý bol pre mňa nevhodný, 
čo často viedlo k stresu a úzkosti. Pritom len stačilo 
pozrieť sa na veci z iného uhla pohľadu a odrazu som 
si vedela lepšie zadeliť povinnosti, resp. určiť si 
priority. 

Kniha však nie je určená primárne pre študentov, 
hoci sa venuje aj otázke vzdelávania. Preto, ak 
hľadáte polopatisticky vypovedaný spôsob, ako si 
lepšie zorganizovať čas, a nechcete sa hlboko 
zamýšľať nad sebou a svojím vnímaním vzdelávania, 
po tejto publikácii ešte nesiahajte. 

3. Jak si dělat chytré poznámky: Čtěte, učte se 
a pište pomocí metody zettelkasten (Sönke 
Ahrens)

Kniha od nemeckého autora Sönkeho Ahrensa sa 
tešila od prvého vydania v roku 2017 takej obľube, až 
sa dočkala ďalšieho, aktualizovaného, vydania. Autor 
hneď v úvode vysvetľuje zámer knihy jednoduchou 
vetou „Píšu všetci“, a tým nemyslel len spisovateľov 
a odborníkov. Aj študenti píšu, či už sú to rôzne 
seminárne práce, eseje, referáty alebo poznámky. 
Áno, kniha je aj pre tých, ktorí sa chcú zdokonaliť 
v písaní poznámok. Mňa táto publikácia sprevádza 
počas celého štúdia. V každom štádiu akademického 
roka v nej dokážem nájsť informáciu, ktorá mi 
pomôže pohnúť sa z mŕtveho bodu v písaní, a to 
nielen poznámok. Je zaujímavá pre svoju 
všestrannosť pri dávaní rád, ako písať čokoľvek. 
Autor vás sprevádza princípom (metódou) 
zettelkasten, čo v preklade znamená poznámkový 
blok. Ak sa prelúskate úvodom knihy, môžete sa 
dozvedieť, ako si efektívne vytvárať poznámky, či 
dokonca ako písať celé práce do školy. Veľkou 
nevýhodou knihy, najmä ak nemáte veľa času a na 
čítanie vás čaká milión ďalších vecí, je spätosť 
jednotlivých kapitol. Najlepšie je knihu čítať stranu po 
strane a nepreskakovať celky, keďže to môže mať za 
následok preskočenie dôležitej informácie, na ktorú 
bude autor neskôr v knihe poukazovať. Publikácia je 
zaujímavou monotematickou príručkou o písaní, na 
ktorú by si mal každý študent počas prázdnin 
vyhradiť svoj čas.

4. Technika Pomodoro: Legendárny systém pre 
plánovanie času a dokonalú koncentráciu 
behom hlbokej práce (Francesco Cirillo)

Túto publikáciu som zvolila pre jej vysokú efektivitu 
v praxi. Aj keď to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, 
kniha je priam stvorená pre vysokoškolákov, čo sa 
napokon aj v úvode dozvedáme. Sám autor sa totiž 
touto metódou začal zaoberať práve v obdobiach 
beznádeje počas svojho štúdia. V prípade tejto knihy 
ide síce o beh na dlhé trate, čiže skôr o ďalšie čítanie 
počas voľna, avšak výsledok vás môže prekvapiť. 
Ciele techniky predstavenej v publikácii sú 
jednoduché: zmierniť pocity úzkosti, znížiť mieru 
rozptýlenosti a zlepšiť tak pozornosť a sústredenie, 
naučiť sa dlhšie si udržať motiváciu či dodať si 
odhodlanie dosiahnuť svoje ciele. Autor síce knihu 
zovšeobecnil tak, aby bola univerzálna pre každého 
čitateľa, ale dá sa jednoducho aplikovať aj na 
štúdium. Kniha je graficky zaujímavá, nemusíte sa 
obávať utopenia sa v oceáne textu. Okrem výkladu 
v nej nájdete aj úlohy a príklady, ktoré vám lepšie 
priblížia, „ako na to“. Publikáciu určite odporúčam, 
pokiaľ máte záujem naučiť sa, ako efektívne pracovať 
s vlastným časom.

Verím, že aspoň jedna zo 
spomenutých kníh vám pomôže 
a uľahčí štúdium. V konečnom 
dôsledku, vysoká škola nie je len 
o stálom učení sa, ale aj o 
stretávaní nových ľudí a objavovaní 
možností. Nedovoľte nadmiere 
povinností ukradnúť vám najlepšiu 
príležitosť na zdokonaľovanie sa a 
využite svoj čas naplno. 

Text:

Eva Lucia Rehaneková
študentka slovenského jazyka a literatúry
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Keď sa povie „cestovanie v čase“, každému hneď 
napadne tisíc možností, kam by chcel ísť, čo by chcel 
vidieť, čo by chcel možno zmeniť... Ovplyvnení 
kinematografiou a sci-fi žánrom – kto by takou 
„exkurziou“ pohrdol? Lenže cestovné kancelárie nič 
také neponúkajú. Ibaže by ste prišli do nenápadnej 
až trochu odpudzujúcej tokijskej kaviarne Funiculi 
Funicula. Je pomenovaná podľa neapolskej piesne 
z 19. storočia a voľný preklad „lanovka“ naznačuje, 
čo sa v nej asi deje. Na cestu časom je však 
potrebné, aby ste splnili všetky zvláštne podmienky, 
ktoré vraj takýto zážitok vyžaduje. Môžete sa 
napríklad stretnúť iba s ľuďmi, ktorí kaviareň navštívili, 
musíte sedieť na konkrétnej stoličke a nesmiete sa z 
nej pohnúť. A to najdôležitejšie pravidlo, musíte sa 
vrátiť do prítomnosti skôr, než vaša káva vychladne. 
Pravidlá ďalej pokračujú, ale vlastne nič, čo spravíte, 
aj tak nezmení prítomnosť. Niet divu, že legenda a aj 
kaviareň upadli do zabudnutia. Stojí to vlastne za tú 
námahu? 

Napriek tomu sa nájde zopár ľudí, ktorí podmienky 
splnia, pocestujú v čase a dokonca v tom nájdu 
zmysel: 

Vďaka tomu žena nechá svoju lásku odísť.
Vďaka tomu sa manželka nevzdá manžela 
s Alzheimerovou chorobou.
Vďaka tomu sa pochopia sestry, ktoré sa na niekoľko 
rokov odcudzili.
Vďaka tomu tehotná žena donosí svoje dieťa.

Takto na necelých 200 stranách nájdeme štyri 
dojemné príbehy o štyroch ženách, ktoré nám 
pomôžu uvedomiť si, že hoci nevieme zmeniť svoju 
situáciu, vyriešiť naše problémy a zbaviť sa starostí, 
môžeme zmeniť svoj postoj a myslenie, čím zmeníme 
svoju budúcnosť. 
Kniha – tak, ako naznačuje jej názov – je 
o pominuteľnosti vzácneho času, o tom, ako sa 
nesmieme nechať spútať minulosťou, akokoľvek radi 
by sme sa do nej chceli vrátiť. Príbehmi nám ukazuje, 
akú silu majú naše emócie a túžby, koľko toho vedia 

pokaziť unáhlené reakcie a ako sa stále dokážeme 
posúvať aj malými krokmi vpred. 

Jednotlivé príbehy zákazníkov a zamestnancov 
kaviarne sa prepletajú, zo začiatku teda čitateľ môže 
mať problém s japonskými menami. Strohý štýl 
písania, časté opakovanie pravidiel a detailné opisy 
pohybov zase pripomínajú, že autor je dramatik 
a táto „zbierka poviedok“ vznikla ako prepis 
divadelnej hry. Kniha tiež nie je patetická rozprávka, 
ktorá nám sľubuje šťastné konce, a japonskí autori to 
vo všeobecnosti nezvyknú preháňať s 
emocionalitou... 
Napriek tomu je Kým vychladne káva pôvabné dielo 

Tošikazu Kawaguči
Kým vychladne káva

Text:

Mária Hroboňová
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra
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Má význam cestovať 
v čase, ak neviete nič 
zmeniť?
založené na čarovnej predstave, že môžeme napraviť 
svoje chyby a povedať nevypovedané tým, na 
ktorých nám záleží. Autor vložil do nezaujímavej 
reality tému cestovania v čase a netrápi sa tým, ako 
by to mohlo fungovať alebo prečo je to tak. Pre útlosť 
knihy ani nie je čas sa nad tým zamyslieť. 
Jednoducho sa  predostrie dokonale fungujúca 
realita a je na čitateľovi, či ju prijme.
Kniha je krásna obálkou, námetom aj spracovaním, je 
pre mňa cťou prečítať si dielo takejto povahy. Zostáva 
už len dúfať, že aj zvyšné dva diely udržia latku 
vysoko.
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1. O půlnocích (Rainbow Rowell) 4/5

Príbeh nekonečne sa míňajúcich spriaznených duší. 
Zvláštny je svojou kompozíciou – autorka zachytáva 
dospievanie a vývoj vzťahu medzi hlavnými 
postavami cez štyri silvestrovské polnoci. 
Nechronologicky opisuje chvíle pred odpočítavaním 
príchodu Nového roka hrdinky Mags, ktoré strávila 
po boku svojho najlepšieho kamaráta Noela. Všetko 
sa to začalo, keď ho prvýkrát zachránila pred 
alergickou reakciou na orechy, aspoň to vždy tvrdí 
Noel. Postavy sú veľmi sympatické, a aj keď 
poviedka nie je tematicky úplne vianočne ladená, je 
výborným začiatkom tejto knihy.

2. Dáma a líška (Kelly Link) 2,5/5

Miranda po tom, ako sa jej mama dostane do 
väzenia na doživotie, trávi každé vianočné sviatky 
u svojej krstnej mamy. Na jednej z veľkolepých osláv 
usporiadaných na Vianoce zahliadne v záhrade 
tajomného muža sledujúceho dianie vo vnútri. 
Mirandina zvedavosť ju donúti vykročiť do 
zasneženého večera a odhaliť jeho tajomstvá. To ešte 
nevie, že na oslobodenie líšky jej nebude stačiť len 
ihla a niť. Atmosféra poviedky bola záhadne čarovná, 
miestami som mala až zimomriavky. Postavy mi však 
pripadali bez emócií, chýbalo medzi nimi napätie. 
Najhoršia bola podľa mňa záporná postava Dáma, 
ktorá bola veľmi slabo napísaná a vôbec nenaháňala 
hrôzu.

3. Andílci ve sněhu (Matt de la Peña) 4,5/5

Poviedka o chudobnom študentovi, ktorý je cez 
sviatky ďaleko od rodiny. Trávi ich v byte svojho šéfa, 
poverený strážením mačky, zatiaľ čo vonku zúri 
víchrica. Nič nejde podľa pôvodného plánu – jeho šéf 
zabudne doplniť chladničku a na dvere mu zrazu 
niekto zaklope, aj keď mal byť v bytovke úplne sám. 
Vykľuje sa z toho susedka so zamrznutým potrubím. 
Hlavný hrdina Shy mi veľmi prirástol k srdcu, čo sa, 
bohužiaľ, o hrdinke Haley nedá povedať. 

4. Najdeš mě podle Polárky (Jenny Han) 3/5

Príbeh, ktorý sa odohráva na severnom póle, nám 
hovorí o Santovej adoptívnej dcére. Zapadnúť medzi 
elfov je pre ňu ťažké, a to nielen pre jej výšku. 
A akoby toho nebolo málo, zaľúbi sa do Flynna, 
charizmatického a obľúbeného elfa. Keď sa jeden rok 
vydá so Santom rozdávať darčeky, prvýkrát stretne 

Náhrada za plyn: Zahriatie 
v podobe zimných poviedok
Pomaly prichádza čas Vianoc, keď vonku šantí sneh v prítomnosti tuhého mrazu a my sa 
radi zabalíme do deky s horúcim čajom v jednej ruke a s knihou v druhej. Ak stále 
nepociťujete vianočnú náladu, predstavíme vám knihu, ktorá to možno napraví. Ak ste 
fanúšikom poviedkových príbehov a literatúry pre mládež, potom je pre vás toto určite 
tým pravým orechovým. Dvanásť príbehov, dvanásť autorov, vianočná atmosféra 
a romantické príbehy, niektoré aj s fantastickými prvkami. Toto ponúka kniha Dárek z 
pravé lásky, ktorá bola preložená do češtiny v roku 2015. 
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ľudského chlapca, ktorého potom nedokáže dostať z 
hlavy. Milý krátky príbeh, ktorý však vo mne nič 
nezanechal. Skončil otvorene a dozvedeli sme sa 
z neho len veľmi málo.

5. To je Yulský zázrak, Charlie Browne  
(Stephanie Perkins) 5/5

Marigolda potrebuje od Severa, mladého predajcu 
vianočných stromčekov, jednu láskavosť. Jeho hlas. 
Vytvára totiž animácie a Severov hlas by bol vhodný 
pre postavu v jej projekte. Hrdinka však spanikári 
a skončí s vianočným stromčekom v preplnenom 
byte. Po prvotnom zhrození pri vkročení do bytu sa 
Sever rozhodne pomôcť s jeho uprataním. 
Postupným odnášaním nábytku sa odhaľujú aj 
tajomstvá hlavných hrdinov. Autorka si moju 
pozornosť získala už na prvej strane a udržala si ju do 
úplného konca. Dej bol veľmi pekný, premyslený a 
poriadne som sa nasmiala.

6. Záskok za Santu (David Levithan) 3/5

Hlavný hrdina by pre svojho priateľa Connora spravil 
čokoľvek, aj preto sa ocitne na Vianoce uňho doma. 
O polnoci. V obleku Santa Clausa. Každoročne túto 
tradíciu dodržiaval Connorov otec, ktorý od nich 
tento rok odišiel. Po krátkom stretnutí s Connorovou 
mladšou sestrou a nenápadnom prekladaní už dávno 
položených darčekov pod stromčekom by sa mal 
vydať domov. Ťažia ho však neodbytné myšlienky 
a cíti sa nevítaný, aj keď v dome už všetci spia. Nie je 
si istý, či dokáže zaplniť prázdne miesto, ktoré 
zostalo po odchode otca. V náručí jeho priateľa tieto 
pocity zmiznú, aj keď len na chvíľu. Z môjho uhla 
pohľadu bol nápad výborný, ale v autorovom podaní 
slabo spracovaný. 

7. Krampuslauf (Holly Black) 4/5

Príbeh, v ktorom sa želania stávajú skutočnosťou. 
Santa odmeňuje všetkých, nielen tých, čo si to 
zaslúžia. Krampus trestá tých, ktorí neposlúchajú. 
Hlavná hrdinka bola vždy zástankyňou Krampusa. 
Prečo? Preto, lebo túži po spravodlivosti. A tej sa aj 
dočká. Táto krátka poviedka vám vnukne nádej, že 
pokiaľ niečo odhodlane chcete, raz sa vám to vyplní. 
Od tejto autorky som už čítala iné dielo, ktoré sa mi 
veľmi páčilo. Mala som isté očakávania a tie sa aj 

naplnili. Krampuslauf poskytuje príjemné čítanie s 
fantastickými prvkami a pekným posolstvom. Ak by 
bol tento príbeh dlhší, možno aj rozpracovaný do 
samotnej knihy, nenahnevala by som sa. 

8. Cos to sakra provedla, Sophie Rothová? 
(Gayle Forman) 2/5

Katastrofy na dennom poriadku. Pocit vydedenca 
v spoločnosti. Osamelosť. Túžba po nájdení 
spriaznenej duše. Týmto všetkým si prechádzala 
hlavná hrdinka po nastúpení na univerzitu. Avšak len 
dovtedy, kým nestretla niekoho, pri kom našla 
pochopenie a útočisko. V tomto prípade mi čítanie 
šlo ako v lete na sánkach. Musím sa priznať, žiaľ, 
hlavná hrdinka ani príbeh samotný mi nesadli. 
Konverzácie sa mi zdali trápne a vnímala som tu aj 
rasistické narážky, čo mi celkom prekážalo. Od 
autorky som čítala aj lepšie výtvory. Jej knihy ma 
priviedli k čítaniu, preto som mala iné predstavy 
o kvalite textu, a úprimne, bola som trochu sklamaná. 
Nebolo to úplne zlé čítanie, táto poviedka mi však 
nesadla. Nesmierne sa mi uľavilo, keď som mala túto 
poviedku za sebou. 

9. Kyblíky s pivem a jezulátko (Myra McEntire) 
3/5

Problémový hlavný hrdina. Pre zmenu chlapec. 
Neustále vytvára nejaké problémy, vďaka ktorým si 
ho ľudia zapamätajú. Avšak tentoraz to tak 
prešvihne, že je preto ohrozená celá jeho budúcnosť. 
Dostane druhú šancu. Šancu napraviť to, čo pokazil. 
Láska, dobrí ľudia, ktorí ho budú obklopovať, 
a Vianoce ho donútia zamyslieť sa nad svojimi činmi 
a uvedomiť si, že cesta, ktorou sa predtým uberal, nie 
je tá správna. Poviedka je napísaná odľahčeným 
spôsobom, čo zaručuje jednoduchšie čítanie. Hlavný 
hrdina si získal moje srdce. Pri čítaní som sa aj 
niekoľkokrát zasmiala. S radosťou som ju celú 
prečítala, hoci samotné prostredie, do ktorého bol 
príbeh vsadený, mohlo byť aj pestrejšie. Autorka sa 
s tým mohla viac vyhrať, ale aj napriek tomu to bolo 
príjemné čítanie. 

10. Vítejte ve Vánocích, CA (Kiersten White) 
4,5/5

Dievča zúfalo túžiace odísť z mesta, aby šlo za iným 
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životom. Stretne chlapca, ktorý ju naučí  pozerať sa 
na veci inak. Nechuť k práci, rodine, vystrieda radosť 
z vecí navôkol. Dobrota a láskavosť sálajúca z tohto 
chlapca ju natoľko pohltí, že to ovplyvní nielen ju, ale 
aj celé okolie. Ona zrazu prehodnotí svoj postoj 
k všetkému a uvedomí si, aký poklad má. Príbeh bol 
naozaj veľmi pekný. Všetky poviedky majú v sebe 
vianočnú atmosféru, ale tu jej bolo suverénne 
najviac. Vianoce sa mi spájajú so snahou potešiť 
iných. Myšlienka vyplývajúca  z textu sa niesla 
v dôležitosti potešiť cudzích ľudí, čím nadobudla 
nespochybniteľné čaro. Vítejte ve Vánocích je 
poviedka prebúdzajúca  v čitateľovi pocit, že by si ju 
rád prečítal znova. Ak si chcete prečítať príbeh 
navodzujúci vianočnú atmosféru, odporúčam práve 
tento.
 
11. Betlémská hězda (Ally Carter:) 3,5/5

Hlavná hrdinka bez premýšľania ponúkne svoj lístok 
do New Yorku cudziemu dievčaťu, pretože už aj tak 
uteká pred smutnou a temnou minulosťou. Tá jej 
pripomína, že prišla o všetko. O rodinu, možnosť 
slobodne sa rozhodovať, a hlavne o to byť šťastná. 
Pri prvej príležitosti nezaváha a hneď sa chopí šance 
odpútať sa od starého života. Chvíľu ľutuje toto 
rozhodnutie, ale nakoniec získa niečo, čo vôbec 
nečakala. Domov a lásku. Ide o vcelku príjemný 
príbeh, ktorý ukazuje, ako vám neplánované 
rozhodnutia môžu úplne zmeniť život. V tomto 
prípade k lepšiemu. Poviedka ma síce nezaujala tak 
veľmi ako iné, ale aj napriek tomu si myslím, že sa 
oplatí prečítať si ju. 

12. Dívka, která probudila snílka (Laini Taylor) 
5/5

Ďalšia poviedka, ktorá vo vás prebudí nádej, že sny 
sa stávajú skutočnosťou a že vy sami ste strojcami 
svojho osudu. Táto poviedka bola niečím úplne iným. 
Celkom nový svet, nové bytosti a všetko opísané tak, 
že pri čítaní sa človek cítil ako v rozprávke. Hlavná 
hrdinka sa chcela vyhnúť sobášu so zlým kazateľom, 
a tak požiadala o pomoc bájnu bytosť, ktorá už roky 
spala v zabudnutí. Bytosť menom Snílek jej prisľúbila 
svoju pomoc. Zo začiatku, kým som pochopila, o čo 
tu presne ide, mi čítanie šlo ťažko, ale neskôr to už 
šlo jedna radosť. Tento príbeh by som si taktiež 
vedela predstaviť ako samostatnú knihu. A uvítala by 

NAŠE NAJOBĽÚBENEJŠIE 
POVIEDKY:

som to tu azda najviac. Naozaj veľmi zaujímavý 
fantastický, až takmer rozprávkový príbeh, ktorý sa 
oplatí prečítať. 

Text a fotografie:

Daniela Lesňaková
Martina Karasová

študentky slovenského jazyka a literatúry
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Obe si nás získala poviedka s názvom Dívka, která 

probudila Snílka.

A prečo? 

Daniela:

Taylor má talent na vytváranie postáv. Záporná 
postava reverenda Speara bola výborne napísaná – 
tohto „stáleho návštevníka pekla“ som neznášala od 
prvej zmienky. Pri postave Snílka som mala zmiešané 
pocity – fascinoval ma, ale zároveň aj trochu desil. 
Bola to jedna z poviedok, po ktorej dočítaní som 
túžila, aby z toho bola celá kniha.

Martina: 

Zo všetkých bola táto poviedka pre mňa 
najoriginálnejšia a najprepracovanejšia. Páčili sa mi 
tak postavy, ako aj samotné prostredie, do ktorého 
bol príbeh vsadený, bytosti, a tak isto aj dej a štýl 
písania autorky. Nemám jej jednoducho čo vytknúť. 
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Rupi Kaur je vo svojich básňach hlasom všetkých 
utláčaných, nevypočutých a ponižovaných. Jej 
poézia sa dotýka aktuálnych a nadčasových tém, 
ktoré trápia dnešnú spoločnosť. Oceňujem, že 
nezabudla ani na LGBTIQ+ komunitu. Svojím 
talentom a umením dokáže osloviť najmä mladú 
generáciu. Jej diela neotvárajú len dvere do jej 
najtemnejších myšlienok, strát a tráum, ale odokrýva 
v nich aj proces sebapoznávania, sebaistoty a lásky 
k sebe samej.

Zbierka má prvky moderného feminizmu. Čitateľky 
môžu prostredníctvom jej poézie nabrať odvahu 
bojovať za svoje práva. Čitateľov môže povzbudiť 
k pochopeniu problému postavenia žien v 
spoločnosti, pretože ani v dnešnej dobe ženy nemajú 
rovnaké práva ako muži. Autorka je úprimná, nežná a 
zároveň surová. Nebojí sa dovoliť nám nahliadnuť do 
svojej intimity a nebojí sa pomenovať nahlas 
problémy dnešnej doby. 

Dielo je rozdelené do štyroch kapitol: myseľ, srdce, 
odpočinok a prebudenie. Autorka postupne 
sprevádza čitateľa svojou minulosťou, prítomnosťou a 
budúcnosťou. Otvorene píše o depresii, úzkosti, 
prázdnote, ale aj o strachu z budúcnosti. Úprimnými 
slovami dokáže čitateľa zasiahnuť priamo do miesta, 
kde sa cíti najzraniteľnejšie. Potom ho prevedie 
procesom prijatia seba samého, za ktorým nasleduje 
uzdravenie. Odvážne odokrýva vlastný príbeh 
sexuálneho obťažovania, ktorému musela čeliť už ako 
dieťa.

Podobne ako v iných dielach hovorí o medziľudských 
a toxických vzťahoch či o priateľstve.  Nebojí sa 
hovoriť ani o ženskej sexualite, rozkoši, vášni a iných, 

v spoločnosti tabuizovaných témach, čo môže 
niektorých čitateľov pobúriť, iných zase ohúriť.

Autorka hovorí aj o tom, ako sú prisťahovalci v práci 
nedocenení, utláčaní a zneužívaní. Pracujú príliš 
tvrdo, a aj keď v nejakej krajine žijú dlhé roky, stále sú 
považovaní za cudzincov. Hodnotím veľmi pozitívne 
predovšetkým to, že ani na tento problém 
v spoločnosti nezabudla a oboznamuje čitateľa 
s jeho existenciou. Na druhej strane je dosť 
pravdepodobné, že keby autorka nebola súčasťou 
prisťahovaleckej komunity, nikdy by o tom 
nenapísala, ale to sú už len domnienky. 

Dielo som čítala v angličtine, pretože nie som 
fanúšičkou slovenských prekladov, najmä poézie. 
Jednoduchý, zrozumiteľný a ostrý jazyk autorky je 
inšpiratívny a revolučný. Vyzdvihujem odvahu 
a nebojácnosť Rupi Kaur, pretože dala na papier 
všetko to, čím je. Pre niekoho by to mohlo vyzerať 
ako slabosť, ale vo mne to evokuje enormnú silu 
ducha a osobnosti. Pozitívne hodnotím aj autorkinu 
originalitu a umelecké cítenie. Jej talent srší 
z každého diela, ktoré vyšlo.  Za negatívum 
považujem azda len vzájomnú podobnosť všetkých 
autorkiných diel, to však možno vnímať ako súčasť jej 
individuálneho štýlu. 

Moje telo, môj chrám, 
moja modla, moja sila

Text:

Bc. Sára Horeličanová
študentka žurnalistiky
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Milovníci poézie už zrejme počuli o kanadsko-indickej poetke, ilustrátorke a umelkyni Rupi 
Kaur. Preslávilo ju predovšetkým dielo Mlieko a med, ktoré sama vydala a ilustrovala v 
roku 2015. Medzi jej ďalšie diela patrí zbierka Slnko a jeho kvety (2017) alebo najnovšia – 
Moje telo, môj domov, ktorá otvára dvere do najtemnejších zákutí autorkinej duše. 
Predstavuje v ňom osobné svedectvo a svoju cestu životom.



Využitie anglického jazyka 
vo svete
Práve sedím v Martinuse na káve a rozmýšľam, ako najlepšie napísať tento 
článok. Kráčam do sekcie „English books“ a pozerám sa na výber literatúry, ktorý 
zmenil svet v rôznych smeroch. Predsa len literatúra a jazyk idú ruka v ruke už od 
pradávna. Pozerá na mňa sám Harry Potter, kniha napísaná britskou autorkou, 
vydaná v Spojenom kráľovstve, ktorá je jednou z najčítanejších kníh súčasnosti 
a bola napísaná práve po anglicky. Keď sa otočím, pozerá na mňa pár ďalších 
klasických románov, ako napríklad tie od Jane Austen.

Anglický jazyk nie je potrebné predstavovať. Je to 
hybná sila, ktorá mení životy ľudí vo svete. Ovládať 
ho v dnešnej dobe je porovnateľné so schopnosťou 
rozpoznávať svetové strany.

 Portál babbel.com uvádza, že angličtina je dnes 
materinským jazykom asi 360 miliónov ľudí na svete 
a ďalšia miliarda ľudí ho využíva v bežnej 
komunikácii, v práci, v biznise a pod. Tieto čísla ďalej 
rastú. 

V prvom rade je potrebné pozrieť sa na históriu 
anglického jazyka. Angličtina patrí medzi germánske 
jazyky, konkrétne do skupiny západogermánskych, 
kam patrí aj nemecký jazyk. Ako uvádza Martina 
Zacharová na portáli kurzy-pobyty.sk v článku Viete 
ako vznikol anglický jazyk?, budovanie anglického 
jazyka do podoby, v akej ho poznáme dnes, trvalo 
1 400 rokov. 

 Doklady o prvom použití tohto jazyka pochádzajú z 
raného stredoveku a dnes je známy ako jazyk 
svetového diskurzu. Jeho počiatky sa datujú do 
piateho storočia pred naším letopočtom. V tom čase 
prišli do Británie tri germánske kmene – Anglovia, 
Juti a Sasi, ktorí atakovali Keltov a vytesnili ich na 
súčasné územie Škótska, Írska a Walesu. Samotný 
názov anglický jazyk pochádza od Anglov, ktorých 
jazyk sa volal “Englisc“ a časom z neho vznikol 
názov English. História modernej angličtiny sa začala 
v 15. storočí a to tým, že sa v Londýne zaviedla 
kníhtlač, čo podnietilo postupný vývin angličtiny do 
podoby, v akej ju poznáme dnes.	

 V niektorých oblastiach už je anglický jazyk 
samozrejmosťou. Ak sa chceme uplatniť vo svete či 
ísť na výlet do zahraničia, len ťažko sa zaobídeme 
bez základných anglických fráz.
	  
 Naša generácia už pozná anglický jazyk ako niečo, 
čo je súčasťou bežného života. Vedieť po anglicky je 
len vstupenkou do sveta prinášajúcou mnoho ďalších 
benefitov. Treba však spomenúť, že získavanie 
akejkoľvek znalosti môže byť náročné, a to sa týka 
i jazykov. Výučbe tohto svetového jazyka tiež treba 
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venovať dostatok času a zahĺbiť sa do jeho 
tajomstiev, aby sme pochopili podstatu tohto 
čarovného jazyka, ktorý dnes vládne svetom. Veď len 
keď si otvoríme YouTube, vyskočí na nás množstvo 
videí v anglickom jazyku. Aj mnoho zahraničných 
youtuberov využíva anglický jazyk ako prostriedok 
komunikácie namiesto ich rodného jazyka. Dôvodom 
je to, že vďaka angličtine nadobudnú ich videá väčší 
dosah v globálnom online priestore.

Využitie angličtiny vo svete je len plusom 
k obohateniu života. Anglický jazyk otvára more 
možností a je odpoveďou na otázku, ako sa stať 
súčasťou moderného sveta. Angličtinou sa dá 
dohovoriť nielen v anglicky hovoriacich krajinách, ale 
dnes už takmer na celom svete. Jednoducho –  
otvára dvere tam, kde ich slovenský jazyk zatvára. Je 
využiteľná takmer kdekoľvek. Ak vstúpite na územie 
inej krajiny a potrebujete sa dohovoriť s niekým, kto 
neovláda váš materinský jazyk a ani vy ten jeho, 
môžete využiť angličtinu.
Mnoho medzinárodných spoločností funguje na 
základe toho, že používajú na komunikáciu práve 
angličtinu. Ak ovládate angličtinu, môžete napríklad 
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Či chceme alebo nechceme, 
angličtina je súčasťou našej 
prítomnosti 
a pravdepodobne aj 
budúcnosti. Je pre nás 
plusom, ak sa ňou vieme 
aspoň do určitej miery 
dohovoriť.

čítať literatúru alebo pozerať filmy v tomto jazyku. Ak 
by ste si hľadali prácu v inom štáte, anglický jazyk je 
prvou voľbou. Ak chcete ísť študovať do inej krajiny, 
napríklad do Dánska či Holandska, opäť potrebujete 
poznať tento jazyk. Ak by ste išli na nejakú 
konferenciu či už svetového formátu, alebo prípadne 
len v európskom kontexte, opäť budete  počuť 
anglický jazyk. Množstvo certifikátov, ako napríklad 
IELTS, Cambridge English Qualifications alebo 
skúšky TOEIC a TOEFL majú platnosť v celom svete 
a otvárajú svojim majiteľom dvere do sveta.

Sila angličtiny je viditeľná aj v slovenčine. Existujú 
rôzne anglicizmy, ktoré sa u nás udomácňujú, 
a dokonca je často anglický výraz používanejší než 
slovenský. Napríklad dnes už nechodíme na 
stretnutia, ale na mítingy. Mnoho európskych jazykov, 
vrátane slovenského jazyka, je v kontakte 
s angličtinou a preberá z nej mnoho výrazov. 
A angličtina má aj ďalšiu zaujímavosť – existuje 
viacero jej variantov. Máme britskú, americkú, 
austrálsku a medzi tým ešte niekoľko ďalších jej 
podôb. Okrem toho je súčasťou maturitnej skúšky 
takmer na všetkých stredných školách na Slovensku 
i v iných štátoch.	

Zdroje:

Text:

Bc.  Michaela Villímová
študentka učiteľstva

anglický jazyk a literatúra – slovenský jazyk a literatúra



Ide o študentské kreácie na podklad správy zo štylistických cvičení podľa R. Queneaua. V ponuke 
boli 4 možnosti: preciózny text, text so zvukovou hrou - aliteráciou, hanlivý text alebo subjektívny 
text. Tentokrát sú to hanlivé varianty od Mateja Danča a Ivany Turnerovej, variant s aliteráciami od 
Michala Chudého a preciózny text od Eleny Duškovej.

Matej Dančo

Zas tie staré kraksne na linke S meškajú a ja sa 
nestíham dotrepať do mojej nudnej práce. Aby môj 
život nebol už dosť nahovno, sa tam nejaký vysušený 
dedek s idiotským náhlavkom ako muchotrávka 
a krkom ako žirafa tlačí a všetkých otravuje 
škriekaním na nejaké iného záprdka. Že vraj doňho 
stále drbe, hlavne že pri tom vyzerá, ako keby sa 
ráno dobre nevysral. Neskôr len tak čumí na voľné 
miesto, skade sa práve zdruzgal niekto iný a báchne 
sa naň.

O dve hodiny neskôr naňho zízam na Rímskom 
nádvorí, čo vyzerá jak skládka pred bydliskom 
všetkých bezďakov Saint-Lazera. Motá sa tam 
s nejakým pošukom, čo mu zíza na výstrih a zdrbáva 
ho: „Čo si jak gadžo? Mrdni si tam na cecky sponu 
abo dačo.“ 

Michal Chudý

Pamätám na poludnie na preplnenom peróne, práve 
prišiel prepchatý prepravný prostriedok, kde 
pateticky pokrikoval podlhovastý paznecht 
s pompéznou pokrývkou palice na podnapitého 
postávajúceho podrážkou na pajácovom pahýli. Pri 
prvej príležitosti predbehol poradovník na posadenie 
sa. 

Potom prechádzal v procesii pred parádne 
postaveným príbytkom s parťákom poučujúcim 
o podradných pánskych prioritách. Text:

Matej Dančo

študent prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra

Michal Chudý

študent prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – taliansky jazyk a kultúra
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Ivana Turnerová

Načakal som sa jak debil, kým konečne prišiel ten 
zaprdený autobus. Hlava na hlave, všetci sa na seba 
tlačili jak idioti. Voľaký vyobliekaný chuj, čo sa niesol 
jak hovno na paličke, sa tam začal rozvreskovať po 
ďalšom dementovi, čo mu šlapal na päty. Chalan sa 
porád zosral, tak keď zbadal voľné miesto, išiel odtiaľ 
radšej do riti preč. 

O dve hodiny neskôr som toho chuja stretol na 
zasvinenom Saint-Lazare. S obdobným debilom tam 
riešil nejaký posraný gombík. Hovorím si: Bodaj by ti 
ten gombík na hubu prišili, ty čurák.

Elena Dušková

Počas jedného nádherného, teplého, letného dňa 
som za štebotu vtáčikov spozoroval v diaľke to 
vznešené vozidlo. Autobus, naplnený typickou 
arómou, slúžiaci na prepravu chudobných aj 
bohatých. Väčšina tých úbohých ľudkov sa tlačila na 
zadnej plošine. Medzi nimi sa hrdo vypínal najvyšší z 
nich – muž s majestátnym hrtanom. Stál tam, sťa 
vysoká jedľa. Podchvíľou vyšlo z jeho úst 
napomenutie, určené jeho spolupútnikovi, ktorý si 
svojou neopatrnosťou dovolil zneuctiť velikánove 
topánky. Ten vystrašený chudáčisko sa hneď, keď 
zbadal voľné sedadlo vyparil ako gáfor.  

Keď malá ručička dvakrát prešla svoju púť, mal som 
česť stretnúť tohto muža znovu, na nevídanom 
mieste zvanom Saint Lazare. Stál tam, rozprávajúc 
jeho druhovi o gombíku. Povedal som si: „Úbožiak, 
mohol by ten gombík transportovať hoc aj do 
nebeských výšin, niet mu už pomoci.“  

Ivana Turnerová

študentka prekladateľstva a tlmočníctva

anglický jazyk a kultúra – arabský jazyk a kultúra

Elena Dušková

študentka prekladateľstva a tlmočníctva

nemecký jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra
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Tvor
s
nami!

Kulturárium je časopis, v ktorom 
môžeš prejaviť svoje názory, 
zdieľať svoju tvorbu a pritom 
budovať svoje publikačné 
portfólio. Zapíš si predmety 
Publikačná prax 1, 2, 3, 4 a uč sa 
praxou!


