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Môj hranolčekový 
príbeh
alebo ako som potila krv v 
Mekáči

Sme mladí, máme veľa záujmov a takmer každý pia-
tok lietame niekde po meste. Logicky, všetko to stojí 
peniaze. A nemalé. Takto pred rokom ma prestalo 
baviť stále si pýtať od mamky päť eur takmer každý 
druhý deň, a rozhodla som sa, že si nájdem brigádu. 
Už to bol dosť ťažký krok, pretože 16 ročné dievča 
(prekvapivo) nikam nechcú vziať. Mojou spásou sa 
stal McDonald. Teda, aspoň som si to myslela. Na po-
hovore sa ma nepýtali nič zložité, dôležitá bola len 
odpoveď áno. Áno chcem robiť a áno, veľa!

Ak by som mala McDo-
nald prirovnať k niečo-
mu, bol by to oheň. Dob-
rý sluha, zlý pán. Zarobíte 
tam dobre, ale za akých 
okolností? To vám už na 
pohovore neprezradia. 
Dôležité pre pochopenie 
bežného McZamestnanca 
je vedieť štruktúru pra-
coviska. Pracovníci majú 
menovky v troch fareb-
ných prevedeniach: ze-
lená pre začiatočníkov, 
žltá pre samostatného 
zamestnanca (tú získate 
automaticky po pol roku) 

a biela- tréneri. Crew tré-
neri majú za úlohu učiť 
začiatočníkov. Je však 
celkom bežné, ak začia-
točník, ktorý je v Meká-
či mesiac, učí toho, čo je 
tam len týždeň. Pýtate sa 
prečo? Odpoveď je- málo 
trénerov!  Pracovisko sa 
delí na 4 základné čas-
ti- kuchyňa, lobby, kasa 
a drive. Ja som mala to 
„šťastie“ byť na všetkých 
stanovištiach. Preto za-
čnem asi tým najlepším 
-  drive. 
Drive je zaujímavá časť, 

pretože môžete sedieť v 
búdke, kde vytvárate ob-
jednávky a kasírujete, 
alebo môžete vo vnútri 
baliť a vydávať objed-
návky. Máte na hlave 
slúchadlá, a tak sa cítite 
dôležito, komunikujete s 
ľuďmi a je len malá šanca 
že sa niečím zababrete... 
jednoducho super job. 
Jediné, čo vám pokazí 
náladu je približne 30 áut 
skoro každý večer, objed-
návka, kde je minimálne 
15 vecí alebo nepríjemný 
zákazník, ktorý do tej coly 

F ŠKOLE
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naozaj ľad nechcel a urči-
te to pri okienku povedal. 
Ehm... nie, nepovedal.
Rovnako ste vyhrali aj 
keď robíte na kase. Jedi-
né, na čo si musíte dávať 
extrémny pozor, sú pe-
niaze. Pretože, ak niečo 
pokazíte, ošklbete o pe-
niaze samého seba alebo 
zákazníka. Samých seba 
znamená, že to, čo vám 
bude v kase chýbať, platí-
te zo svojho. A zákazníci? 
Tí sa prídu sťažovať aj na 
chýbajúci cent. 
Srdcom McDonaldu je 
kuchyňa. Tá sa delí na 
gril a bop. Bop je časť, 
kde sa vytvárajú sendviče 
z kuracieho mäsa, balia 
sa nugety či taštičky. Na 

oboch stranách vás však 
čaká peklo. Popáleni-
ny sú bežné, sem tam sa 
pošmyknete na litri ole-
ja, ale čo je najhoršie, sú 
teploty. Najmä, ak je leto. 
Je celkom vtipné vidieť, 
ako príde zákazník na 
zmrzlinu do klimatizova-
ného priestoru a sťažu-
je sa na horúčavu. Vy sa 
len pousmejete, pozriete 
sa na dlhé polyesterové 
nohavice, ktoré na sebe 
máte, na teplomer, ktorý 
ukazuje 45 stupňov a v 
tichosti závidíte. Predo-
všetkým, ak stojíte rovno 
pri ohrevnej „skrini“ kto-
rá má presne 60°C! 
Veľa ľudí je zvedavých, 
ako to je s mäsom. Mäso 

sa po vybratí z fritézy 
ukladá do „šuflíkov“,  kto-
ré sú vo vyhriatej skrini a 
ich trvácnosť je 20 minút.  
Takú istú dobu vydržia aj 
burgre, ktoré môžete vi-
dieť v tej „poličke“ s čís-
lami. Budem k vám však 
úprimná, ak tam prídete 
v nedeľu ráno a nie ste si 
istý čerstvosťou, dajte si 
to, čo tam nie je! Možno 
si počkáte, avšak budete 
na 100 percent vedieť, že 
to, čo idete konzumovať, 
nebolo vyrobené pred 
hodinou.  Tajomstvá ako 
chuť mäsa, omáčok či 
syra však spočíva v sa-
motnom výrobnom pro-
cese. Tajomstvom to teda 
ostane už navždy. 
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Práca v kuchyni sa však 
netýka len varenia (skla-
dania) ale aj samotnej 
prípravy surovín. Kľúčo-
vé slová sú temperácia a 
badoček. Temperácia je 
činnosť pri ktorej surovi-
ny z chladničky získavajú 
izbovú teplotu, a to tak, že 
ich uskladníte do badoč-
kov a položíte na zauží-
vané miesto. Pod slovom 
badoček si predstavte 
hlbokú plastovú nádobu.  
Do tejto nádoby usklad-
ňuje v podstate všetko. 
Vopred nakrájaný šalát, 
syr ale aj rajčiny. Tie, si 
ale už krájate samy. 
Je nemožné dať do jednej 
miestnosti množstvo ľudí 
a očakávať, že si všetci 

budú rozumieť. V McDo-
nalde toto pravidlo platí 
na dvakrát, pretože tak, 
ako tam stretnete fešné-
ho vysokoškoláka, tak 
tam na vás kričí životom 
unudená  slobodná šty-
ridsiatnička. Päťdesiat 
percent sú zamestnan-
cami Mekáča robotníci, 
predavači , či kaderníčky, 
štyridsať percent sú žiaci 
stredných a vysokých škôl 
a zvyšných desať percent 
je zázrak. Zázrak preto, 
lebo niektorí berú prácu 
v McDonalde ako hobby. 
Po svojej prvej (veľakrát 
dobre vynášajúcej) práci 
si jednoducho prídu od-
dýchnuť tam. Pýtam sa, 
preboha, prečo?!

Aj vy sa vždy pozeráte na 
toho chudáka, čo sa pre-
chádza po reštaurácií s 
vozíkom plným tácok? 
No, tento chudák som 
bola jednu dobu aj ja. 
Lobby je to pracovisko, 
ktoré vám vezme aj ten 
najmenší kúsoček viery v 
ľudstvo. Stačí vám hodina 
a verdikt je jasný- zákaz-
níci si na hygienu príliš 
nepotrpia. Nesnažím sa 
nikoho uraziť, ba dokon-
ca menovať, jednoducho 
toto je holý fakt. Neporia-
dok, ktorý niektorí zákaz-
níci za sebou nechávajú,  
je neskutočný. Nevravím 
o omrvinkách na tácke, 
či nedojedenom hambur-
geri v deckom kútiku, ale 
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o rozsypaných hranol-
čekoch po celej ploche 
reštaurácie, rozliatych 
kolách na schodoch, a to 
častokrát bez toho, aby 
niekoho zo zamestnan-
cov aspoň upozornili. 
Na záver to najlepšie, 
niečo, v čom sa nájde 
takmer každý... 
6 Typov „dobrých“ zá-
kazníkov: 
1. Pán tvorstva - človek, 
najčastejšie muž, ktorý 
veľmi dobre vie že vý-
hodnejšie je kúpiť si čis-
tý Big Mac za 4 eurá, ako 
menu za 5. A to, že vy ste 
len brigádnik, vám dá 
jednoducho pocítiť aro-
gantným prístupom, ne-
poďakovaním sa a hode-

ním mincí do tváre. 
2. Bez uhorky- tento typ 
ľudí tvorí približne 50% 
košickej populácie. Po-
chopím, že, ak je v reštau-
rácii len pár ľudí, počká 
si rád a akceptujem to. 
Najlepší fajnšmekri sú 
však tí, ktorí radšej budú 
pol hodinu čakať v plnej 
predajni na jeden chee-
seburger. Pretože to ur-
čite vezme menej energie 
ako otvorenie burgera a 
jeho následné vyhodenie. 
3. Mamička - „Alebo mi 
dajte hračku číslo 5. A 
nedalo by sa dať do džú-
su pol litra teplej vody? A 
dáte mi ten hamburger 
len so syrom?“ Nemám 
problém vyhovieť žela-

niu zákazníka, ale keď tú 
hračku mením už dob-
rých dvadsať minút vku-
se, je to trošku pritiah-
nuté za vlasy. Tak isto 
je nepochopiteľné, keď  
niekto vezme dieťa na 
Mekáč a namiesto toho 
dostane len suchú žemľu 
so syrom. Prečo? 
4. Menič - Asi najobľú-
benejší druh zákazníka. 
Pretože nie je nič lepšie 
ako pätkrát meniť objed-
návku. Títo ľudia jedno-
ducho nikdy nevedia, čo 
chcú. Navyše, pokladňa 
je prepojená s kuchyňou, 
a tak po tej dvadsiatej 
piatej zmene nevedia, čo 
majú variť. 
5. Piatkáči- V tejto ka-
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tegórií sú všetci, čo do 
McDonaldu prídu v pia-
tok. Od mládeže, cez al-
koholikov až po turistov. 
Komplimenty, návrhy 
alebo opitý zákazník le-
žiaci na stole. Ach... nič 
nie je krajšie, ako kúzlo 
piatkovej noci. 
6. Inteligent- Predstav-
te si situáciu. Inteligent 
sedí tri a pol hodiny pri 
jednom burgeri a celý čas 
Vás sleduje. Vy ste už ko-
nečne vypratali posledný 
vozík a s rachotom sa va-
líte odložiť ho na miesto. 
Už ho pomaly púšťate z 
rúk keď v tom.... Inteli-
gent vezme svoju tácku, 
vloží do vozíka, usmeje 
sa a odchádza preč. Chy-

títe sa za hlavu, snažíte sa 
rozdýchať situáciu. Nao-
zaj by ho zabilo dať tú tác-
ku do vozíka o päť minút 
skôr? 
Práca v McDonalde je 
náročná, oberá vás o čas, 
vôňu a častokrát aj chuť 
žiť.  Preto si rozmyslite, či 
vám tie peniaze za to sto-
ja. Pre mňa to však bola 
fajn skúsenosť a vďaka 
nej som si uvedomila, že 

radšej budem sedieť na 
zadku, učiť sa a písať. Veď 
nakoniec, nebyť tých šies-
tich mesiacov, nevznikol 
by ani tento článok.  A 
áno, hranolčeky sú zo ze-
miakov! 

(z archívu) 
Alexandra Niková 
Foto: Dávid Šipoš
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Hudba medzi nami

Hudba. Tak široký pojem, no predsa tak osobitná 
forma. Ako ju vnímané my? Vnímame ju všade okolo 
seba, a predsa o tom nemusíme vedieť.
Povedala by som, že člo-
vek v našom veku sa s 
hudbou stretáva nonstop. 
Hudbu vnímame pomo-
cou sluchu. Je to jeden z 
piatich zmyslov človeka. 
Vedeli ste o tom, že ľud-
ské uši dokážu vnímať 
300 000 rôznych zvukov? 
Dokáže u nás vyvolať rôz-
ne pocity a emócie. Často 
sa nám vďaka hudbe do-
káže nálada zlepšiť. No 
niekedy nás môže smutná 
hudba rozosmútiť , takže 
z môjho pohľadu by som 
odporučila počúvať hud-
bu s pozitívnym charak-
terom pri smutnej nála-
de. Naše obľúbené piesne 
sú najčastejšie obľúbené, 
pretože sú spojené s emo-
cionálnym zážitkom. 

Pýtali sme sa našej trie-
dy ako na nich vplýva 
hudba, a aký druh hud-
by počúvajú. Od všet-
kých sme dostali veľmi 
podobnú odpoveď a to 
takú, že na nich hudba 
vplýva pozitívne. Asi ani 
jeden človek z nás si ne-
vie predstaviť to, že by sa 
ráno zobudil a deň by mu 
pokračoval bez hudby. V 
našej triede  preváža naj-

mä rap, rock ,trap ,metal-
core alebo jazz.
Psychológovia hovoria, že 
typ hudby, ktorý počúva-
te o vás dokáže veľa pre-
zradiť.
Obľúbenci rapu alebo 
hip-hopu sú spoločenskí 
ľudia, ktorí sa radi delia o 
svoju hudbu s inými. No 
nie sú veľmi ohľaduplní k 
okoliu.
O ľuďoch, ktorí počúvajú 
jazz, folk alebo blues sa 
hovorí, že sú premýšľaví, 
veľmi kreatívny a objek-
tívny.
Poslucháči popu sú otvo-
rení a majú radi spoloč-
nosť, no nie sú príliš kre-
atívni.
Ľudia, ktorým sa páči 
regge sú sebavedomí a 
vyrovnaní. Sú kreatívni, 
no nie sú pracovití.
A nakoniec ľudia, kto-
rí uprednostňujú heavy 
metal sú ohľaduplní, ale 
odmeraní. Sú so sebou 
spokojní, no majú nízke 
sebavedomie.
Síce veľa mladých ľudí 
nemá v obľube počúvanie 
klasickej hudby, tak štú-
die ukazujú, že študen-
tom, ktorí pri prednáške 
mali v pozadí klasickú 

hudbu sa darilo na skúške 
lepšie ako tým, ktorí ju 
nemali. Mozartova hudba 
má stimulačný vplyv na 
ľudský mozog. Počúvanie 
hudby zvyšuje náš fyzický 
výkon. Dajme si príklad 
z minulosti : keď otroci 
pred dávnymi rokmi dre-
li na plantážach, zvykli 
si pri tom spievať, a to 
preto, lebo im tak práca 
pripadala ľahšia. Vedeli 
ste, že tlkot srdca sa pri-
spôsobuje hudbe, ktorú 
počúvate? Hlasná hudba 
s dynamickým rytmom, 
rýchlejším, ako je priro-
dzený tep srdca, zvyšuje 
vnútorné napätie a pre-
hlbuje stres. Preto člo-
vek, ktorý je agresívny, sa 
môže stať ešte agresívnej-
ším, keď počúva istý druh 
hudby, ktorý k tomu po-
stoju nabáda. Hovorí sa, 
že hudba je liekom duše. 
Niekedy sa dokonca ho-
vorí, že má rovnaké účin-
ky ako masáž. Je síce u 
všetkých individuálna, no 
predsa nás všetkých spá-
ja. A čo vy a hudba?

VOF SVETE

Nina Vicová
Foto: Daniela Haneková
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Ako sa dožiť 
svojho filmu

Žiaci Filmovej školy majú veľké plány do budúcnosti. 
Chcú sa stať kameramanmi, scenáristami, režisérmi a 
omnoho viac, no najprv sa toho musia dožiť! 
Život stredoškoláka je ťažký a popri škole, brigáde a 
voľnom čase často zabúdame na staré, no pravdivé 
porekadlo: v zdravom tele, zdravý duch!

FILMY

Zuzana Řeháková
Foto: Peter Baranič

Maroš Peregrin

Najväčším problémom 
je, že väčšina žiakov na 
internáte si sama neva-
rí. Ich jedálniček tvoria 
prevažne instantné jedlá 
a prijímajú málo ener-
geticky výhodných po-
travín. Dôsledkom toho 
je, že telo si začne robiť 
„zásoby“ a zhromažďovať 
telesný tuk, ktorý sa stáva 
záložným zdrojom ener-
gie.

V telesných tukoch sa 
produkuje a rozkladá veľ-
ké množstvo hormónov, 
čo v nadmernom množ-
stve môže spôsobiť hor-
monálnu nerovnováhu. 
Jej dôsledkami môže byť 
vypadávanie vlasov, vy-
rážky, nadmerné potenie, 
problémy s termoregulá-
ciou, podráždenosť, ale aj 
rôzne mentálne problémy 

či oslabenie imunitného 
systému.

V konečnom dôsledku 
prichádzame na to, že pre 
naše telo je potrebné pri-
jímať správne množstvo 
energeticky výhodných 
potravín a vyvažovať to 
pohybom. U každého 
jednotlivca je množstvo 
potrebného pohybu iné. 
Niekomu stačí prechádz-
ka v parku, iní chodia 
pravidelne cvičiť. 

Ako sa teda dožiť svojho 
filmu? 
Nie je potrebné len štu-
dovať a drieť, ale aj starať 
sa o seba a svoje telo.

Pár tipov, ako môžete 
zlepšiť svoju telesnú kon-
díciu aj tu v škole:

Kamera je ideálna na vy-
trvalostný tréning chrb-
tového svalstva pri celo-
dennom točení z ruky.

Statív a jeho rozkladanie 
je výborná pomôcka na 
rozvoj koordinácie a ľah-
ký strečing.

Zvukovému majstro-
vi sa odporúča 5-6 sérii 
preskokov cez multikábel 
denne. 

A na koniec sa dostáva-
me k univerzálnemu zá-
važiu a tým je brašna na 
fotoaparát v rôznych veľ-
kostiach podľa potreby. 
Ideálne pri cvikoch ako je 
niekoľkohodinové drža-
nie tága alebo inštalácia 
osvetlenia scény.
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Keď filmári
brigádujú...

Každému študentovi by sa zišlo nejaké to euro. Väč-
šina z nás sa chce presadiť, chce robiť to, čo ho 
baví a popritom si privyrobiť. Bohužiaľ, drvivá väč-
šina z nás musí začať od nuly. Musíme sa postupne 
prepracovať až k svojmu vysnívanému životu a po-
čas tejto cesty sa učiť, skúšať nové veci, robiť chyby 
a získať mnoho nových skúseností.  No všetci vieme, 
že nejako sa začať musí. Preto vám prinášame zopár 
rád, informácií a názorov našich študentov.

Patrícia Micháleková
začala rozvíjať svoje pracovné skúse-
nosti brúsením dosiek v Nemecku. 
Spomenula, že peniaze, zarobené na 
jej prvej brigáde, sa jej míňali ťažšie 
ako vreckové a taktiež priznáva, že 
si až vtedy uvedomila pravú hod-
notu peňazí. K situácii brigád pre 
študentov sa vyjadrila takto: „Málok-
to ponúka prácu pre študentov, a 
ak niekto ponúka, chce, aby mal 
daný človek prax. Moja otázka je: 
Odkiaľ mám mať prax, keď ju všade 
žiadajú...“ Ako sa teda Pati podarilo 
získať túto brigádu? „Ockovi som 
povedala, že by som si chcela zarobiť, 
že ja sa práce nebojím. Nakoniec sa 
to vybavilo a brúsila som tam (pozn. 
red. firma, v ktorej pracuje otec) 
hrany dosiek, zametala, ukladala 
súčiastky, fóliou oblepovala dosky, 
ktoré išli na montáž atď. Proste 
všetko, čo bolo treba urobiť. Takže 
som mala super platenú brigádu a 
bola som spokojná aj s tým, čo som 
robila, pretože si myslím, že to reálne 
bola dobrá brigáda.“ 
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Sofia Štrauchová
si veľmi dobre pamätá 
ako na jej prvej letnej 
brigáde „krvopotne 
drhla taniere.“ Privy-
rába si už odkedy 
dostala občiansky a teraz 
príležitostne fotí akcie a 
zaoberá sa rôznymi let-
nými brigádami. Najprv 
začala brigádovať kvôli 
peniazom a väčšiemu 
pocitu zodpovednosti, 
no teraz je schopná si 
aj užiť svoju záľubu a 
popritom zarábať. Myslí 
si, že študenti by mali 
vyhľadávať príležitosti, 
snažiť sa preraziť, 
prezentovať svoje práce 
aj verejne a taktiež dbať 
na prvý dojem pri získa-
vaní zákazníkov. Vníma 
veľký rozdiel medzi 
vreckovým a vlastne 
zarobenými peniazmi. 
„Svoje financie si vážim 
asi viac, lebo viem, že 
tá drina stála za to. No 
vreckové tiež nikdy ne-
odmietnem.“ Nakoniec 
konštatuje: „Treba využiť 
práve to, že sme umelci a 
rozvíjať sa ďalej.“

Michal Pavliš
začinal iba ako 13-ročný 
v reštaurácii čistením 
zemiakov a všetkými 
ostatnými prácami, ktoré 
dospeláci nechceli robiť. 
Po tejto skúsenosti sa 
rozhodol zarábať hla-
vou, nie rukami a mo-
mentálne robí pre firmy 
webové stránky, stará 
sa im o sociálne siete, 
marketing na sociálnych 
sieťach ako Instagram 

a Facebook a dokonca 
od minulého leta je 
spoluzakladateľom 
najrýchlejšie rastúcej 
streetfashion značky na 
Slovensku CryForMercy. 
Brigádovať by už nešiel, 
jedine, ak by z toho získal 
nové vedomosti a skúse-
nosti, ale nie pre peni-
aze. Takisto si myslí, že 
pre umelcov neexistuje 
práca, s ktorou by boli 
úplne spokojní a preto 
sa musíme naučiť, ako si 
zarábať sami. „Každý by 
chcel začať, ale nikomu 
sa nechce začínať zdola. 
Veľmi dôležité je vedieť, 
čo robíš, pretože inak na 

tom môžeš prerobiť veľa 
peňazí. Je veľmi dobré 
ísť zadarmo na nejaký čas 
na stáž, aby si sa naučil 
niečo pomocou peňazí 
niekoho iného. Takže 
ak by som to skrátil, ak 
chceš začať robiť, tak 
najlepšie je začať, lebo 
každý, len fantazíruje, 
každý čaká na nejakú 
vhodnú príležitosť a ja by 
som odporučil každému, 
ak chceš začať, začni.“ 
Michal taktiež povedal, 
že toho nepotrebuje veľa, 
a ak má peniaze na to, 
aby sa v piatok zabavil, 
na jedlo, na nájom, tak je 
šťastný. 
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Lívia Maľudyová
odštartovala svoju foto-
grafickú kariéru fotením 
malých futbalistov ešte 
v ôsmom ročníku na zá-
kladnej škole a momen-
tálne fotí a natáča akcie. 
Audiovizuálna tvorba ju 
zaujímala už odmala, a 
keď ju ľudia oslovili s po-
nukou, povedala si, že to 
skúsi. Teraz už dokonca 
zarába vyššiu sumu ako 
je výška jej vreckového a 
väčšinu peňazí minie buď 
na blbosti, ktoré v živote 
nevyužije, alebo na oble-
čenie a techniku. „Zaria-
dila by som, aby to (pozn. 
red. stredoškolské brigá-
dy) bolo povinné. Hlavné 
je, začať si veriť a nevzdať 
to hneď po prvom kroku, 

ale treba ísť za svojim cie-
ľom, a tak sa dá dosiah-
nuť veľa vecí,“ odkazuje 
Livka.

Marek Hrašna
začínal fotiť v jednom 
klube v okolí jeho byd-
liska a už od začiatku sa 
mu podarilo spojiť svoje 
hobby s prácou a zarábať 
na tom, čo ho vždy bavilo 
robiť. Momentálne fotí a 
točí rôzne akcie, reklamy, 
videoklipy a pod. Odkedy 
pracuje, väčšinu vecí si 
platí sám a peniaze utrá-
ca na novú techniku, ob-
lečenie a auto. Ako teda 
oslovil klientov? „Snažil 
som sa každým dňom 
zdokonaľovať v tom, čo 
robím a ponúkať klien-

tom stále zaujímavejšie 
a lepšie veci. Postupom 
času si ma začali všímať 
a už sa to celé nejako roz-
behlo.“ Taktiež sa vyjad-
ril, že získať brigádu ako 
umelec je určite ťažšie, 
ako sa dostať do McDo-
naldu, no ak ste šikovní 
a máte nápady, ktorý-
mi viete zaujať, nemáte 
problém sa uplatniť. A 
nakoniec možno budú 
vyhľadávať klienti vás a 
nie vy ich. „Ide hlavne o 
priority, aké máš, či pôj-
deš po škole von s kamo-
šmi alebo pôjdeš na sebe 
makať a pracovať neskoro 
do noci. Ja som si vybral 
prácu.“ 
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Michael Moščák 
prvýkrát brigádoval ako 
zvukár na súťaži “Šariš 
Majster výčapu“, no v 
súčasnosti fotografuje 
rôzne akcie, súťaže a do-
konca aj koncerty. Pozna-
menal, že nájsť si brigádu 
nie je až také ťažké, ak 
máte kontakty, no ak ich 
nemáte, musíte si začať 
robiť meno, aby si vás 
a vašu prácu začali ľu-
dia všímať. Taktiež sme 
zistili, že z vlastnoručne 
zarobených peňazí má 
jednoducho lepší pocit, 
ako keby ich bral od ro-
dičov. „Keď sa chcú živiť 
fotografovaním, musia to 
stále skúšať, stále sa sna-
žiť, stále pozerať na svoje 
fotky a sledovať, v čom by 
sa mali zlepšiť. A začať fo-
tiť menšie akcie a postup-
ne si budovať meno. Ja si 
väčšinou vybavím nejaký 
koncert, ktorý chcem fo-
tiť. Tie fotky potom pri-
dám na Instagram, kde 
tých ľudí označím, a keď 
si to všimnú a páčia sa 
im, tak si ma väčšinou za-
volajú oni,“ poradil začí-
najúcim študentom. 

Samuel Štec
naprv pomáhal na pre-
rábke domu, ale dnes 
zarába formou natáčania 
a strihania audiovizuál-
nych diel. Svoje služby 
začal sám ponúkať na 
sociálnych médiách, zve-
rejňoval vlastné fotky a 
videá a pomocou toho sa 
zviditeľnil. Čo si myslí o 
zamestnávateľoch, ktorí 

nechcú prijímať mladých 
študentov? „Myslím, že 
je to veľmi hlúpe takto 
rozmýšľať. Ja viem, že 
dotyčná osoba, ktorá ťa 
zamestná, je (za teba) 
zodpovedná, ale to nezna-
mená, že ak si neplnoletý, 
tak nevieš pracovať.“ A čo 
povedal o organizovaní 
času? „Ach, jaj, ten zlatý 
čas, no je to veľmi zložité, 
keďže mám školu, musím 
cestovať, a keď prídem 
domov, tak ma čaká prá-
ca a veci do školy... Zatiaľ 
s časom bojujem, no vždy 
si nájdem čas na rodinu a 
priateľov.“ Nicola Demeterová

Foto edity: 
Lívia Maľudyová
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Zrodili sa

Prečo si išiel študovať 
práve na filmovú? 

Nakrúcanie, strihanie a 
moderovanie ma zaují-
malo už na základnej ško-
le. Keď som sa dozvedel 
o filmovej škole, ani na 
chvíľu som neuvažoval, 
že by som šiel študovať 
niekam inam. Tešil som 
sa na odborné predme-
ty či na techniku, ktorú 
škola ponúka. Výhoda fil-
movej školy je, študent si 
už v mladom veku môže 
vyskúšať to, čo ho o pár 
rokov čaká v praxi. 

Čo ťa táto škola naj-
viac naučila? 

Všetko to, s čím sa teraz 
stretávam. 

Máš nejaké zaujíma-
vé zážitky/príhody z 
filmovej na ktoré rád 

spomínaš? 

Filmovice, stužková a 
množstvo akcií, ktoré 
sme ako trieda zorganizo-
vali. Každý deň sa niečo 
udialo, na filmovej nikdy 
nebola nuda.

Ako si sa dostal do 
Markízy?

Najskôr som sa dostal cez 
konkurz do rádia Expres. 
O pol roka na to v Mar-
kíze hľadali moderátora 
Dopravného servisu. Pri-
šiel som na kamerovky a 
zobrali ma. ZA štyri roky 
som si prešiel viacerými 
pozíciami v Teleráne. V 
súčasnosti som redaktor 
v Televíznych novinách a 
moderujem ranné sprá-
vy.  

Kde všade si pracoval 
v rámci masmédií?

Počas Filmovej som za-
čal pracovať v košickej 
TV Naša. Za rok a pol 
som si prešiel viacerými 
pozíciami. Tejto televízii 
vďačím, že mi dala mož-
nosť sa rozvíjať. Bol som 
redaktor, moderátor, 
strihač... bola to pre mňa 
veľká škola. Popritom 
som si párkrát odbehol 
na stáž do TV JOJ.

Čo by si poradil teraj-
ším študentom mas-
mediálnej tvorby?

Chyťte sa každej možnos-
ti, ktorú vám škola ponú-
ka, rozvíjajte sa v odbore 
aj mimo nej. Dôležité je 
kriticky myslieť a byť tr-
pezlivý.

F ŠKOLE

Rozhovor s Dominikom Matulajom

Autor nezńamy
Foto poskytol: 

Dominik Matulaj

hviezdy
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Rozhovor s Katkou Kamencovou

Kedy ste opustili brá-
ny filmovej školy? 

Maturovala som v roku 
2008, boli sme zároveň 
prvými absolventmi fil-
movej školy. 

Čo si predstavíte ako 
prvé pod pojmom fil-
mová škola? 

Ako prvé čo mi napad-
ne je kamera, ktorú som 
aj vyštudovala. Zároveň 
aj úžasná práca a tvori-
vá práca nadaných ľudí. 
Obľúbila som si každého 
jedného učiteľa. 

Spomínate rada na 
toto obdobie?

Určite áno, veľmi rada 
na to obdobie spomínam. 
Dnes je to škola na pod-
statne vyššej úrovni, čo 
ma veľmi teší , ale nikto 
nám nevezme to, že my 
sme boli prví absolventi , 
tak ako povedala na našej 
stužkovej pani riaditeľka 
Jarmila Uhrikova.

Ako Vám pomohla fil-
mová škola pri rozvo-
ji kariéry?

Po skončeni školy som 
sa hlavne začala veno-

vať spevu. Dokonca som 
hrala vo filme Piata loď, 
kde som a musela posta-
viť na opačnu stranu ka-
mery ale filmová škola mi 
dodala veľa skúseností , 
ktoré som potom mohla 
využiť či už pri natáčaní 
videoklipu, alebo v ulohe 
herecky vo filme.

Vždy sa zasmejem , keď si 
spomeniem na hodinu s 
panom Uhrikom , ked na 
našu hodinu prišiel ka-
meraman , ktorý so sebou 
priniesol aj steadycam. 
Práve mna ako budúcu 
kameramanku vybral pán 
Uhrik nech si steadycam 
vyskúšam. Keď som kme-
ru mala na sebe zavesenú 
povedalla som že to nieje 
až take ťažké. Pomaly so 
začala padať aj s kame-
rou. Obidvaja ma hneď 
chytili. 

Filmová škola je zná-
ma aj vďaka Mobilfes-
tu. Ty sa ho tiež ešte 
zúčastňuješ? 

Ja sa vždy rada zúčast-
ním, aj hocijakej akcie, 
ktorú Filmová organi-
zuje. Mobil festu sa zú-
častňujem od prvého 
ročníka a veľmi sa teším 
že jeho úroveň je rok čo 
rok vyššia. Verím že sa z 
toho stane tradícia a som 
presvedčená, že raz pre-
koročí aj medznárodnú 
úroveň. 

Študentom by som odpo-
ručala v prvom rade co 
najviac pokory, nasávať 
skúsenosti a prax od lek-
torov a vela skúsenosti 
v terene , ktoré su podla 
mna najužitočnejšie.  

Katka Kamencová , speváčka, umelkyňa, herečka 
ale v prvom rade absolventka Filmovej školy.

Kristína Pitková
Foto poskytla:

Katka Kamencová
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Čo vás priviedlo na 
školu s filmovým za-
meraním?

Odmalička som k tomu 
inklinoval, i keď nikto z 
rodiny nebol zameraný 
na umeleckú sféru. Vždy, 
keď som prišiel domov zo 
školy, veľmi rád som po-
zeral reklamy na kanáli 
Teleprior. Bol to kanál, 
kde chodili iba reklamy a 
fascinovalo ma to v tom, 
že niektoré reklamy boli 
dobré a iné zase nie. Tam 
som videl aj reklamu na 
filmovú školu a dozvedel 
sa, že taká škola existuje. 
Potom mi ocko kúpil prvú 
kameru a začal som sa 
tomu venovať ako hobby 
a neskôr to vlastne aj štu-
dovať. 

Ako hodnotíte štú-
dium na tejto škole? 
Mala plusy aj mínusy?

Realita ďaleko predčila 
moje očakávania. Vôbec 
som toho toľko nečakal. 
Ale poviem pravdu, ja 
som tu nešiel s nejakými 
veľkými očakávaniami. 
Išiel som tu s tým, že si 
chcem každý deň užiť. 
Ešte v bývalých priesto-

roch na Staničnom ná-
mestí na mňa škola za-
pôsobila veľmi rodinnou 
atmosférou a tým, že sa 
tam všetci poznajú. Mys-
lel som si, že ak budem 
nejaký svadobný kame-
raman alebo kameraman 
pre spravodajstvo, tak 
bude fajn a to, kam sa to 
dostalo, to je len vďaka 
škole.

Vtipné spomienky na 
školu?

Každá jedna situácia bola 
veľmi príjemná a zábav-
ná. Ale pamätám si úplne 
takú ani nie úsmevnú si-
tuáciu, keď sme v prvom 
ročníku išli točiť s pánom 
Uhríkom a s pánom Šte-
lbaským do nemocnice 
pre choré deti, na onko-
logické oddelenie. Išli 
sme točiť Mikuláša a mali 
tam byť tretiaci a štvrtáci 
a ja som sa tam nejako 
priplietol. Tak sme to na-
táčali a celé to vyzeralo v 
pohode. Potom vyšiel pán 
Uhrík aj pán Štelbaský a 
obaja mi hovorili, že ako 
som to natočil, že je to 
celé zlé a krátko som dr-
žal zábery. Hneď ako som 
odišiel, som sa rozplakal. 

Bolo mi to hrozne ľúto, 
že som to pokazil a že sa 
to so mnou teraz bude 4 
roky niesť. Toto je situá-
cia, ktorú si pamätám, ale 
práve toto ma naučilo, že 
mám dlho držať záber. 
Každá jedna spolupráca 
bola veľmi dobrá a náuč-
ná, pretože sú tu učitelia 
z praxe. Aj preto som do 
školy chodil veľmi rád.

Nápad založiť vlastnú 
firmu vznikol počas 
školy alebo až po nej? 
Aké boli začiatky?

Úplný začiatok bol asi v 
druhom ročníku so star-
ším spolužiakom Petrom 
Rákoczym. Tam sme za-
čali robiť pre agentúry, 
ktoré robili svadby a my 
sme chodili ako kame-
ramani. Neskôr sme si 
povedali, že by sme mali 
asi začať niečo svoje ,a 
tak sme si začali odkladať 
peniaze na vlastnú ka-
meru. Lenže z toho platu 
to bolo veľmi ťažké, tak 
nám pomohli rodičia a 
kúpili nám prvé kamery. 
Tak sme začali chodiť na 
prvé „kšefty“ a točili sme 
svadby. My sme chceli 
klientom ponúknuť nie-

Rozhovor s Viktorom Hergottom

Jedným z úspešných absolventov Filmovej je aj Vik-
tor Herrgott, ktorý tu študoval  v rokoch 2008-2012. 
Momentálne sa venuje tomu, čo vyštudoval a má 
svoju firmu, ktorá nakrúca mnohé filmy.
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čo nové, tak my sme tam 
chodili dvaja a točili sme 
to na päť až šesť kamier. 
Za rok nás to veľmi dob-
re vyšvihlo a my sme mali 
rok a pol dopredu blo-
kované termíny. Ročne 
sme mali 30-35 svadieb 
a stužkových sme mali 
približne 23. Tým pádom 
sme poznali takmer celé 
Košice a to bola klientela, 
ktorá sa o pár rokov vydá-
vala/ženila, a tak sme im 
nakrúcali aj svadby. Kaž-
dé obdobie má niečo do 
seba a my sme boli jediná 
agentúra, ktorá toto po-
skytovala na východnom 
Slovensku. Točili sme v 
rámci celého Slovenska. 
Mali sme hektické obdo-
bie, kedy sme ani nespali 
a bol to neustály kolobeh. 
Potom sme začali točiť 
pre Čechov, Maďarov a 
Poliakov. Tým, že sme ro-
bili to, čo sa ľudom páčilo, 
tak si nás začali objedná-
vať na eventy a promo fil-

my. Potom prišli prezen-
tačné filmy a robili sme aj 
pre televízie. Prestali sme 
točiť svadby a stužkové a 
presunuli sme sa na kor-
porátny segment. 

Podarilo sa vám pre-
raziť aj v zahraniči?

Primárne nakrúcame do-
kumentárne filmy. Ten-
to rok sme mali veľmi 
úspešný, lebo sme vyro-
bili 14 dokumentárnych 
filmov, či už pre sloven-
ský alebo zahraničný trh. 
V zahraničí, tým že robí-
me aj pre TV Nova, tak aj  
v Čechách, kde  sme teraz 
mali jeden veľký projekt. 
Objednali si nás do Prahy 
a nevedeli sme o čo ide, 
ale zobrali sme to. Potom 
sme zistili, že je to najväč-
ší festival, aký v Európe je 
- Transmission . Počas ži-
vého vysielania nás bude 
sledovať 1-2 miliónov 
ľudí. Nakoniec to dopad-

lo dobre a na starosti to 
máme až do roku 2025. 
Taktiež robíme prenosy z 
Oktagonu, teda MMA , a 
to je vlastne tiež za hrani-
cami, najmä pre Talianov 
alebo pokrové prenosy, 
ktoré idú do piatich kra-
jín sveta. 

Čo bolo najťažšie po-
čas školy alebo počas 
vedenia firmy?

V tejto dobe je najťažšie, 
no zároveň najkrajšie si 
získať okolo seba správ-
nych ľudí. Ľudia, ktorí 
to chcú robiť, baví ich to, 
chcú vám pomôcť a nie 
oklamať vás, férových 
ľudí, ktorí vás podržia či 
už vtedy, keď sa vám darí, 
alebo keď je toho biznisu 
menej. Nie je to výsledok 
len môj, ale je to výsle-
dok celej firmy, že sa nám 
takto darí.

Na záver odkazuje všetkým študentom, aby ste išli s 
dobou a čo je hlavné, aby ste neboli viazaní, že ak 
študujem kameru, nezaujímajú ma počítače, účtovné 
veci a podobne. V tejto dobe musí byť človek zdat-
ný vo všetkom a musí sa aj zaujímať o všetko v rámci 
svojho zamerania. Taktiež byť loajálny voči ľudom a 
nejsť do biznisu kvôli peniazom, lebo to je to najhor-
šie. Ak ide niekto do toho kvôli tomu, spadne to. Ani 
oni to nerobia pre peniaze, ale pre to, že ich to baví. 
Zákazníci to potom aj vo výsledku uvidia, a tak to 
môže aj priniesť oveľa lepší zisk.

Daniela Haneková
Fotot poskytol:
Viktor Hergott
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Systém
Šimon Šebo opustil brány našej školy len pred 
dvoma rokmi a sebavedomo vykročil vopred pri-
jímačkám na VŠMU. Úspešne ho prijali. Už na fil-
movej natočil niekoľko diel, ktoré oslovili nielen 
pána Kernera ale aj porotu na Mladej Kamere, 
jeho úspechy zachytili aj Košice: DNES a námet 
jedného z jeho filmov zaujal dokonca jedného z 
našich slovenských hercov - Mareka Majeského. 

Film Systém patrí pod žáner dokumentárneho filmu 
s fiktívnymi postavami a témou – mokument. Samot-
ný príbeh sa točí okolo predstaviteľa novej politic-
kej strany SYSTÉM, Adama Pokorného. Vystupuje ako 
vizionár, extrémistický filantrop alebo len ako slušný 
človek, ktorý sa nebál vysloviť a urobiť to, čo si myslia 
ostatní? Narážame na „anakceptov“ – problemati-
cvkých ľudí v našej spoločnosti. Podporili by ste po-
litickú stranu, ktorá by ponúkala radikálne riešenie 
otázky práve s touto problematickou menšinou? 

Systém sa dá považo-
vať za tvoj najserióz-
nejší film, keďže jeho 
téma sa veľmi dotkla 
politiky. Čo ťa inšpi-
rovalo k spracovaniu 
tejto témy alebo si len 
chcel vyskúšať niečo 
nové? 

Tak nejak... Po snovo – 
melancholickej Dušičke 
som chcel nechať tieto 

témy chvíľku odpočinúť 
a skúsiť si niečo celkom 
nové ale zároveň tema-
ticky známe pre ľudí. Aj 
napriek tomu, že politiku 
nejako aktívne nesledu-
jem, no myslím, že práve 
posledné výrazné udalos-
ti značne ovplyvnili ko-
nečný výber témy. 

Vo filme ti prvýkrát 
zahral profesionálny 

filmový herec  –Ma-
rek Majeský. Ako sa ti 
podarilo ho kontakto-
vať a presvedčiť?

Bolo to veľmi náročné. 
Pán Majeský s prijatím 
ponuky najprv váhal. Je 
si vedomý svojej pracov-
nej vyťaženosti, a keďže 
sa mu projekt veľmi pá-
čil, nechcel ho práve svo-
jou zaneprázdnenosťou 
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ohroziť. Na to som bol ale 
pripravený a po ubezpe-
čení, že sa mu plne pri-
spôsobíme, ponuku pri-
jal. 

Bolo náročné všetko 
časovo prispôsobiť?

Predstavte si, že musí-
te termínovo aj časovo 
zjednotiť kamerama-
na, zvukára, produkčnú, 
techniku, priestory a jed-
ného z najžiadanejších 
hercov na Slovensku. 
Bolo to náročné, aj preto 
sme 15 – minútový film 
točili dva týždne po 2 – 3 
hodiny. Ani náhodou to 
ale neľutujem. 

Ako ľudia z okolia re-
agovali na to, že chceš 
do svojho filmu obsa-
diť pána Majeského? 

Potom ako som svojmu 
tímu povedal, že chcem 
osloviť Mareka Majeské-
ho, si polovica ľudí mys-
lela, že som sa zbláznil. 
Povedali mi, nech neša-
liem, veď to nie je možné, 
na čo som im ja odpove-
dal: Nie, je to nutné. Cí-
til som sa ako Matthew 
McConaughey v rotujúcej 
vesmírnej lodi vo filme 
Interstellar. 

Okrem skutočných 
hercov si mal vo fil-
me aj anketu s ľuďmi 

z reálnych ulíc, bolo 
ťažké odchytiť nieko-
ho kto bol ochotný od-
povedať ti a zamyslieť 
sa nad otázkou? 

Sám som bol prekvape-
ný, aké to bolo jednodu-
ché. Ľudia sa o tom chceli 
rozprávať. Nestalo sa mi, 
že by padla odpoveď „ne-
chcem sa vyjadriť“, čoho 
som sa najviac obával.

Si s finálnym dielom 
stotožnený alebo nie-
čo počas natáčania 
nešlo podľa tvojich 
predstáv? Vyskytli sa 
nejaké problémy? 

Vždy sa stane, že niečo 
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nejde podľa vašich pred-
stáv. Prší, keď chcete sln-
ko, nechcú vám dovoliť 
točiť v priestoroch, kto-
ré ste si predom dohodli 
alebo vám herec mešká 
hodinu na pľac. Také veci 
sa stávajú a vy musíte ve-
dieť pohotovo reagovať. 
Ak vonku prší, majte vy-
bavený interný priestor, v 
ktorom scénu prispôsobí-
te. Ak vám nechcú povoliť 
nakrúcať v dohodnutom 
priestore, rozmýšľajte, 
kde najbližšie máte po-
dobne vhodný priestor. 
Ak vám príde herec po 
dvoch Paralenoch a o 
hodinu neskôr na pľac, 
upravte si akciu tak, aby 
ste mali, čo najmenej zá-

berov – taktika menej 
dlhších a poriadnych zá-
berov. Lepšie ako veľa 
zlých, z ktorých vo vý-
sledku použijete iba po-
lovicu. Kto nechce, hľadá 
dôvody, kto chce, hľadá 
spôsoby.

Aké odozvy si dostal 
na finálnu verziu fil-
mu (aj od pána Majes-
kého)?

Prekvapivo uspokojivú. 
Hlavne u spolužiakov. 
Najväčšiu radosť mi ale 
urobil pán Majeský, kto-
rému sa nový pohľad na 
túto tému veľmi páčil. 
Sme stále v kontakte. Ne-
dávno mi veľmi pomohol 

a poradil pri výbere her-
cov do ďalšieho filmu.

Plánuješ sa v budúc-
nosti vrátiť ku podob-
nej téme? 

V najbližšej dobe sa plá-
nujem vrátiť späť ku 
starým témam snov a 
tajomstiev s magickým 
realizmom, ku ktorým ale 
pribúdajú veselšie témy 
ako radosti z maličkostí, 
čaro prítomného okami-
hu alebo sila priateľstva. 
Ale kto vie, možno budem 
zase potrebovať zmenu a 
skrinku politických tém 
zase otvorím.
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Pracuješ teraz na nie-
čom novom o čom by 
si nám chcel povedať?
 
Momentálne dokonču-
jem môj nový snímok s 
názvom KLAUN. Príbeh 
sa otáča okolo študenta 
Dušana, jeho kamaráta 
Tika a priateľky Alice. 
Neskôr sa v deji objaví 
postava malého diev-
čatka Lili, ktorú Dušan 
spozná v detskej fakult-
nej nemocnici, kde si 
privyrába. Je veľmi inte-
ligentná, bystrá a osame-
lá, a preto sa stáva novou 
náplňou Dušanovej šľa-
chetnej práce a záľuby 
– vnášať nešťastným ľu-
ďom do života nádej. Ne-

čakaným sledom udalostí 
sa ale ocitne v bezvýcho-
diskovej situácii a bude 
sa musieť rozhodnúť, či 
ohrozí víziu svojho šťast-
ného života s Alicou za 
splnenie naivného sľubu, 
ktorý pre Lili znamená 
tak veľa. 

Kristína Hažlinská
Foto poskytol: 

Šimon Šebo
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Profesionál 
vs. “filmár”
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Kedy si sa začal zaují-
mať o média?

Popravde, presne ani ne-
viem. Keď som bol malý, 
fascinovala ma doprava. 
Chcel som byť buď šofé-
rom autobusu alebo taxi-
károm. A mojim druhým 
koníčkom bola hudba. 
Odjakživa som vnímal, 
počúval hudbu. Moja 
prvá rádiová spomienka 
je z večera pred svadbou 
mojej sestry. Išli sme s 
vtedy budúcim švagrom a 
s otcom do Limbachu pre 
koláče a cestou sme po-
čúvali FUN rádio, vtedy 
ešte preberali francúzske 
vysielanie. To bola hustá 
motanica, čo sa mi dialo 
v hlave. Počuť jazyk, kto-
rý som nepoznal a k tomu 
ako to celé „voňalo“ – to 
bol veľmi intenzívny zá-
žitok. Potom sa stal rok 
1997, začalo vysielať dnes 
už neexistujúce rádio Ko-
liba. A to bol štart môjho 
rádiového príbehu. 

Aké školy si vyštudo-
val?

V rádiu Koliba som pra-
coval už počas štúdia 
gymnázia. Prvý ročník 
som vychodil denne, od 
druhého ročníka som 
prešiel na individuálny 
študijný plán. Skončil 
som gymnázium, no po 
čase mi chýbal študent-
ský život a hlavne som 
pociťoval, že potrebujem 

„vzdelanostnú bázu“ k 
mojej práci. Vyštudoval 
som žurnalistiku, mas-
mediálne štúdiá a hádam 
si ešte niekedy v budúc-
nosti dokončím politoló-
giu.

Ako si sa dostal k prá-
ci v rádiu Expres?

Rádio Koliba, v ktorom 
sa začala moja kariéra a 
ktoré ma vychovalo, sa 
zmenilo na rádio OKEY 
a to sa neskôr zmenilo na 
rádio Europa 2. Pracoval 
som vo všetkých troch 
rádiách, ale v princípe 
som bol stále na tej istej 
frekvencii. Pomedzi to 
som mal rôzne krátke, aj 
dlhšie pauzy, buď na štú-
dium, alebo na cestova-
nie, alebo aby som nabral 
iné pracovné skúsenosti. 
Keď som skončil v rádiu 
Europa 2, bol som pre-
svedčený o tom, že už ni-
kdy nebudem robiť rádio. 
Bol som pripravený robiť 
niečo úplne iné, aj som 
popravde chcel. No po pol 
roku som mal reálnu úz-
kosť z toho, ako veľmi mi 
chýba mikrofón. Do toho 
vstúpila moja kamarátka 
Kristy, ktorá ma prepoji-
la s rádiom Expres. A tu 
som. Už piatu sezónu. A 
vlastne, až po tých dlhých 
rokoch som pochopil, ako 
sa naozaj robí rádio.   

Pre ktoré časopisy/
noviny si písal?

Dlhodobo som prispieval 
do magazínu EVA, vtedy 
ešte patrilo pod vydava-
teľstvo Ringier. Vtedajšia 
šéfredaktorka Katka Pa-
tvarošová ma odporučila 
ako vhodného kandidáta, 
keď Ringier spúšťal pro-
jekt tínedžerskeho me-
sačníka IN. Z neho som 
bol povýšený na šéfredak-
tora spoločenského týž-
denníka, ktorý sme pri-
pravovali dlhé mesiace. 
A potom prišla finančná 
kríza a zároveň mi umrel 
otec. To bol môj koniec 
vo vydavateľstve, keďže 
som potreboval spomaliť 
a byť viac s rodinou. Po-
tom dlho, dlho nič a teraz 
už druhý rok prispievam 
do mesačníka EMMA, 
ktorý bol v mojich časoch 
v EVE, priamym kon-
kurentom. EMMU sme 
ostro sledovali s prižmú-
renými očami. Dnes sú 
EMMA a EVA pod jednou 
strechou, v jednom vyda-
vateľstve. Zaujímavé, ako 
sa veci menia... 

Čo ťa najviac baví z 
toho, čo robíš?

Som požehnaný tým, že 
nechodím do práce, ale sa 
chodím zabávať. Baví ma 
všetko, čo robím, živí ma 
to a mám ten luxus, že od 
toho môžem kedykoľvek 
odísť, aby som nabral síl 

Rozhovor s Mišom Sabom
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a inšpiráciu a aby som sa 
mohol vrátiť, pokračovať 
ďalej a verím tomu, že in-
špirovať ďalších ľudí. 

Čo by si poradil začia-
točníkom, ktorí sa v 
budúcnosti chcú ve-
novať písaniu alebo 
práci v rádiu?

Robte všetko s vášňou a 
naplno. Ako keby bol ten 
text posledný, ktorý napí-
šete. Ako keby bolo vaše 
prvé vysielanie zároveň 
posledným vysielaním. 
Potom aj druhé, tretie, 
ôsme, dvadsiate... Choď-
te vždy naplno. Keď máte 
zlý deň, priznajte to, buď-
te úprimní, no nepoľa-
vujte. Dajte do toho celú 
energiu, ktorú máte. Aj 
keď jej máte málo. A hlav-
ne! Buďte svoji. Nájdite si 
„to“, čo vás robí vami. Ne-
buďte a ani nechcite byť 
ako ten moderátor, alebo 
tá autorka. Inšpirujte sa, 
ale buďte vy. 

Čo rád robíš vo voľ-
nom čase?

Športujem, cestujem, 
sledujem Netflix, čítam, 
chodím na masáže, cho-
dím bosý, celkovo rád 
chodím. A snažím sa byť 
čo najviac času s ľuď-
mi, ktorých mám rád a 
ktorých myšlienky ma 
fascinujú. V posledných 
mesiacoch sa intenzív-
ne venujem ekologickej 
agende. Nahrávam pod-
cast The Big WasteTalk, 
chodím s ľuďmi zbierať 
odpadky do prírody a 
vzdelávam iných o triede-
ní odpadu. Samozrejme, 
vzdelávam v tomto smere 
aj sám seba. 

Všimla som si že si 
začal nahrávať pod-
casty. Čo alebo kto 
ťa inšpiruje v tom sa 
stále posúvať ďalej a 
odkiaľ berieš motivá-
ciu?

Chodím si raz za me-
siac posedieť na sedačku 
k jednej zázračnej tete. 
Volá sa Inga. Je moja 
mentálna koučka. Niekto 
jej hovorí aj terapeutka. 
Ja preferujem ten prvý 
titul. V mojej hlave sa 
deje veľa príbehov, väč-
šina z nich sa deje para-
lelne. Prekrikujú sa. A 
pretekajú sa v tom, ktorý 
bude hlučnejší. Inga mi 
pomáha umlčať ich, aby 
som sa na ne mohol kon-
centrovať pekne jeden 
po druhom. Ale inak ma 
motivuje to, čo robím a 
výsledky, ktoré to priná-
ša. Zakladám si na tom, 
aby som komunikoval so 
svojim publikom. Spätná 
väzba je tá najkrajšia mo-
tivácia... A tie dovolenky 
ma tiež neotravujú, ak 
mám byť úprimný.

Moje skúsenosti v rádiu
Práca v rádiu nie je taká 
jednoduchá, ako sa na 
prvý pohľad môže zdať. 
Každý si môže povedať, že 
čo je na tom také ťažké? 
Posadiť sa a rozprávať. 
No nie je to tak. Musíte sa 
vždy pripraviť, nachystať 
si konkrétnu tému, o kto-
rej budete hovoriť. 

Vysielanie trvá približ-
ne 3 hod, ale príprava 

zaberie oveľa viac času. 
Niekedy som sa naň pri-
pravoval aj päť hodín..... 
Viem, znie to absurdne, 
ale je to naozaj tak. Na-
príklad príprava hitpará-
dy trvá dlho. Výber témy 
je veľmi dôležitý, pretože 
ten vám zaistí úspech a 
počúvanosť. Najťažšie na 
tom je vybrať zaujíma-
vú tému. Potom nesmie-
me zabudnúť ani na to, 

že každý deň má niekto 
meniny. Treba si urobiť 
poznámky o tom mene. 
Ak organizuje rádio ne-
jakú akciu, treba prečítať, 
čo kde, kedy, poprípade 
sponzorov, ich upútavky. 
Tie treba aj nahrať, aby 
sa to dookola nemuselo 
čítať. 

Preto som si urobil aj 
certifikát Moderátor-re-
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Severín R. Kováč
Foto: Marián Kvak

Severín R. Kovač

daktor. Kurz mi veľmi 
pomohol, uľahčil mi roz-
hodovania a dal mi cel-
kový prehľad o tom, čo 
áno, čo nie. Sem tam tre-
ba rátať aj s tým, že idete 
na nejakú akciu, kde tre-
ba moderovať, pomôcť s 
technikou, súťažami. Sa-
mozrejme, ak vás zavola-
jú. 

Vždy som si hovoril, či to 
stojí za to, keď príprava 
mi zaberie viac času ako 
samotné vysielanie. Ale 
vo finále rozhodne áno. 
Najlepší pocit je, keď 
máte odovzvu od poslu-
cháčov. A najzaujímavej-
šie na tom všetkom je, že 
ľudia vás poznajú podľa 

hlasu, ale nepoznajú tvár. 

Cez leto som moderoval 
skoro každý deň. Naj-
horšie bolo, keď vonku 
svietilo slnko a ja som bol 
závretý v štúdiu. Ľudia, 
neviete ako veľmi som 
vám závidel. No všetká 
táto práca mi priniesla 
svoje plody.

FUN FACT

Ako som už spomínal, 
ľudia vás nepoznajú pod-
ľa tváre, ale podľa hla-
su. Potvrdilo sa mi to na 
jednej akcii, ktorú orga-
nizovalo rádio. Volala sa 
Street dance party a bola 
v Lučenci. Boli tam rôzni 

DJi ako napríklad Milan 
Lieskovský. Samozrejme, 
ako moderátor rádia som 
sa s nimi zoznámil. Na 
prvý pohľad nevedeli kto 
som, ale keď som pove-
dal, že som Sevo z rádia, 
tak hneď vedeli koľká 
bije. Bol to super pocit. 
Bola to skvelá odmena za 
to, že som v rádiu trávil 
celú večnosť.
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dnes ich počúva Slovensko

Všetci máme svoje moderátorské, filmárske či grafické 
sny, kam by sme to chceli v našej kariére dotiahnuť. V 
dnešnej dobe je veľmi ťažké niekde sa uchytiť. Na to, 
aby sme tie sny dosiahli, musíme tvrdo makať, zapájať 
sa do rôznych projektov, a hlavne mať prax a chuť 
pracovať. Presne toto mali na začiatku svojej kariéry 
Milan Junior Zimnýkoval a Marcel Forgáč. Povedali 
nám niečo o svojich začiatkoch.

„Moje začiatky boli také, 
že som sa nahrával na 
magnetofón. Robil som 
to presne naopak ako 
teraz v rádiu. Tam, kde 
bola hudba som bol ti-
cho a tam, kde sa spie-
valo, tam som rozprával. 
Moderovať som začal v 
Prešove v internátnom 
rozhlasovom štúdiu PAF 
(pozn. red. Pedagogická 
a Filozofická fakulta), 
kde som sa hral na ran-
nú šou Fun rádia,“ vyjad-
ril sa Junior.

Neskôr sa Junior stretol 
s Marcelom v prešov-

skom rádiu Flash. To si 
odchovalo mnohé sloven-
ské talenty. Odtiaľ vyšiel 
napríklad Ľuboš Sarnov-
ský, Michal Hudák, Kava. 
Taktiež tam účinkoval i 
Martin Fenčák, ktorý je 
riaditeľom Expresu. „Na-
ozaj sme tam boli veľmi 
silná zostava,“ pokračo-
val Marcel.

Toto sú ich začiatky, ale 
ako Junior povedal, vždy 
sú tu nejaké iné a nové 
začiatky. Marcel mal svo-
je začiatky vo Fun rádiu v 
košickom štúdiu a Junior 
začínal v bratislavskom 

štúdiu po nejakom čase. 
Neskôr boli opäť na za-
čiatku niečoho nového. 
Začali moderovať letné 
festivaly. Vedeli o sebe, 
ale ich prvá spoločná 
moderovačka bola až pri 
Miss Universe, Miss Slo-
vensko a neskôr pribudlo 
aj popoludňajšie vysiela-
nie vo Fun rádiu 

„Celé to bolo tak, že my 
sme vysielali ako popo-
ludňajší tím v júli, kedy 
mali Adela a Sajfa voľ-
no. Počas toho produkč-
ní zistili, že to vôbec nie 
je také zlé a ladí nám to 

Začali 
s magnetofónom,

Rozhovor s Marcelom a Juniorom
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spolu a začali sme spolu 
vysielať rannú šou Fun 
rádia,“ doplnil Marcel.

„I keď sme začali mode-
rovať Československo 
má talent, tiež to bol pre 
nás nový začiatok. Je to 
trochu iná forma mode-
rovania, ale nám rádio 
pomohlo a už nám bolo 
jednoduchšie začínať pri 
takýchto veľkých televíz-
nych projektoch.“  

„Čo je dôležité pri akom-
koľvek začiatku či postu-
pe kariéry je, že v rádiu 
sa tak, ako nikde inde 
naučíte remeslo. I preto 

režiséri z televízii radi 
spolupracujú s mode-
rátormi z rádia. Človek 
sa naučí remeslu v tom 
zmysle rozprávať, for-
mulovať vety, zoriento-
vať sa v situáciách, ktoré 
sú náhle, nečakané a ne-
obvyklé, kde treba trošku 
zaimprovizovať. Ten celý 
aparát, spojenie mozgu, 
hlavy a tela, funguje veľ-
mi spontánne, automa-
ticky a veľa krát zle. To 
sa presne naučíte v rádiu 
a v budúcnosti to určite 
využijete.“

Junior s Marcelom sa 
snažili a robili čo mohli. 
Nechýbalo im odhodlanie 

a samozrejme pracovitosť 
a dostali sa z obyčajného 
malého prešovského rá-
dia s jedným vysielačom 
až do bratislavského Fun 
rádia a do televízie JOJ. 
Oni sú živým dôkazom 
toho, že sa dá dosiahnuť 
všetko, len na tom treba 
makať. Tak ako oni, aj ja 
dúfam, že sa Vám podarí 
to, po čom túžite a že bu-
deme o vás ešte počuť. 

Daniela Haneková
Foto poskytol:  
Boris Holečko
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SŠUP FILMOVÁ
SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU FILMOVÁ KOŠICE

SŠUP FILMOVÁ
SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU FILMOVÁ KOŠICE

Lorem ipsum

SŠUP FILMOVÁ
SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU FILMOVÁ KOŠICE

SŠUP FILMOVÁ
SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU FILMOVÁ KOŠICE
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a kritička z lásky

Rozhovor s Vandou Rozenbergovou a Lenkou 
Šafranovou

Spisovateľka, ktorej kniha „Tri smrtky sa plavia“ bola 
nominovaná na cenu René Anasoft Litera sa zasta-
vila na Filmovej. Vanda Rozenbergová, vyštudova-
ná žurnalistka, nám prišla porozprávať o jej živote 
spisovateľky, mamy a umelkyne. Besedu moderovala 
profesorka a literárna kritička Mgr. Lenka Šafranová, 
PhD.

P:  Začnime vašim 
detstvom. Čím chcela 
byť malá Vanda?

V: Vždy som chcela byť 
spisovateľka, ale to slovo 
doteraz nepoužívam na 
mňa. Nikdy o sebe neho-
vorím, že „Dobrý deň, ja 
som spisovateľka“ Neho-
vorím to o sebe, ale keď 
som bola dieťa, to slovo 
znamenalo veľmi veľa 
ako Boh alebo Ronald 
Reagan, alebo niečo také. 
A dnes tým, že to slovíčko 
sa trošku, na môj vkus, 
nadužíva, tak ja ho nepo-
užívam, ale chcela som 
byť spisovateľka. 

N: Keď sme sa na váš 
život pozerali virtuál-
ne, zistili sme, že ste 

študovali aj žurnalis-
tiku a médiá. Ako sa 
zo žurnalistky stala 
spisovateľka?

V: Nuž... Ja som si tú 
školu pomýlila, pretože 
ma zaujímalo veľa vecí. 
Zaujímala ma literatúra, 
dejiny, história, výtvarné 
umenie aj politika a pani 
výchovná poradkyňa mi 
vtedy povedala: „Bandul-
ka, ale v tej žurnalistike 
je predsa prienik, je tam 
nádherný prienik všet-
kých týchto vecí. Určite 
musíš ísť tam.“ Ja som 
išla, a určite tam prienik 
nie je. 

N: Kedže ste spomí-
nali, že rada kreslíte a 
aj ste o tom rozmýšľa-

li ako o profesii, chce-
me sa opýtať, či je na 
začiatku najprv obraz 
alebo literárna zlož-
ka?

V: Takže vy sa pýtate na 
tie obálky, áno? To je po-
žiadavka z vydavateľstva. 
Na „Muž z jamy a deti z 
lásky“ bola pripravená 
úplne iná obálka, ale vo 
vydavateľstvách fungu-
je tkz. obálková komisia 
a tam sa rozhodli, že by 
som mohla namaľovať 
obálku na túto knižku a 
potom už automaticky 
na ďalšiu. Takže teraz, 
keď mám rukopis ja, už k 
tomu rovno robím obraz. 

P: Povedali ste, že 
nenútite vaše deti čí-

Vanda z jamy
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tať vaše knihy. Viete 
o tom, že by nejakú z 
nich prečítali?

V: No moju neprečítali. 
Myslím, že ten mladší je 
na to ešte príliš malý, má 
16 rokov. On číta veľa a 
potom to skončí tak, že 
teraz pred dvomi mesiac-
mi dočítal „Ako zabiť vtá-
čika“ a volal mi z vlaku, 
že mami dočítal som to, 
ako mám teraz žiť. Takže 
nie nenútim ich, ja som 
všeobecne nenútiaci typ. 
Ak niečo nútim, tak len 
to, aby našli to, čo milujú, 
aby niečo milovali naozaj. 
Aby tam bola vášeň a aby 
robili to, čo ich baví.

P: Vraveli ste, že veľa 
čítate, tak aký žáner 
najradšej?

V: Čítam beletriu a mám 
obľúbených autorov. 
Môj najobľúbenejši je 
určite Ian McEwan, Karl 
Ove Knausgård, on je 
taký diskutovaný, je môj 
milovaný autor a aj ten 
(Michel) Houellebecq je 
taký. Ale ešte, keď nebol 
taký slávny a prekladaný, 
tak jeho dve knižky, tie 
ma tak nadchli. Teraz už 
až tak nadšená nie som. 
Čítam veľa, ale pri tejto 
otázke, čo čítate sa vždy 
zaseknem a mám totál-
ne okno. A to sa stáva aj 
ľuďom, ktorí čítajú som 

počula, takže je to v po-
riadku. 

N: Počas besedy ste 
taktiež spomínali, že 
nenaháňate čas a že 
necháte tie literárne 
diela prísť viac-menej 
ako sa im zachce, ale 
ako sa potom stáva, 
že píšete celkom frek-
ventovane, často?

V: Práveže mne sa zdá, že 
píšem málo. Že sú mno-
hí autori, ktorí sú naozaj 
plodní a píšu o sto šesť. 
Medzitým som ale pra-
covala na dvoch kniž-
kách „Websterovci“. To 
je prepis detského 3D 
seriálu, čiže som animá-
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ciu prepisovala do kniž-
ky. Chcela som povedať, 
že aj to sú dlhé mesiace 
práce a s výsledkom som 
spokojná. Ten druhý diel 
Websterovcov víde teraz 
v novembri knižne, takže 
napr. to som robila tento 
rok. 

N: Ak by ste mali po-
rovnať, keď vymýšľa-
te príbehy úplne od 
začiatku vo vašej hla-
ve, a keď musíte nie-
čo prepisovať, čo už 
je vytvorené, čo je pre 
vás ťažšie? 

V: Ten animovaný seriál, 
to je ťažšie, lebo to nie je 
moje pôvodné autorské 

dielo. Je to ťažké, preto-
že tá jedna rozprávočka 
má, povedzme, dvanásť 
minút a ja mám na to aj 
obmedzený priestor aj 
počet znakov, aj počet 
strán. Musím sa sústre-
diť, aby tam bol dodržaný 
archetyp dobra, zla a aby 
to zároveň bolo zjavné a 
jasné aj tomu kto nevidel 
tú rozprávočku o čo tam 
ide. A pre deti všeobecne 
si myslím, že je to ťažšie. 

N: Keď niekto berie 
písanie ako hobby, čo 
by ste mu poradili?  
Ako sa môže dostať 
na profesionálnejšiu 
úroveň?

V: Dá sa to tak, že by pre-
stal písať a začal by veľa 
čítať. Keď bude tak päť - 
šesť rokov vkuse veľa veľa 
čítať a bude chcieť, bude 
mať tému, bude presne 
vedieť od bodu A do bodu 
B, čo chce napísať, tak mu 
to pôjde samé.

P: Nerozmýšľali ste 
niekedy nad tým, že 
by ste napísali knihu 
poézie?

V: Kto nikdy nenapísal 
básničku akoby ani nežil. 
Básničiek je podľa mňa 
v nočných stolíkoch detí 
alebo mladých ľudí, žien, 
mužov, neúrekom. Sú to 
najskrytejšie poklady, ta-
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jomstvá a ja som básni-
čiek, pravdaže napísala 
tiež dosť. 

P: A okrem písania 
kníh a poznámok, čo 
radi robíte vo voľnom 
čase?

V: Maľujem obrazy na 
skle, veľmi veľa cestujem, 
už aj pracovne. A vo voľ-
nom... no ja teraz tak roz-
mýšľam čo je to ten voľ-
ný čas? Môj voľný čas sú 
všetky tie radosti, ktoré 
sú aj tie knihy, aj to pla-
venie sa na lodiach, to je 
to cestovanie, to je život s 
deťmi, s blízkymi. 

N: Tak ďakujeme vám 

veľmi pekne, že ste 
boli u nás na besede.

Profesorka Mgr. Len-
ka Šafranová, PhD je 
okrem iného aj lite-
rárnou kritičkou. Do-
zvedeli sme sa, v čom 
spočíva jej práca a 
podľa čoho ju hod-

notí.

N: Zaujíma nás, ako 
prebieha vaša práca 
literárnej kritičky v 
praxi?

Prof.: V práci som tak 
rozpoltená, lebo som aj 
pedagóg, aj vyštudova-
ný literárny vedec. Tak-

že čo je mojou náplňou? 
Tá praktická časť, ktorá 
je v škole je učenie lite-
ratúry, literárnej kritiky. 
Učím súčasnú slovenskú 
literatúru, takže sa ve-
nujem aj textom ako je 
Vandin. Špecializujem 
sa na poéziu, ktorá je pre 
mňa maximálnou výzvou 
a tá vedecká časť, tá pri-
chádza mimo školy, čiže 
je to 24-hodinová práca. 
Keď prichádzam domov, 
už som v takom šťast-
nom štádiu, že sa venu-
jem len textom, ktorým 
sa venovať chcem. Takže 
píšem štúdie, robím ana-
lýzy, rozbory, ktoré po-
tom odo mňa berú nejaké 
periodiká. Som takisto v 
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tom šťastnom štádiu, že 
si môžem vyberať aj tieto 
periodiká a svoju prácu a 
texty, o ktorých chcem pí-
sať poblikujem v rôznych 
zborníkoch. A to, čo je na 
mojej práci úžasné, je to, 
že sa ako osoba potrebu-
jem vždy ku všetkému 
vyjadriť a v tejto práci sa 
to priam žiada. Obzvlášť 
je dôležité, aby ste použili 
pádny argument, čiže aby 
to nebol len nejaký názor, 
nejaký postoj, ale aby to 
bolo zastrešené tým ar-
gumentom ako niečim 
objektívnym. A pre mňa 
je to vždy taká detektívna 
práca, hľadať na všetko 
argument, takže ja som 
sa v tejto práci našla. Je 

to veľmi vzrušujúca prá-
ca, ak robíte literatúru, 
ktorej neustále pribúda, 
lebo tá disciplína nie je 
uzavretá. Kritika je naj-
mladšia z disciplín v rám-
ci literárnej vedy. Je to 
vždy fascinujúca, vzrušu-
júca práca, kde sa kon-
frontujete s novým typom 
písania, o ktorom možno 
nič neviete, s novými tex-
tami, je to nejaká tabula 
rasa. Niekto sa bojí vyjad-
rovať sa k niečomu, o čom 
ešte nebola reč a mňa to 
fascinuje. Ja mám rada 
tento adrenalín. 

N: Keď sa stretáva-
te s dielami autorov, 
ktorých poznáte ako 

napr. pani Rozenber-
govú, ovplyvňuje vás 
to alebo si viete za-
chovať objetívny po-
stoj?

Prof.: Čítam knihu mini-
málne dvakrát. Prvýkrát 
ju čítam ako čitateľ, ktorý 
si môže dovoliť emócie, 
ktorý si môže dovoliť pla-
kať, prežívať ako naivný 
čitateľ, lebo mi to robí 
dobre s tou knihou chvíľu 
žiť. A potom si ten odstup 
dovolím a už sa na isté 
veci pozeram inak, lebo 
už ich hodnotím podľa 
nejakých estetických kri-
térii. Veľakrát sa mi deje 
to, že musím povedať, že 
je kniha dobrá alebo je 
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kniha zlá, bez ohľahu na 
môj čítateľský vkus. Ale 
darí sa mi to. Mám po-
cit a aj v tej práci vidím 
výsledky, že sa dokážem 
popasovať aj so svojim 
vkusom, ako hovorím, 
nejakou subjektívnou 
kategóriou. Preto som sa 
Vandy aj dnes pýtala, či je 
súčasťou jej naturelu od-
stup. Lebo veľmi krásne 
to povedala poetka Nora 
Ružíčková, keď napísala 
text „Odstup je zahrnutý 
vo mne“ , a ja s tým ab-
solútne suhlasím. Cítim, 
že odstup je zahrnutý vo 
mne. Tak, ako viem byť 
maximálne tempera-
mentná, tak aj toto je sú-
časť môjho naturelu, jed-

no z mojich alter ég. 

N: Spomínali ste, že 
literárna veda je pre 
vás ako Boh alebo as-
trálna bytosť.  Máte 
nejakú knižku alebo 
dielo, ktoré je pre vás 
ako osobná Biblia? 

Prof.: Uf, to je veľmi ťažká 
otázka a budem na ňu od-
povedať veľmi sentimen-
tálne, a pokojne si tento 
sentiment dovolím. Sú to 
texty, ktoré pre mňa na-
písala moja mama. Priro-
dzene, nie sú vydané. Ako 
kritik musím povedať, že 
sú to ani neuverejniteľné 
texty, lebo je to chyba na 
chybu, ale je to pre mňa. 

Je to vysoko dôverné a je 
v tom veľmi veľa lásky, 
a je to pre mňa ten Boh, 
je to pre mňa to objatie. 
A keď sa dnes na besede 
hovorilo o objímaní, tak 
ja mám to šťastie, že ja 
som dostávala veľmi veľa 
objatí a táto kniha je asi 
tým najväčším. 

P: Ako sa z vášho po-
hľadu mení slovenská 
tvorba?

Prof.: Či k lepšiemu ale-
bo horšiemu? To sa nedá 
povedať lebo každy je iný, 
nedá sa to nijako genera-
lizovať. Mení sa po roku 
2000. To vnímam ako 
taký medzník v tom, že 
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po tej anestetickej necitli-
vej poetike mnohých au-
torov, začína dominovať 
hľadanie hodnôt, hľada-
nie tej emocionality. A to 
aj na pozadí problémo-
vých rodinných vzťahov. 
Nie sú to texty o texte, 
ale už sa autori obracajú 
na vonkajšiu realitu, čo je 
pre mňa nesmierne dôle-
žité. Je to signál, že sme 
preklenuli aj v spoločnos-
ti krízu, krízu emociona-
lity, krízu neschopnosti 
reagovať prostredictvom 
emócií. To je príklon k 
dá sa povedať tradič-
ným hodnotám, aj keď 
tá problémovosť v nich 
ostáva, ale je to príklon 
k tradičným hodnotám. 

Čiže slovenská literatúra 
sa uberá takým tým citli-
vejším smerom. 

P: Napísali ste nieke-
dy niečo aj vy?

Prof.: Áno! Aj okrem ve-
deckých kníh. Keď vždy 
poviem názov mojim štu-
dentom a poviem im, že 
túto knihu si určite musia 
prečítať a potom sa ma 
pýtajú, že od koho je, tak 
poviem, že, samozrejme, 
že odo mňa. To je kniha 
„K funkcii subjektu slo-
venskej poézie ženských 
autoriek (tzv. textovej 
generácie)“. Čo sa týka 
umeleckej literatúry, pí-
šem primárne prózu, kto-

rú som ešte nevydala a 
ani nechcem. Nemám tú 
potrebu. Ale vydala som 
zošit poézie, ktorý sa volá 
„Post partum“. Je to osob-
ná výpoveď o popôrodnej 
psychóze a o tom, ako sa 
lyrický subjekt vyrovná-
va so zmenou v rodine, 
so zmenou vo vzťahoch, v 
partnerskom vzťahu. Vy-
rovnáva sa s prítomnos-
ťou iného človeka v jeho 
živote, ale aj so sebou, s 
vlastným telom, s vlast-
nou psychikou.

P: Ďakujeme veľmi 
pekne.

Nicola Demeterová 
Patrícia Micháleková 

Foto: Dávid Šipoš
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V Praze blaze...
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Nie je nič lepšie ako keď vám hneď v Septembri oznámia, 
že vás čaká mesačný pobyt v krásnej Prahe. Koncom Ok-
tóbra nás vycestovalo osem vyvolených v rámci projektu 
Erasmus+ a na jeden mesiac sme sa stali študentmi Súk-
romnej strednej školy reklamnej tvorby Michael. 
Nazreli sme na hodiny filmovej tvorby, dejín reklamnej 
tvorby a neminul nás ani český jazyk, na ktorom sme si 
zopakovali určovanie vetných členov a samozrejme sme 
sa nedali zahanbiť (Ďakujeme p.u Klindová). Dokonca sme 
stihli aj prednášku s pánom Jánem Svěrákem. Český reži-
sér odkazuje ,,Dívej se kolem sebe a přemýšlej.
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Nakukli sme aj za dve-
re VOŠKY- Vyššej od-
bornej školy reklamní a 
umněleckej tvorby,a s jej 
študentmi sme sa do-
stali na výstavu repor-
tážnej fotografie Petra 
Joseka, ktorý sa taktiež 
zúčastnil a porozprával 
nám ako sa dostal k 
jeho práci, rozpove-
dal nám vtipné ale aj  
dramatické príhody 
z miest na ktorých 
fotil. Pán Josek je 
taktiež porotcom sú-
ťaže Czech press photo 
a sám sa niekoľko ro-
kov držal na popredných 
miestach prestížnej súťa-
že World press photo.  

Po pri spoznávaní štu-
dentskéhoživota na škole 

s m e s a -
mozrejme spoznávali aj 

Prahu ako takú. Pozre-
li sme sa na miesta ako 
je Petřín,  Pražská Zoo, 
Botanická záhrada či Vy-
šehrad. Rovnako sme si 
užili aj nočné natáčanie 
na Karlovom moste a pri 
Orloji, kde sme si vyskú-

šali aj FREE HUGS a ob-
jímali sa s návštevník-
mi Prahy, ktorý prišli 
z celého sveta. Po-
zreli sme si aj slávny 
muzikál Tančírna v 
divadle Radka Brzo-
bohatého, ktorý reží-

rovala jeho manželka 
Hana Gregorová. 

Mali sme jedinečnú mož-
nosť sa pozrieť do aj do 
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televízie Barradnov, kde 
nás previedli takzvaným 
fundusom alebo teda 
skladom kostýmov. Všet-
ky bol potriedené poriad-
ne podľa historických 
období. Schovávali sa 
tam  napríklad kostými s 
klasických rozprávok ako 
S čerty nejsou žerty, Prin-
cezná že mlejna alebo 
Nejkrásnejší hádanka. V 
barrandovskom funduse 
sa celkovo nachádza oko-
lo 10 000 kusov obleče-
nia. 

Na návšteve sme boli aj v 
českej televízii. Previed-
li nás filmovými štúdia-
mi, ktoré si prenajímajú 
mnohé svetové filmové 

spoločnosti. Aktuálne má 
dve štúdia prenajatý všet-
kými obľúbený Netflix, 
ktorý tam natáča rovno 
dva seriály. V jednom z 
nich dokonca hrá aj zná-
my predstaviteľ Harryho 
Pottera, Daniel Redcliffe. 
Videli sme taktiež fundus 
nábytku alebo dielne v 
ktorých sa vyrábajú fil-
mové i seriálové kulisy. 
Čerešničkou na torte bola 
možnosť pri natáčaní jed-
nej z častí Studia kama-
rád. Táto česká relácia 
tvorila detstvo mnohých 
z nás a bolo priam ma-
gické sledovať, kto naozaj 
stojí za postavami o kto-
rých by sme pred desiati-
mi rokmi nepovedali, že 

sú iba akože. Sánky nám 
padli keď sme sledova-
li ako herci robili dabing 
týmto látkovým postavič-
kám priamo pri natáčaní. 
Súhra hercov s bábkoher-
cami bola priam dokona-
lá a spoločne sa nám po-
starali o nezabudnuteľný 
zážitok. 

Praha už učarovala ne-
jednému z našich štu-
dentov. Mnohí tam mo-
mentálne študujú či majú 
prácu a rozhodne sa tam 
aj veľa z nás ešte len chy-
tá. Ale niet sa čomu diviť, 
stovežaté mesto má svoje 
špeciálne čaro, ktorému 
sa dá len ťažko odolať. 

 Vesna Gemzová
Foto: Radoven Vaľuš

Zora Demková
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Mozaika 
Španielska 

Na Malagu budú spo-
mínať predovšetkým 
milovníci rýb a mor-
ských plodov

Čerstvé potraviny z mora 
sme mali možnosť kúpiť 
na tržnici v strede mesta, 
kde sme našli veľa dru-
hov práve ulovených rýb, 
kreviet, mušlí či chobot-
níc. Do tejto časti trhu 
by som odporučila ísť len 
ľudom, ktorý vedia zniesť 
rôzne vône. 
V ďalšej časti je pečivo, 
oriešky, ovocie a zele-
nina. Ak pochybujete o 
chuti určitých potravín, 
môžete zdarma ochut-
nať najrôznejšie druhy 
olív či pražených mandlí 
a rôznych španielskych 
pochutín. Na osvieže-
nie v horúcich dňoch si 
tam viete kúpiť aj čerstvé 
ovocné smoothie, s kto-

rým sa potom môžete vy-
dať napríklad na pláž. 

Videli sme mesto po-
stavené na skale. 

Ako spoločný výlet sme 
si vybrali mesto Ronda. 
Nádherné výhľady na 
krajinu sme videli v mest-
skom parku na balkóne 
zvanom El Balcon del 
Coño. Tunajší park je veľ-
mi obľúbený najmä pre 
svoje rybníky, fontány a 
pekné cesty. Prešli sme 
cez most Puente Nuevo, 
ktorý rozdeľuje Rondu 
na dve časti. V minulosti 
slúžil aj ako väzenie, na-
posledy počas občianskej 
vojny 1936-1939. 

Navštívili sme mesto 
oslov 

Mesto Mijas, inak vola-

né aj ako mesto oslov. 
Po celom meste sa viete 
previesť na kočoch, kto-
ré ťahajú osly, pričom si 
môžete poprezerať rôz-
ne pamiatky, historickú 
botanickú záhradu, ja-
zierka,park s fontánami 
a kostol.  (pridať fotku)  
Mestečko sa nachádza na 
úpätí vrchov, kaskádovi-
to vystavané rady bielych 
domov poskytujú pre 
každého majiteľa nesku-
točne krásny výhľad na 
more. 

Nič viac sme si priať 
nemohli 

Celé tri týždne sme bývali 
v mestskej časti Guadal-
mar vo ville. Asi nikto z 
nás nečakal také kráľov-
ské bývanie. Krásne tiché 
prostredie, veľké a dobre 
vybavené izby, domáce  

Navštívili sme Španielsko vďaka projektu Erasmus plus. 
Ten umožňuje študentom cestovať do zahraničia, kde 
sa môžu viac vzdelávať v odbore, ktorý študujú.  Na 
prax do prístavného mesta Malaga sme boli vybraní 
šiesti žiaci z tretieho ročníka.
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kino, vonkajšia terasa 
s bazénom, do ktorého 
tiekla voda z malého vo-
dopádu a celé to doplnili 
kožené ležadlá na opaľo-
vanie. Mali sme čo robiť 
,aby sme udržali vždy po-
riadok, no domáce práce 
sme si porozdeľovali, a 
tak sa nám oveľa lepšie 
nažívalo aj pracovalo. 
Svoj voľný čas sme trávili 
na pláži, v centre Malagy 
nakupovaním suvenírov 
a  varením rôznych špe-
cialít. 

Španieli anglicky ne-
hovoria

Za ten čas, čo sme strávili 
v Španielsku mám pocit, 

že som sa viac dorozu-
mievala gestikuláciou 
ako hovoreným slovom. 
V obchode som nestretla 
človeka, ktorý by vedel 
aspoň základné slová po 
anglicky. Nakoniec som 
sa vždy nejako dorozu-
mela, pretože som sa na-
učila základné slová po 
španielsky. V reštaurá-
ciách sme na jedálnom 
lístku ukazovali prstom a 
v obchode sme si museli 
nájsť všetko sami, preto-
že ,ak sme sa opýtali pre-
davačiek či nám nevedia 
poradiť, nedostali sme od 
nich žiadnu inú odpoveď, 
len po španielsky. 

Prax ktorá nám dala 
do života veľa

Nakrúcali sme v rôznych 
mestách ako Mijas, Tor-
remolinos, Sevilla,  Ube-
da. Našou prácou bolo 
natočiť video, urobiť roz-
hovory a dať to do finál-
nej podoby. Nakrúcali 
sme o študentoch, ktorí 
praxovali vo firme podľa 
toho, čo študovali. Bola to 
úžasná skúsenosť vidieť 
rôzne povolania, o kto-
rých sme nepočuli každý 
deň. Popri tom sme sa aj 
veľa o dannej práci do-
zvedeli. Veľmi zaujímaví 
boli žiaci, ktorí vyrábali 
drony a snažili sa s nimi 
potom vzlietnuť, nie vždy 
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sa im to totiž podarilo. 
Taktiež veľmi zaujíma-
vá bola výroba lodí, kde 
ich študenti rekonštru-
ovali zo starých na novo 
upravené. Stretli sme 
študentov a praktikantov 
z rôznych štátov ako Slo-
vinsko, Nemecko, Poľ-
sko atď. Občas sa k nám 
aj prihovorili a vyzvedali 
,aká je naša práca a prečo 
ich nakrúcame. Vysvet-
lili sme im, že sme tiež 
na Erasme plus a robíme 
videá pre firmu, ktorá im 
tie pobyty, ubytovanie a 
výlety vybavovala. Naj-
ťažšie nakrúcania boli v 
Seville a Ubede, pretože 
tam trvali cesty autom 2 
až 3 hodiny. 

Vzdelávanie po no-
ciach 

Súčasťou nášho poby-
tu bol aj jazykový online 
kurz z angličtiny, vďaka 
ktorému sme si určite 
vylepšili slovnú záso-
bu a gramatiku. Museli 
sme absolvovať prvý test, 
kde nám vyšlo, aká je 
naša úroveň v angličtine. 
Ak sme ho absolvova-
li, mohli sme začať robiť 
kurz. No samozrejme, 
že sme študenti, ktorí si 
neprečítajú všetko hneď 
podrobne do detailu, ale 
rovno sme to začali robiť 
s tým, že to bude test ako 
ten prvý, ktorý trval ho-

dinku. Keď som otvorila 
jazykový kurz, vybehlo 
na mňa stodesať testov. 
Moje pocity boli zmie-
šané, až naštvané ako to 
mám stihnúť za pár dní. 
Pustila som sa do nich a 
asi po hodine som si po-
vedala, že si idem spočí-
tať, koľko ich mám už za 
sebou. Práve som robila 
dvadsiaty . No túžba po 
tabuľke , že môj jazykový 
kurz mám za sebou a už 
ma bude čakať len koneč-
ný test, bola tak veľká, že 
som ich robila od šiestej 
poobede do štvrtej rána. 
Dokončila som posledný 
test, keď v tom mi vy-
skočilo ďalších dvadsať 
nových. Od žiaľu som to 
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text: Veronika Havlová
foto:  SŠUPF

vypla a šla spať. Na druhý 
deň mi to nedalo, a tak 
sme si so spolužiakom 
prečítali pravidlá testu. 
Písalo sa tam, že test nie 
je robený na počet úloh, 
ale na čas, ktorý tam strá-
vime. Odporúčanie bolo 
dve hodiny týždenne. Z 
mojej skúsenosti by som 
do budúcna poradila pre-
čítať si pozorne informá-
cie o hocijakej aktivite, 
ktorú máte urobiť, aby ste 
sa zbytočne nestresovali a 
pokojne sa vyspali. 

Prišli sme na to, že len 
s teoretickými informá-
ciami nie sme skutočne 
vzdelaí. Uvedomili sme 

si to až počas praxe, keď 
sme mali možnosť vi-
dieť ako to funguje vo 
firmách, aké to je praco-
vať za rôznych okolností 
a odovzdať materiál do 
určitého termínu. Bola 
to úžasná vmožnosť pra-
covať v svojom odbore , 
spoznať krajinu, rôznych 
ľudí a  nabrať  veľa 
nových skúsenosti.  

Výtvarná fsuvka >
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Poriadne sa rozhliadni!
Domov sa už nevrátiš!
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Naši chlapci sa ale z Písku vrátili!
Predpokladám, že pri príchode domov ich čakala 
dobrá domáca strava a teplo domova. Bohužiaľ to 
sa nedá povedať o Dagmar Šimkovej z Vily Marta, 
ktorú chlapci objavili v Písku. Pri štúdiu a strihaní fil-
mov našli študenti opustený dom obklopený stromami 
a zarastenou lúkou s výhľadom na celé mesto.

V opustenom dome nie-
kedy žila rodina Šimko-
vých.

Bankár Jaroslav Šimek 
postavil svojej manželke 
a dvom dcéram krásny 
dom, kde mali žiť svoj 
rodinný život v nádher-
nom prostredí…Ten sa 
však zmenil, kvôli neprí-
jemným udalostiam. Po 

2. svetovej vojne tragicky 
zomrel otec rodiny. Po 
nejakom čase prišiel do 
Československa komu-
nistický režim. Jedna z 
dcér predpokladala, že ži-
vot už nebude slobodný, 
hlavne pre ich intelek-
tuálne postavenie, a tak 
utiekla.

Druhá dcéra Dáša a 
mama ostali vo Vile, kde 
im už nepatril ani strom 
na záhrade. Komunistic-
ký režim si ho privlastnil 
a nasťahoval do domu 
ďalších obyvateľov. Od-
por nebol možný. Dáši 
a jej mame ostala aspoň 
jedna izba, no štúdium na 
filozofickej fakulte muse-
la ukončiť, jej vywbrané
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návyky museli ísť na bok. 
Dáša musela pracovať. 
Tak to režim nariadil. 
Práca, cenzúra, spriva-
tizovanie majetkov a 
zbavenie sa vzdelaných 
ľudí. Dáši sa to nepáčilo 
a nechcela sa podvoliť. 
Kreslila a lepila plagá-
ty po celom meste, na 
ktorých vyjadrovala svoj 
názor proti politickému 
režimu. Nechcela len tak 
ignorovať zmeny okolo 
seba a nenechala sa zlo-
miť ani vo väzení. Dáša
Šimková vo svojich dvad-
siatich troch rokoch 
skončila zavretá za mre-
žami. Prišli po ňu páni z 
ŠTB. Pri jej poslednom 
pohľade na mamu, ktorá 
stála na balkóne, jej pán 

policajt zašepkal do ucha 
“poriadne sa rozhliadni. 
Domov sa už nevrátiš!”

Dáša strávila vo väzení 
štrnásť rokov. Jej mama 
Marta jedenásť. Raz sa 
Dáša snažila utiecť, no 
po dvoch dňoch ju našli 
spiacu na lúke, kde voňa-
la materina dúška. Pod-
mienky, v ktorých vtedy 
ženy vo väznici žili, boli 
hrozivé. Strava, hygiena, 
mäkká posteľ, to bol iba 
sen.

Kamenné schody, skelet 
opustenej vily a zopár pô-
vodných detailov môže-
me ešte vidieť. Atmosféra 
domu je ťažká nielen kvô-
li zdevastovaniu a opus-

teniu, ale bolo cítiť, že je 
niečím zvláštna. Nako-
niec nám to história po-
tvrdila. Takýto príbeh ako 
Dášin, nie je, bohužiaľ, je-
diný. Život dnes je omno-
ho slobodnejší a dúfajme, 
že krajší. Príbehy tých, 
ktorí trpeli by sme však 
mali niesť v našich mys-
liach, hlavne, ak môžeme 
behať po Erasmoch, jesť v 
Mcdonalde pri škole, na-
kupovať Vansky, pretože 
kvôli takýmto príbehom 
a osobnostiam je nám to 
dovolené…

text a foto: 
Diana Dobrescu
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Filmári vs. 
agenda homo sapiens

Dobrovoľník znamená človek, ktorý vykonáva nejakú 
prácu výmenou za dobrý pocit. A presne tak to bolo. 
Ale zároveň aj nebolo. Povedala by som, že som bola 
vtiahnutá do tejto zvláštnej skupinky ľudí rýchlosťou 
svetla. Bez zaváhania, bez žmurknutia som sa ocitla 
v centre diania tejto skvelej komunity a odvtedy som 
sa neprestala diviť koľko zaujímavých ľudí som stretla, 
koľko individuálnych príbehov som počula, a hlavne 
ako som bola schopná pomôcť, a stať sa súčasťou 
tohto sveta. Občas som prekvapovala samu seba 
s koľkými vecami som súhlasila, pretože som si nikdy 
nemyslela, že budem taká sociálna a taká schopná 
púšťať sa do nových príležitostí a riešenia problémov.

Niektorí sa dozvedeli o 
dobrovoľníckom progra-
me cez Prizmu, poraden-
ské centrum, do ktorej 
sme v podstate každý 
chodili z rôznych dôvo-
dov. Buď to fungovalo ako 
útočisko po škole, alebo 
ako miesto, kde vznikali 
nové kamarátstva alebo 
kde sa dalo vzdelávať a 
dozvedieť sa viac o sebe a 
komunite. Niektorí prišli 
na pomoc s organizova-
ním eventov alebo mali 
známych v našej skupin-
ke. Niektorí pricestovali z 
Bratislavy alebo až Prahy. 
Ja osobne som chodila 

na komunitné stretnutia, 
kam ma pozvala kama-
rátka a na návrh pridania 
sa k dobrovoľníkom som 
nemohla povedať nie. 

Začiatkom mája 2019 
som začala chodiť na 
dobrovoľnícke stretnu-
tia tímu Pride Košice. 
Stretká sa konali pravi-
delne každý týždeň a na 
konci nášho zácviku sme 
absolvovali 17 takýchto 
stretnutí. Vždy prebiehali 
hravou formou a vždy sa 
striedali aktivity skupino-
vé a individuálne, a každé 
stretko malo inú tému. 

Skupinu dobrovoľníkov 
tvorili členovia LGBTI+ 
komunity alebo iba ľu-
dia, ktorí chceli pomôcť. 
Pridať sa môže každý. Sa-
mostatný dobrovoľnícky 
program je iba skupinka 
mladých ľudí s rôznymi 
životmi, ale spoločným 
príbehom a záujmom.

Raz na stretnutí dobro-
voľníckeho programu, 
kedy už sme sa blížili k 
hlavnej udalosti, Dúho-
vému pochodu, sme si 
spravili cvičenie. Pozo-
stávalo z krátkych scén, 
ktoré sme mali zahrať a 

VOF OKOLÍ
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napodobniť rôzne situ-
ácie, ktoré by sa mohli 
počas Pride týždňa stať. 
Losovali sme si lístočky 
po menších skupinách a 
dohadovali sa na tom, ako 
by sme vyriešili dané situ-
ácie naživo. Toto cvičenie 
nás pripravilo na riešenie 
rôznorodých problémov 
v teréne a vyviedlo nás z 
omylu, že všetko pôjde 
hladko. Našťastie žiadny 
veľký konflikt alebo prob-
lém sa nestal, no je vždy 
dobré byť radšej pripra-
vení. Podobným prístu-
pom sme absolvovali aj 
kurz prvej pomoci, ktorý 
bol povinný a skladal sa z 
prednášky a cvičení. 

Keď teoretická časť dob-
rovoľníckeho programu 
skončila, museli sme sa 
presunúť z nášho pohodl-
ného útočiska na Alžbe-
tinej ulici do Tabačky 
Kulturfabrik, kde sa dia-
li všetky dúhové záleži-
tosti celého týždňa. A aj 
keď sa to nazýva Pride 
week, reálne pozostáva z 
9 dní. Každý z dobrovoľ-
níkov mal rozvrh, podľa 
ktorého sme vedeli kto 
má prísť, ktorý deň a čo 
má robiť. Samozrejme, 
funkcie boli len orientač-
né, pretože každý mohol 
prísť pomocť s hocičím, 
čo bolo v daný deň treba. 

Samostatný Pride pochod 
obklopujú iné dúhové ak-
cie, ktoré sa konajú počas 
celého Pride týždňa. Or-
ganizátori nám pripravili 
plnohodnotný program, 
čiže sme mali čo robiť 
celý týždeň. Naša „pra-
covná doba“ sa začínala 
poobede a končila väčši-
nou až v noci. Samozrej-
me, mohli sme vždy odísť 
skôr, ale väčšina z nás 
chcela zostať až do konca. 
Teraz nechcem, aby ste 
si nás predstavovali ako 
otrokov, pretože o naše 
pohodlie, pitný režim a 
stravu bolo vždy posta-
rané. Zostávali sme tam 
väčšinou až do noci, hlav-
ne kvôli skvelým ľuďom a 
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atmosfére. 

Prvé štyri dni som praco-
vala ako hlavná fotograf-
ka. To znamenalo, že som 
mala voľný pohyb a sna-
žila som sa zaznamenať 
všetko, čo sa v Tabačke 
dialo. Bol to pre mňa de-
but vo fotení pre nieko-
ho iného než školu alebo 
seba, takže som bola tro-
chu pod tlakom, ale na-
šťastie to dobre dopadlo. 
Následne som bola s mo-
jím dobrým kamarátom v 
Info kútiku a naša dobro-
voľnícka povinnosť bola 
informovať prichádzajú-
cich ľudí o tom, čo sa deje 
a prípadne im dať infor-
mačný leták. To bola pre 

mňa veľká výzva, kedže 
som ako asociál muse-
la celý deň rozprávať s 
cudzími ľuďmi, ale som 
na seba pyšná, že som to 
zvládla bez väčších trapa-
sov. Ďalej som mala mať 2 
dni voľno, ale prišla som 
aj tak na návštevu a po-
tom už prišiel veľký deň 
D, a to Pride deň. Podľa 
oficiálnej stránky pride-
kosice.sk jednou z vízii 
Pridu je „svet, kde PRIDE 
je oslavou prekonaných 
predsudkov a prekonané-
ho strachu z odlišností“.

Sobota 24.8.2019, ten 
najrušnejší a najviac šia-
lený deň, som pracovala 
v Queer shope. Nikto to  

nepochopí tak ako ľu-
dia, ktorí dobrovoľníči-
li so mnou alebo možno 
ešte ľudia pracujúci so 
zákazníkmi. Je to veľké 
dobrodružstvo obslúžiť 
masy ľudí, ktoré akoby sa 
spolčili proti nám a nieže-
by prichádzali v menších 
skupinkách priateľov. 
Nie, nie, oni prichádza-
li buď všetci alebo nik-
to. Čiže, buď to vyzeralo 
tak, že som nevedela, či 
skôr podať pánovi vlajku 
alebo vypočítať výdavok 
slečne vedľa, alebo zapí-
sať do papierov, čo všet-
ko už stihla predať moja 
spolupracovníčka, alebo 
presvedčíť ľudí, aby mi 
dávali čo najpresnejšiu 
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sumu, pretože sme práve 
otvorili a nemáme na vý-
davok mince. Alebo sme 
sedeli pri pulte a pozoro-
vali dianie na pódiu alebo 
dianie v našich mobiloch. 
Bol to chaos, ale za nič iné 
by sme to nevymenili.

Počas predávania rôzno-
farebných vlajok, tričiek, 
náramkov a príveskov 
okolo môjho pultu prešlo 
veľa typov ľudí. Mnohí z 
nich boli v mojom veku a 
nemálo z nich prišli prvý-
krát, čo ma nesmierne te-
šilo. Množstvo ľudí prišlo 
dokonca so svojimi rodič-
mi, čo bolo prekvapenie 
samo od seba. Občas tam 
prišli rodičia s menšími 

deťmi, ktorí nás prišli 
podporiť. A veľká kopa z 
nich boli starší ľudia, kto-
rí si takisto užívali svoj 
deň. Stalo sa, že si nás 
odchytil nemilý zákazník, 
no väčšina z nich si iba 
prišla vychutnať svoj au-
tentický deň. 

Jednou z najlepších častí 
Pride dňa, okrem sprie-
vodu, bola večerná drag 
show Action Sisters. Po-
prosila som niekoho, aby 
ma vystriedal v Queer 
shope, lebo som sa muse-
la ísť pozrieť. Ešte nikdy 
pred tým som žiadnu drag 
show naživo nevidela, ale 
ak sú Action Sisters štan-
dartom, tak ich rozhodne 

chcem vidieť viac. Vystú-
penie malo správnu dáv-
ku humoru a teatrálnos-
ti, a na drag queens bolo 
vidno, že sa zabávajú, a to 
je to najdôležitejšie. 

Dúhový sprievod sám o 
sebe bol nezabudnuteľ-
ným zážitkom. Síce je 
okolo celého Pride weeku 
toľko akcií a zaujímavých 
diskusií, a veľa zábavy, 
nič nenahradí ten pocit 
spolupatričnosti a ko-
munity, ktorý nastane v 
sekunde kedy sme vyšli 
z priestorov Tabačky. Je 
to dosť magický moment, 
kedy viete, že ste súčas-
ťou stovky dúhových ľudí 
okolo vás, a že všetci ste v 
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momente absolútnej au-
tentickosti, kedy ste iba 
sami sebou. A to ani ne-
hovorím o tom, že všetci 
ste mali tú odvahu výjsť 
do ulíc mesta a spojiť sa 

do jednej krásnej ozveny 
lásky. 

A súčasťou všetkých tých 
ľudí som bola aj ja, a moji 
kamaráti dobrovoľníci, a 

dokonca aj ľudia z filmo-
vej, o čom vám už Ela po-
vie viac... 

Pride z iného pohľadu

Vejúce vlajky vo vzduchu, transparenty a ľudia oblečení v dúhových farbách. To 
všetko nám vytváralo krásnu atmosféru na PRIDE 2019, ktorý sa uskutočnil aj 
v Košiciach. Hneď po odchode z Tabačky, kde sa pochod začínal, som sa cítila 
obklopená láskou a šťastím. Po oboch stránach som mala ľudí, ktorí taktiež ten 
deň hrdo vyšli do ulíc. Vytvorili sme priestor, kde všetci mohli cítiť pocit sebapri-
jatia a hrdosti. Narozdiel od iných krajín u nás nie je veľmi snaha o toleranciu, 
pochopenie a jej prijatie ale naopak, LGBT+ sa stala v poslednom období hlavne 
terčom pre nenávistné kampane politikov alebo cirkvi, preto treba využiť každú 
príležitosť ako PRIDE, pri ktorej môžeme skúsiť ľuďom ukázať, že sme len ľudia, 
ktorí chcú byť rešpektovaní a mať rovnaké práva ako ostatní. Stretla som rôznych 
ľudí s rôznymi názormi, ale aj napriek tomu som si mohla byť istá, že by ma nik-
to za nič nesúdil. 

Nicola Demeterová
Foto poskytla:

Alex A. Michelčíková 

Ela Mareková




