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VYNOVENÉ MODELY S90 A V90
Spoločnosť Volvo Cars odhalila vo februári vynovené verzie sedanu S90 

a kombi modelov V90/V90 Cross Country, ako aj elegantný dizajn exteriéru 
a úplne nový špičkový audiosystém od spoločnosti Bowers and Wilkins.
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V rámci širšej aktualizácie portfólia 
spoločnosti odteraz každý model 

Volvo ponúka aj možnosť 48-voltovej 
hnacej sústavy Mild Hybrid, čím 
spoločnosť ďalej rozširuje svoju ponuku 
elektrifi kovaných vozidiel.

 
VIACERO VYLEPŠENÍ 
EXTERIÉRU

Pokiaľ ide o dizajn exteriéru, dizajnéri 
značky Volvo zaviedli viacero vylepšení 
prednej aj zadnej časti modelov S90 
a V90. Patria k nim napríklad nové hmlové 
svetlá, nový dizajn spojlera či nový spodný 
predný nárazník.
Na vozidlách V90 a V90 Cross 
Country je najvýraznejším prvkom 
úplne nový dizajn zadných svetiel, 
vrátane charakteristického osvetlenia 
s technológiou Full LED a sekvenčnými 
smerovými svetlami. Ponuka nových 
farieb karosérie a kolies rozširuje možnosti 
osobného prispôsobenia vzhľadu vozidla.
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NOVÝ AUDIOSYSTÉM 
A ČISTIČ VZDUCHU 

Pokiaľ ide o interiér, komplexne 
modernizovaný audiosystém značky 
Bowers and Wilkins prináša cestujúcim 
vo vozidle ešte kvalitnejší poslucháčsky 
zážitok, a to vďaka novým prvkom, 
ako je vylepšený zosilňovač, systém 
automatického potlačenia šumu vo vozidle 
či nové nastavenie, ktoré imituje zvuk 
vášho obľúbeného džezového klubu.
Ďalšou novou funkciou vo vnútri 
vozidla je pokročilý čistič vzduchu so 
senzorom pevných častíc menších ako 
2,5 mikrometra, ktorý bol najprv vyvinutý 
pre čínsky trh, no teraz sa uvádza na 
trh celosvetovo. Zariadenie umožňuje 
vodičom sledovať kvalitu vzduchu vo 
vnútri vozidla prostredníctvom centrálnej 
obrazovky. V prípade potreby dokáže 
pokročilý čistič vzduchu vyčistiť vzduch 
v kabíne od takmer všetkých drobných 
čiastočiek do niekoľkých minút.

Obe technológie – nový audiosystém 
Bowers & Wilkins aj pokročilý čistič 
vzduchu – sú odteraz k dispozícii 
na všetkých modeloch Série 90 aj 
60 postavených na báze modulárnej 
architektúry SPA.
Okrem toho sa všetky modely Série 90 
a 60 odteraz dodávajú s dvojitými 
nabíjacími konektormi USB-C vzadu 
namiesto doterajších 12-voltových 
zásuviek. Funkcia bezdrôtového 
nabíjania smartfónov, ktorú značka prvý 
raz predstavila v malom SUV XC40, je 
odteraz v ponuke aj vo väčšine variantov 
Série 90 a 60.
Pokiaľ ide o materiály použité v interiéri 
vozidla, exkluzívne sedadlá na mieru 
z vlnenej tkaniny, ktoré sa prvý raz 
predstavili minulý rok v modeli XC90, 
sú odteraz v ponuke aj na všetkých 
modeloch Série 90 a 60. Pre vozidlá 
s najvyšším stupňom výbavy je okrem 
toho k dispozícii aj interiér bez použitia 
kože.
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POHON MILD HYBRID   

Pre ostatné modely vo svojej ponuke 
spoločnosť Volvo Cars výrazne rozšírila 
možnosti ich vybavenia 48-voltovou 
polohybridnou hnacou jednotkou; táto 
možnosť pohonu je odteraz v ponuke na 
každom jednom modeli značky Volvo.
Pohon Mild Hybrid, ktorý sa prvý raz 

objavil minulý rok v SUV modeloch 
XC90 a XC60, je odteraz v ponuke 
vo všetkých ostatných vozidlách 
Série 90 a 60, ako aj v modeli XC40. 
Možnosť polohybridnej hnacej sústavy 
na vozidlách V90 Cross Country 
predstavuje prvý elektrifi kovaný variant 
v dejinách modelového radu Cross 
Country.
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Pohon Mild Hybrid od spoločnosti 
Volvo Cars ponúka vodičom až 
15-percentnú úsporu na pohonných 
hmotách a zníženie emisií v reálnych 
podmienkach jazdy. Systém elektrického 
brzdenia interaguje so systémom 
rekuperácie energie a znižuje spotrebu 
paliva a produkciu emisií rekuperáciou 
kinetickej energie pri brzdení.
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VOLVO CARS VYZÝVA OSN,

ABY RIEŠILA NEROVNOSŤ V OBLASTI 

BEZPEČNOSTI CESTNEJ PREMÁVKY

Spoločnosť Volvo Cars vo februári vyzvala regulačné orgány a vlády krajín 
celého sveta, aby riešili výraznú nerovnosť, ktorá panuje medzi rozvinutými 

a rozvojovými ekonomikami v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Napriek 
pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť v ostatných desaťročiach, ofi ciálne 

údaje poukazujú na výrazný rozdiel v počte smrteľných dopravných nehôd 
medzi oboma kategóriami krajín.
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účastníkov cestnej premávky, chodcov 
a cyklistov.“
Spoločnosť Volvo Cars má veľký záujem 
prispievať svojimi bohatými znalosťami 
v oblasti bezpečnosti k celosvetovým 
iniciatívam zameraným na bezpečnosť 
cestnej premávky. Už celé desaťročia tak 
robí v spolupráci s vládami, akademickou 
obcou a regulačnými orgánmi. Napríklad 
minulý rok spustila otvorenú databázu, 
v ktorej sú obsiahnuté desaťročia výskumu 
v oblasti bezpečnosti.
„Spoločnosť Volvo Cars má dlhoročnú 
tradíciu zvyšovania bezpečnosti 
prostredníctvom spolupráce, ktorá je 
zásadným faktorom nášho úspechu 
a vedúceho postavenia v oblasti 
bezpečnosti,“ pokračuje Ekholmová. 
„Rozhodujúce je lepšie pochopenie 
hodnoty a potreby adekvátnej základnej 
ochrany, no na riešenie tohto problému 
prostredníctvom legislatívy a informácií 
potrebujeme pomoc OSN a zákonodarcov 
jednotlivých krajín. V spoločnosti 
Volvo Cars sa tešíme na to, že k tomu 
prispejeme.“

Odhaduje sa, že každý rok príde 
pri dopravných nehodách o život 

1,35 milióna ľudí. Už tento údaj samotný 
zdôrazňuje potrebu konať, no z údajov 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
(WHO) navyše vyplýva, že v rozvojových 
krajinách je riziko úmrtia pri dopravnej 
nehode viac ako trikrát vyššie než 
v rozvinutých krajinách.
Spoločnosť Volvo Cars zastáva názor, 
že v záujme zvýšenia celosvetovej 
bezpečnosti na cestách by mali 
všetky krajiny podporovať používanie 
bezpečnostných pásov tým, že 
prijmú a budú uplatňovať zákony 
o bezpečnostných pásoch, ktoré sa budú 
vzťahovať na cestujúcich na predných 
aj zadných sedadlách vozidiel. Ďalšou 
oblasťou, na ktorú je potrebné sa zamerať, 
je základná cestná infraštruktúra, ktorá má 
oddeľovať zraniteľných účastníkov cestnej 
premávky od motorových vozidiel.
Výzva spoločnosti Volvo Cars na riešenie 
situácie prišla v čase 3. globálnej 
konferencie ministrov o bezpečnosti 
cestnej premávky, ktorá sa konala vo 
februári v Štokholme. Konferenciu 
usporiadalo Švédsko a WHO a zúčastnili 
sa na nej delegáti z viac ako 80 členských 
štátov OSN. Témou diskusií bolo budúce 
strategické smerovanie v záujme 
celosvetovej bezpečnosti na cestách 
do roku 2030, ako aj za týmto časovým 
horizontom.
 „Globálne údaje ukazujú, že v oblasti 
bezpečnosti cestnej premávky panuje 
veľká nerovnosť,“ hovorí Malin Ekholmová, 
šéfka Bezpečnostného strediska 
spoločnosti Volvo Cars. „Tieto priepastné 
rozdiely v oblasti bezpečnosti je potrebné 
riešiť prostredníctvom technológií, ale aj 
vytvorením a posilňovaním bezpečnostnej 
kultúry v celosvetovom meradle. Musíme 
pochopiť a riešiť rozdiely v používaní 
bezpečnostných pásov, zatiaľ čo 
infraštruktúra by sa mala zamerať na 
zvýšenie bezpečnosti zraniteľných 

MALIN EKHOLMOVÁ
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ZÁKONY 
O BEZPEČNOSTNÝCH 
PÁSOCH 

Moderný trojbodový bezpečnostný pás, 
ktorý prvý raz zaviedla spoločnosť Volvo 
Cars v roku 1959, je najdôležitejším 
bezpečnostným prvkom vozidla. Bez 
neho by nemali veľký zmysel ani pokročilé 
bezpečnostné technológie, pretože by boli 
z veľkej miery neúčinné. Napríklad funkcia 
automatického brzdenia je oveľa menej 
účinná, ak nemajú osoby vo vozidle 
zapnutý bezpečnostný pás, ktorý ich má 

držať bezpečne pripútané k sedadlu. 
To isté platí pre detské sedačky, ktoré 
prispievajú k ochrane detí rôzneho veku.
Napriek tomu má len 105 krajín sveta 
zákony o bezpečnostných pásoch, ktoré 
sú v súlade s osvedčenými postupmi 
a vzťahujú sa na cestujúcich na predných 
aj zadných sedadlách. Spoločnosť 
Volvo Cars preto vyzýva OSN, aby 
apelovala na zákonodarcov na celom 
svete, aby upravili a presadzovali zákony 
o bezpečnostných pásoch tak, aby sa 
vzťahovali na všetkých cestujúcich vo 
všetkých vozidlách.
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PRUHY VYMEDZENÉ PRE 
CYKLISTOV A CHODCOV 

Keďže cyklisti, chodci a motocyklisti 
predstavujú viac ako polovicu všetkých 
obetí dopravných nehôd na svete, 
spoločnosť Volvo Cars zároveň odporúča, 
aby sa členské štáty OSN zamerali aj na 
konkrétne výdavky na bezpečnosť cestnej 
premávky, napríklad na jasné vymedzenie 
pruhov pre chodcov a cyklistov pomocou 
ochranných bariér, ktoré by týmto 
najzraniteľnejším účastníkom cestnej 
premávky poskytovali ochranu.
Spoločnosť Volvo Cars je presvedčená, 

že podporovaním takýchto cenovo 
dostupných a ľahko realizovateľných 
zmien v infraštruktúre, ktoré budú 
oddeľovať motorové vozidlá od chodcov 
a cyklistov, je možné zachrániť množstvo 
životov.

Údaje spoločnosti Volvo Cars, ktoré 
pochádzajú z vyšetrovaní skutočných 
dopravných nehôd, už od 60. a 70. rokov 
minulého storočia pomáhajú švédskym 
dopravným úradom zavádzať nové 
bezpečnostné prvky, ako sú napríklad 
deformovateľné stĺpy pouličného 
osvetlenia, modernejšie ochranné 
nárazníky či chodníky oddelené od ciest.
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Obe spoločnosti sa dohodli na vzájom-
nej spolupráci pri výskume, vývoji 

a testovaní spôsobov využitia technológie 
5G a vznikajúcej technológie V2X (Vehicle 
to everything) v automobiloch.
Technológia 5G, ako piata generácia 
mobilných sietí, je omnoho rýchlejšia, má 
väčšiu dátovú kapacitu a ponúka rýchlejšiu 
odozvu než predchádzajúca technológia 
4G. Vzhľadom na to, že do vozidla a z vo-
zidla možno rýchlejšie a s menším ones-
korením prenášať väčší objem dát, otvára 
sa viac možností využitia pre automobily.
Volvo Cars a China Unicom skúmajú 
celý rad rôznych spôsobov využitia tech-
nológie 5G na komunikáciu medzi vozid-
lami a infraštruktúrou v Číne a hľadajú 
možnosti na zlepšenie v oblastiach ako 
bezpečnosť, udržateľnosť, pohodlie zákaz-
níka a autonómne riadenie.
Ak má napríklad vozidlo informácie o do-
pravných problémoch na nadchádzajúcej 
trase, ako sú práce na ceste, zápchy alebo 
nehody, môže prijať preventívne opatrenie, 
čiže spomaliť alebo navrhnúť inú trasu. To 
pomáha zvyšovať bezpečnosť premávky 
pre cestujúcich vo vozidle. A tým, že sa 
vyhnete upchatému úseku, zvýšite tiež 
efektívnosť využívania energie.
Ďalej sa otvára možnosť jednoduchšieho 
vyhľadávania voľných parkovacích 
miest za pomoci dopravných kamier. 
Okrem toho si vozidlá môžu na základe 
komunikácie so semaformi zvoliť 
optimálnu rýchlosť, aby si zabezpečili 
tzv. zelenú vlnu. Môžu tiež komunikovať 
navzájom, aby sa dosiahla optimálna 
úroveň bezpečnosti pri vjazde na diaľnicu 
a výjazde z nej.

VOLVO A CHINA UNICOM 

SPOLUPRACUJÚ NA VÝVOJI 

TECHNOLÓGIE 5G

Spoločnosť Volvo Cars a popredný poskytovateľ telekomunikačných služieb 
China Unicom spojili sily, s cieľom použiť budúcu generáciu technológie 

mobilných sietí 5G na komunikáciu medzi automobilmi a infraštruktúrou v Číne.

„Volvo je lídrom v oblasti využívania po-
tenciálu pripojenia vozidiel na sprístupne-
nie nových funkcií a služieb, ako je 
napríklad lokalizovanie úsekov s klzkými 
cestami a ich zdieľanie medzi vozidlami,“ 
uviedol Henrik Green, riaditeľ pre tech-
nológie v spoločnosti Volvo Cars. „Vďaka 
technológii 5G sa zvyšuje výkonnosť 
siete, čo umožňuje využívať v reálnom 
čase oveľa viac dôležitých služieb, ktoré 
vodičovi pomáhajú zvyšovať bezpečnosť 
a umožňujú mu jazdiť plynulejšie 
a vychutnať si viac zábavy za volantom. 
Tešíme sa na spoluprácu so spoločnosťou 
China Unicom pri vývoji týchto služieb pre 
čínsky trh.“

HENRIK GREEN
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Liang Baojun, viceprezident skupiny Chi-
na Unicom Group, povedal: „Spoločnosť 
China Unicom ako líder inovácií v oblasti 
technológie 5G je odhodlaná vytvoriť 
novú informačnú infraštruktúru a riešenia 
v oblasti inteligentného internetového 
pripojenia, ktoré používateľom prinesú 
tie najlepšie skúsenosti. Vybudovaním 
systému služieb spolupráce medzi ľuďmi, 
vozidlami, cestou, sieťou a cloudom 
umožní technológia 5G naplno rozvinúť 
možnosti automatického riadenia, zvýši 
bezpečnosť jazdy a prinesie nové skúse-

nosti. Sme presvedčení, že China Unicom 
a Volvo Cars budú navzájom úprimne 
spolupracovať a v súlade s vnútroštátnymi 
podmienkami v Číne spoločne vyvinú 
postup obchodného nasadenia, ktorý by 

sa mal stať vzorom pre priemysel v tejto 
krajine.“
V súčasnosti Čína postupne uvádza 
technológiu 5G vo svojich veľkých 
mestách za pomoci spoločnosti China 
Unicom a ďalších. Podobne ako vo 
väčšine regiónov aj v Číne sa všeobecne 
očakáva uvedenie vlastných regionálnych 
štandardov pre technológie V2X.
Spolupráca s China Unicom pomôže 
spoločnosti Volvo Cars náležite sa 
pripraviť na miestne požiadavky 
a zabezpečiť si silné zastúpenie 

v sektore V2X na svojom najväčšom trhu. 
Automobilka Volvo Cars plánuje predstaviť 
pripojenie 5G ako súčasť budúcej generá-
cie vozidiel Volvo postavených na novej 
gene rácii modulárnej platformy SPA2.



2020



21

Tento spôsob myslenia preniká aj do prístupu 
spoločnosti Volvo Cars k bezpečnosti a je dôležitým 

faktorom jej vedúceho postavenia v tejto oblasti. 
Keď jej bezpečnostní inžinieri pracujú na vývoji čo 
najbezpečnejších vozidiel na svete, vždy sa snažia 
urobiť ich rovnako bezpečné pre všetkých, ženy aj 
mužov, a sústreďujú sa na najohrozenejšie skupiny.
Toto však nie je také zrejmé, ako sa zdá. Ženy sú 
pri dopravných nehodách vystavené väčšiemu riziku 
zranenia. Dôvodom sú prirodzené rozdiely medzi 
pohlaviami v anatómii a fyzickej sile, no zároveň 
aj to, že muži sú z historického hľadiska – rovnako 
ako v mnohých iných oblastiach – normou v oblasti 
bezpečnosti pri nárazoch, čo napokon ilustruje aj 
väčšina fi gurín určených pre nárazové skúšky. Nie však 
v spoločnosti Volvo Cars.
Vďaka svojmu výskumu v oblasti bezpečnosti, ktorý 
trvá už pol storočia a vychádza zo skutočných havárií, 
dokázala spoločnosť Volvo Cars identifi kovať, aké typy 
zranení vznikajú pri rôznych dopravných nehodách 
u mužov, žien a detí, a preniesla tieto poznatky do 
svojho bezpečnostného inžinierstva.
Spoločnosť sa zároveň delí o svoje poznatky 
s ostatnými a v záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy 
pre všetkých dlhodobo úzko spolupracuje s vládami, 
regulačnými orgánmi a ďalšími výskumníkmi.
„Vieme, že v prípade ochrany každého jednotlivca 
je potrebné vziať do úvahy aspekty ako pohlavie, 
vek a telesné proporcie,“ hovorí profesorka Lotta 
Jakobsson, jedna z najskúsenejších bezpečnostných 
expertov spoločnosti Volvo Cars. „Snažíme sa preto 
čo najlepšie pochopiť základné dôvody a využiť tieto 
poznatky na vývoj bezpečnosti našich automobilov. 
Dokazujú to aj mnohé inovácie v priebehu rokov, ktoré 
prispievajú k vyššej bezpečnosti mužov aj žien vo 
vozidlách značky Volvo.“

PREČO SÚ AUTOMOBILY VOLVO 

BEZPEČNEJŠIE PRE VŠETKÝCH?

Rozmanitosť je v spoločnosti Volvo Cars nevyhnutnou súčasťou 
fi remnej kultúry. Túto hodnotu zdieľajú všetci zamestnanci 
spoločnosti a je ňou predchnuté všetko, čo robia. Úspech 

spoločnosti Volvo Cars stojí na sile a poznatkoch, ktoré získala 
z rôznych prostredí, perspektív a skúseností.
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MUŽI A ŽENY A ICH BEZPEČNOSŤ   

V roku 1970 vznikol tím spoločnosti Volvo Cars pre 
výskum dopravných nehôd. Odvtedy zhromaždil 
a analyzoval údaje z viac ako 40-tisíc vozidiel a 70-tisíc 
pasažierov, čo viedlo k vzniku mnohých inovatívnych 
systémov, ktorými dnes disponujú automobily Volvo. 
Inovácie ako systém na ochranu pred zranením krčnej 
chrbtice (WHIPS), systém ochrany pred bočným 
nárazom (SIPS) a hlavové airbagy (IC) sú opísané 
nižšie:

■  Ženy sú vo všeobecnosti vystavené vyššiemu riziku 
zranenia krčnej chrbtice než muži, najmä vzhľadom 
na ich odlišnú anatómiu. Na sedadlách vozidiel Volvo 
to však nie je, a to vďaka systému na ochranu pred 
zranením krčnej chrbtice (WHIPS), ktorý obsahuje 
mohutnú opierku hlavy v spojení s inteligentnou 
konštrukciou sedadla a zabezpečuje dobrú oporu 
hlavy a chrbta, čím chráni krčnú chrbticu. Zavedenie 
tejto technológie spočiatku viedlo k pomerne veľkému 
poklesu zranení žien vo vozidlách Volvo vybavených 
systémom WHIPS. Dnes je vďaka tejto technológii 
riziko zranenia krčnej chrbtice u mužov aj žien zhruba 
rovnaké a v porovnaní s predchádzajúcimi vozidlami 
technológia znížila riziko vzniku dlhodobých zranení 
o polovicu.

■  Ženy sú v porovnaní s mužmi pri dopravných 
nehodách náchylnejšie aj na zranenia hrudníka, 
a to v dôsledku rozdielov v pevnosti kostry. 
Spoločnosť Volvo Cars v záujme zaručenia 
optimálnej ochrany pracuje na ustavičnom 
rozvoji konštrukcie svojich vozidiel a zaviedla 

bočné airbagy, aby sa v čo najväčšej možnej 
miere zmiernil dopad nárazu na cestujúcich. Jej 
systém ochrany pred bočným nárazom (SIPS) 
sa spolieha na inteligentnú konštrukciu, ktorá 
zvyšuje celkovú bezpečnosť. Systém SIPS 
v súčinnosti s airbagom na ochranu trupu pred 
bočným nárazom znižuje vážne zranenia hrudníka 
u mužov aj žien o viac ako 50 % v porovnaní 
s vozidlami značky Volvo pred zavedením 
systému SIPS.

 
■  Ženy boli stredobodom záujmu aj pri vývoji hlavového 

airbagu (IC). Vzhľadom na výškové rozdiely medzi 
ľuďmi airbag IC pokrýva celú šírku okna a je životne 
dôležitým bezpečnostným prvkom, ktorý poskytuje 
nevyhnutnú ochranu hlavy pri bočnom náraze. 
Hlavový airbag IC spoločne so systémom SIPS 
a airbagom na ochranu trupu pred bočným nárazom 
znižuje riziko vážneho zranenia hlavy približne o 75 % 
v porovnaní s vozidlami Volvo pred zavedením 
systému SIPS. Airbag IC bol prvým airbagom, 
ktorý ponúkal vyššiu mieru ochrany cestujúcim na 
predných aj zadných sedadlách.

■  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aký vplyv 
majú dopravné nehody na tehotné ženy, 
spoločnosť Volvo Cars ako prvá na svete vyvinula 
fi gurínu pre virtuálne nárazové skúšky v podobe 
tehotnej ženy priemernej veľkosti. Počítačový 
model umožňuje skúmanie takých oblastí, ako je 
pohyb cestujúcich a spôsob, akým bezpečnostný 
pás a airbag pomáhajú chrániť ženu a jej plod.
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Výskumné údaje spoločnosti Volvo Cars nedávno 
upozornili aj na význam ochrany bedrovej chrbtice, 
alebo krížov u všetkých ľudí bez ohľadu na ich pohlavie 
a telesné proporcie. Ďalšie analýzy a štúdie sa zamerali 
na komplexnosť dopravných nehôd spôsobených 
zídením vozidla z cesty a s nimi súvisiacimi zraneniami. 
Výsledná technológia, ktorá sa prvý raz použila 
v modeli XC90 a teraz ju už obsahujú všetky vozidlá na 
báze architektúry SPA, pohlcuje energiu v sedadlách 
a ďaleko presahuje regulačné  požiadavky kladené na 
výrobcov automobilov.
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NEPLYTVAŤ

NECHCIEŤ
AKO PREMENIŤ ODPAD Z POTRAVÍN

NA CHUTNÉ JEDLO

Každoročne vyhodíme 222 miliónov ton potravín. To je približne osem miliárd 
vriec zemiakov. Časť týchto vyhodených potravín tvoria prebytky, časť 

odmietneme preto, že nevyzerá príliš vábne – v každom prípade nič z toho 
sa nakoniec nezje.
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Skôr, ako vás až do konca tohto článku prejde chuť, 
pripomeňme si, že výroba jedla z odpadu nie je 

až taký nezvyčajný koncept. Hádzanie odrezkov do 
hrnca bolo súčasťou našej potravinovej kultúry po 
stáročia. A vedeli ste, že obľúbená britská nátierka 
Marmite sa takisto vyrába z odpadu? Konkrétne ide 
o vedľajší produkt varenia piva. Každoročne sa jej 
vyrobí 50 miliónov pohárov. A navyše je veľmi zdravá: 
obsahuje veľké množstvo vitamínu B.
V našich stravovacích návykoch z času na čas dôjde 
k menšej revolúcii. Či už sa týka toho, ako dlho by 
sme mali variť zeleninu, alebo ktoré kúsky by sme mali 
radšej olúpať a vyhodiť. Nie je to tak dávno, čo nás bolo 
treba presviedčať, aby sme na zemiakoch nechávali aj 
šupku, pretože je plná živín; dnes majú milióny z nás 
v kuchyni výkonné mixéry, ktoré nám umožňujú rozdrviť 
aj tvrdé stonky brokolice či nelúpaný zázvorový koreň 
a vyrobiť si z nich na raňajky chutné smoothie.
Okolo kultivácie „zabudnutých“ produktov vzniklo celé 
nové odvetvie. Novátorskí šéfkuchári, výrobcovia 
a reštauratéri našli spôsoby, ako využiť veľké kusy 
zeleniny či mierne prezreté plody a vyrobiť z nich 
chutnú maškrtu. Tento priemysel aktívne vymýšľa 
spôsoby, ako múdrejšie zaobchádzať s odpadom 
z potravín. Navyše dnes prevláda trend, že potravinoví 
inžinieri vytvárajú procesy, pomocou ktorých možno 
využiť aj skutočný odpad – napríklad zvyšky, nad 
ktorými by ohrnul nos aj ten najodolnejší vyberač 
kontajnerov – a premeniť ho na niečo, čo sa nielenže 
dá zjesť, ale je to aj veľmi výživné a navyše naozaj, 
naozaj chutné.

NÁVRAT K PRÍRODE

Mnohí z nás majú na záhrade kompost. Využívame ho 
na to, aby sme vrátili do pôdy živiny z odpadu, ktorý 
vzniká z potravín, kávovej usadeniny či vaječných 
škrupín, a mohli si tak vypestovať viac chutných 
plodov. Práve koncept kompostovania sa dnes presúva 
z našich záhradiek, políčok a pozemkov do sveta 
chutného stravovania – odvetvia, v ktorom odpad 
z potravín nie je nič nezvyčajné.
V Göteborgu, domovskom meste spoločnosti Volvo, 
je hotel s názvom Clarion Hotel Post, ktorý týždenne 
obslúži tisíce hostí a nachádza sa v ňom niekoľko 

obľúbených reštaurácií a barov. Tento hotel si na 
streche otvoril farmu, kde sa kompostuje odpad 
z hotelovej kuchyne, a odrezky bohaté na živiny sa 
premieňajú na jedlo a končia opäť na tanieri. A to je len 
začiatok príbehu.
Všetko sa to začalo jedného dňa, keď vedenie 
hotela Clarion Hotel Post – ktorý je, mimochodom, 
jedným z najväčších a najznámejších hotelov 
v celom Göteborgu – začalo hovoriť s miestnym 
poľnohospodárskym družstvom Kajodlingen a zanedlho 
prišlo s plánom otvoriť a prevádzkovať na streche 
svojho hotela farmu. Farma využíva odpad z hotelovej 
kuchyne na kompost, pričom sa využíva systém zvaný 
„bokashi“, v rámci ktorého sa celé kilogramy odpadu 
bohatého na živiny vkladajú priamo do zeme. Je to 
rýchly proces, ktorý dobíja pôdu živinami, a pripravuje 
tak výborné podmienky pre nadchádzajúcu sezónu.
„S našimi ingredienciami sme čoraz viac lokálni,“ 
vysvetľuje manažér hotela zodpovedný za potraviny 
a nápoje Martin Wiholm. „Nemusíme sa držať iba 
byliniek a drobných rastliniek, pestujeme tu ozajstnú 
zeleninu. Máme okamžite k dispozícii prísady, ktoré 
pozdvihujú jedlo na vyššiu úroveň, a čerstvú zeleninu, 
ktorú by sme za normálnych okolností museli dovážať 
zo zahraničia. Mám na mysli napríklad kapustu, hrášok, 
chutné jedlé kvety či žeruchu – nič z toho nemusíme. 
Stačí vyjsť na strechu a natrhať si.“
Na farme sa počas sezóny vypestuje obrovské 
množstvo rôznych ingrediencií – od mikrozeleniny 
až po čínsku kapustu, ktorú hotel používa do 
obľúbeného šalátu Caesar. Dokonca sa im podarilo 
vypestovať wasabi pre mimoriadne obľúbenú japonskú 
reštauráciu, ktorá sa nachádza v hoteli, alebo pôvodnú 
juhoamerickú odrodu mäty, ktorá sa používa v bare na 
výrobu mojita. „Zistili sme, že vypestujeme oveľa viac 
plodín, než sme pôvodne potrebovali. Preto je skvelé, 
že môžeme prísť do kuchyne oznámiť kuchárom, že 
máme napríklad veľa hrášku, a poprosiť ich, či by 
nemohli vymyslieť nejakú špecialitu, v ktorej by ho 
použili ako hlavnú zložku,“ vysvetľuje Martin.
Vďaka systému „bokashi“ sa v súčasnosti na 
16 vyvýšených záhonoch na farme využíva niekoľko 
sto kilogramov potravinového odpadu mesačne ako 
kompost v období, keď pôda leží ladom. Teraz chce 
hotel zakúpiť veľký kompostér, ktorý bude schopný 
spracúvať niekoľko stoviek kilogramov odpadu denne, 

Okrem toho, že potraviny nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme prežili, ich výroba si vyžaduje cenné zdroje 
a na svete je stále obrovské množstvo ľudí, ktorí ich nemajú dostatok. Takže 222 miliónov ton vyhodenej výživy 
predstavuje pre ľudstvo vážny problém. Ľudia však aj toto vyhodené jedlo začínajú pomaly premieňať opäť na 
zdravé produkty.
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a začať vyrábať kompost na potravinárske účely nielen 
pre svoje sesterské hotely a reštaurácie, ale aj pre 
ďalšie farmy, s ktorými spolupracuje. „Po komposte 
na potravinárske účely, aký budeme schopní vyrábať, 
je u nás v meste veľký dopyt,“ hovorí Martin. „Teraz je 
už len otázkou, kedy ten stroj budeme mať, nie či ho 
budeme mať. A keď dorazí, budeme premieňať 100 % 
nášho potravinového odpadu na kompost.“

NEZABUDNI NA MŇA

Inteligentné spôsoby vyžívania „zabudnutých 
ingrediencií“ sa stali v potravinovom priemysle 
akýmsi trendom. Reštauratéri a podnikatelia si 
postupne všimli, že každoročne vyhadzujeme 
obrovské množstvo úplne jedlých potravín – často 
z celkom nezmyselných dôvodov – a rozhodli sa ich 
znovu využiť. Vzhľadom na to, že až 30 % všetkého 
vypestovaného ovocia a zeleniny sa podľa odhadov 
nechá zhniť, ide o rozumný obchodný postup. Zároveň 
je priaznivý aj pre životné prostredie, pretože energia, 
voda a zdroje použité na pestovanie plodín sa 
nevyplytvajú. Znamená to, že sme našli dobrý spôsob, 

ako vrátiť zložky prospešné z hľadiska výživy späť do 
potravinového reťazca.
Vo Švédsku existuje spoločnosť s názvom Rescued 
(čo v preklade znamená zachránené), ktorá zo 
„zabudnutých“ plodín vyrába obľúbené šťavy. 
Úmyselne si vyberá ovocie, ktoré obchodní giganti 
ignorujú len preto, že by v regáloch nevyzeralo dobre. 
Toto ovocie „ručne zachráni“, a potom už nechá 
pracovať svoju tvorivosť – mieša šťavy podľa toho, 
čo má práve k dispozícii. A má s tým úspech – svoje 
zdravé a chutné šťavy predáva mnohým veľkým 
reťazcom a obľúbeným nezávislým reštauráciám.
Britská potravinová značka Rubies in the Rubble 
rozšírila túto koncepciu aj na výrobu džemov, omáčok 
a nakladanej zeleniny. V čase písania tohto príspevku 
zachránila už viac ako štyri milióny kusov ovocia 
a zeleniny a premenila ich na produkty – napríklad 
na grilovaciu čučoriedkovú omáčku Blueberry BBQ 
Sauce, vegánsku mexickú čili omáčku Chipotle Mayo, 
ostrý kečup Fiery Ketchup či horčicovú omáčku 
s nakladanými uhorkami London Piccalilli. A výsledky 
sú vynikajúce: ako hovorí samotná spoločnosť, „naše 
ingrediencie musia prejsť testom chuti, nie súťažou 
krásy“. A testom chuti rozhodne prešli – na jednotku.
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NOVÁ GENERÁCIA

Ale čo tak použiť skutočne nejedlý odpad a premeniť 
ho na nejakú úplne novú potravinu? A v tomto prípade 
nemáme na mysli zber nepekne vyzerajúceho ovocia 
či zeleniny a jeho maximálne využitie, ani triedenie 
bioodpadu a vyprázdňovanie odpadkového koša do 
kompostovej jamy. Preskúmali sme možnosť, ako 
využiť vyhodené potraviny, odrezky, zvyšky a odpadky 
a vdýchnuť im úplne novú nádej na život, ako ich 
premeniť na celkom nový produkt. Je to vôbec možné? 
A možno výsledky tohto pokusu považovať aspoň 
trochu za príťažlivé?
Odpoveď znie áno. Napríklad britská spoločnosť 
Toast Ale (v preklade chlebové pivo) takto premieňa 
starý chlieb na pivo. Tvrdí, že až ohromujúcich 44 % 
všetkého vyrobeného chleba sa vyhodí – a tak sa 
rozhodla vziať ho do Yorkshiru, kde z neho vyrába pivo. 
V USA zasa zvyškové obilie z výroby piva zomelú na 
múku a z nej vyrábajú superzdravé energetické tyčinky. 
Vyrába ich spoločnosť Regrained, ktorej zakladatelia 
najprv začínali ako domáci pivovarníci a jedného 
dňa dostali skvelý nápad, že odpad vznikajúci pri ich 
milovanej činnosti by mohli efektívne využívať.
Ďalšia americká spoločnosť s názvom Baldor prišla 
s odvážnym tvrdením – vďaka svojmu inteligentnému 
riadeniu zdrojov a vynaliezavým procesom údajne 
už neprodukuje vôbec žiadny organický odpad 
z potravín. Jej tvrdenie je o to pôsobivejšie, keď 
vezmeme do úvahy, že spoločnosť predáva hotové 
ovocie a zeleninu (okrem iných kulinárskych vecí) 
reštauráciám  a stravovacím zariadeniam po celých 
USA. V rámci nového projektu SparCs začala využívať 
šupky z mrkvy a melónov a ďalšie zvyšky na výrobu 
ingrediencií bohatých na živiny, z ktorých sa nakoniec 
stanú sušienky, kokteily, drobné občerstvenie, atď. 
Všetko ostatné, čo je už skutočne nevhodné na ľudskú 
konzumáciu, sa premení na krmivo pre zvieratá, 
a zvyšky, ktoré zostanú aj z toho, sa spracujú na palivo 
na výrobu obnoviteľnej energie.
V konečnom dôsledku môžeme očakávať, že vedecký 
vývoj pokročí do štádia, keď bude aj nejedlý odpad 
možné zužitkovať na niečo nutrične prospešné. 
Dovtedy možno stojí za to, aby sme všetci aspoň 
prehodnotili svoj postoj k tomu, čo jeme a čo 
vyhadzujeme.
A ak podporíme úsilie reštauratérov a podnikateľov, 
ktorí chcú seriózne riešiť problém šokujúceho množstva 
potravín, ktoré vyhadzujeme, budeme na dobrej ceste 
k tomu, že hrozivé číslo 222 miliónov ton dokážeme 
znížiť bez toho, aby sme si vôbec všimli, že v tom, čo si 
kladieme na tanier, sa niečo zmenilo. 

 TEXT A FOTO: MY VOLVO MAGAZINE WINTER 
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TIP NA DARČEK

TRVALÝ ZÁZNAM

Všetci sme stále sledovaní, tvrdí Edward Snowden vo svojej 
knihe. V roku 2013 šokoval tento mladík svet. Ako príslušník 
CIA a NSA zverejnil informácie o budovaní systému schopného 
zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Výsledkom 
by bol zlom v dejinách špionáže. „Kedykoľvek sa vyberiem von, 
snažím sa trochu zmeniť svoj zovňajšok. Buď sa oholím, alebo 
si vezmem iné okuliare. Kým som nezistil, že čiapka a šál sú 
najkomfortnejší a najmenej nápadný anonymizačný prostriedok, 
nikdy som nemal rád zimu. Mením rytmus a tempo chôdze...“ 
Po rokoch v ruskom exile napísal knihu Trvalý záznam, ktorá 
vyšla v slovenčine vo vydavateľstve Ikar. Opisuje svoje detstvo, 
keď prvý raz doma hackol čas, lebo sa mu nechcelo ísť spať. 
Ako sa zoznamoval s prvými hrami, pripájanie na internet cez 
telefón, zoznamky alebo tzv. bébéesky, čo boli v podstate praveké 
internetové fóra. Výsledkom spomínaného sledovacieho systému 
by bol prechod od monitorovania jednotlivca k celým národom. 
Americká vláda by tak získala možnosť nazrieť do súkromia 
každého človeka, ktorý sa dotkne počítača či smartfónu, natrvalo 
uchovať získané údaje a použiť ich. 

POSLEDNÝ BOHÉM 
Slovenský Tom Jones ožíva v exkluzívnej knihe, ktorá 
vychádza pri príležitosti jeho nedožitých 70. narodenín. 
Karol Duchoň bol nespútaný rebel s nádhernou farbou 
hlasu a unikátnym prejavom, aký sa nedá naučiť. 
Slovenský Tom Jones, ako Duchoňa často prezývali, 
rozvíril stojaté vody domácej populárnej hudby. Vynikal 
veľkým hlasovým rozsahom a dodnes ho považujú za 
výnimočný zjav na slovenskej hudobnej scéne. 
Luxusnú knihu POSLEDNÝ BOHÉM napísali 
ostrieľané autorky, novinárky Silvia Lispuchová a Alena 
Horváthová-Čisáriková. Zaujímavý text dopĺňajú 
originálne ilustrácie renomovaného výtvarníka Jozefa 
Danglára Gertliho a fotografi e z rodinného archívu 
Karola Duchoňa. Kniha vychádza v limitovanej edícii 
400 očíslovaných výtlačkov za cenu 200 €. 
Komplet obsahuje: exkluzívnu knihu v kazete, 
očíslovanú platňu s najväčšími hitmi Karola Duchoňa 
a spomienkové známky s portrétom Karola Duchoňa. 
V ponúkanom vyhotovení predstavuje kniha hodnotný 
zberateľský kúsok. Komplet POSLEDNÝ BOHÉM je 

možné zakúpiť iba prostredníctvom exkluzívneho portálu www.luxusnakniznica.sk. 

D O M A  S  D O B R O U  K N I H O U
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HISTÓRIA MAJSTROVSTIEV EURÓPY 
VO FUTBALE

Fanúšikovia očakávajú jeden z dvoch najväčších futbalových 
sviatkov – majstrovstvá Európy.
Podobne ako pred dvoma rokmi pred svetovým šampionátom, aj 
tentoraz vydavateľstvo Ikar ponúka bohatú publikáciu, s cieľom 
navodiť správnu atmosféru pred týmto podujatím. Nájdete v nej 
prehľad doterajších 15-tich európskych šampionátov so všetkými 
podstatnými informáciami o ich priebehu. Striedavo do obsahu 
autor zaradil aj kapitoly, ktoré ponúkajú detailný pohľad na 
hlavných aktérov – brankárov, strelcov, trénerov či rozhodcov 
v histórii majstrovstiev Európy. Máte tak možnosť pripomenúť 
si škandály, prekvapenia či zvraty v zápasoch a preštudovať si 
bohatý a originálny štatistický materiál. V čase uzávierky tejto 
knihy čakala slovenskú reprezentáciu dodatočná kvalifi kácia 
o postup na záverečný turnaj. Naši futbalisti sa mohli inšpirovať 
úspechmi svojich predchodcov, veď tí najlepší mali leví podiel na 
historickom triumfe Československa – titule majstra Európy v roku 
1976.

TEXT: MILAN BUNO, knižný publisita
FOTO: IKAR

MARY KUBICA. 
HVIEZDA SO SLOVENSKÝMI 
KOREŇMI

„Som nadšený...napätie od začiatku do konca. 
A potom šokujúci, absolútne neočakávaný 
záver,“ pochvaľuje si prvú knihu tejto autorky aj 
známy herec Vlado Kobielsky. Mary Kubica má 
slovenské korene. Jej starí rodičia pochádzajú 
z obce Považany neďaleko  Nového Mesta 
nad Váhom, aktuálne žije v Chicagu. Jej Dobré 
dievča, ktoré vyšlo vlani v slovenčine, sa stalo 
vo svete bestsellerom a predal sa vyše milión 
výtlačkov. Napínavý psychotriler je o mladej 
žene, učiteľke Mii, ktorá sa raz večer dá v bare 
do reči s tajomným neznámym. Colin jej zo 
začiatku pripadá ako ideálny kandidát na 
vzťah na jednu noc, no neskôr sa ukáže, že 
odísť s ním domov bolo najhoršie rozhodnutie 
jej života... Po úspechu prvej knihy vyšla vo 
vydavateľstve Slovenský spisovateľ druhá 
kniha Keď zhasnú svetlá. Opäť vynikajúci 
psychotriler o Jessie, ktorá trpí insomniou. 
Nepomáhajú žiadne lieky, opatrenia, Jessie je 
čoraz viac na dne...a čo je najčudnejšie, podľa 
sociálky žiadna Jessie ani neexistuje. Je to iba 
administratívna chyba alebo čosi zlovestnejšie? 
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CESTOPIS

T U VA L U
N A J K R A J Š I E  P L Á Ž E ,

K D E  N I K T O  N E B O L

Ostrovy ležiace na pol cesty medzi Austráliou a Havajom. Kedysi 
sa nazývali Lagúnové ostrovy. Ide o osem atolov roztrúsených 

v nedozernom Pacifi ku južne od rovníka. Nachádzajú sa v blízkosti 
180-teho poludníka a teda presne na opačnej strane sveta. Hlavné 
mesto na atole Funafuti sa nachádza 2,5 hodiny severne od Fidži. 

Samozrejme, 2,5 hodiny letu. No problém je, že sem skoro nič nelieta...

30

Krajina je rozložená na ohromnej 
ploche 750 000 km2, čo je vyše 

dvakrát viac než rozloha Nemecka. 
No ide iba o hlboké vody oceánu, kde 
suchú zem hľadáte ťažko. Rozlohou 
pevniny sa so svojimi 26 km2 republika 
Tuvalu radí na jednu z posledných 
priečok sveta. Vatikán, Monako, Nauru 
a potom už Tuvalu.... Vatikán a Monako 
nie sú republiky a tak je najmenšou 
republikou sveta Nauru, ktoré leží 
severozápadne od Tuvalu a Tuvalu je 
hneď druhou najmenšou republikou. 

No v mnohých veciach je omnoho 
exotickejšie než Nauru, čo je predsa 
len jeden kompaktný ostrov. Tuvalu – to 
sú stovky ostrovčekov. Veď každý atol 
pozostáva z mnohých a tým pádom 
je každý ostrovček totálne miniatúrny. 
Tuvalu – to sú kokosové palmy skláňajúce 
sa nad bielymi pieskami a najkrajšie 
tyrkysové lagúny sveta. Najvyšší vrch 
Nauru má smiešnych 65 metrov, no to je 
slušná výška oproti najvyššiemu vrchu 
Tuvalu, ktorý má 4,6 metra. Iba Maldivy 
sú nižšie. Ten rozdiel cítiť hlavne v dobe 
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TUVALUTUVALU
◆  jedna z najmladších krajín sveta;  jedna z najmladších krajín sveta;

◆  jedna z najmenších krajín sveta   jedna z najmenších krajín sveta 
rozlohou;rozlohou;

◆  jedna z najmenších krajín sveta   jedna z najmenších krajín sveta 
počtom obyvateľov;počtom obyvateľov;

◆  jedna z najnižších krajín sveta;  jedna z najnižších krajín sveta;

◆  jedna z najmenej   jedna z najmenej 
navštevovaných krajín sveta.navštevovaných krajín sveta.

globálneho otepľovania a avizovaného 
stúpania oceánov. Pri cyklónoch, ktoré 
sa preháňajú Pacifi kom každoročne, totiž  
vlny sem-tam zalejú celý ostrov a prevalia 
sa zo strany oceánu až do lagúny a čo je 
veľký problém, slaná voda sa dostáva do 
studní.
Prvý raz pristáli Európania, Španieli, na 
severných ostrovčekoch Tuvalu v polovici 
16. storočia. Domorodci tu vtedy už 1 500 
až 2 000 rokov žili. Briti im dali názov 
Ellice Islandsa a od roku 1877 si na ne 
nárokovali. Od roku 1892 tvorili spoločne 
s Gilbertovými ostrovmi (teraz súčasť 
Kiribati: vyslov Kiribas) jednu krajinu. 
V roku 1975 sa však odtrhli, vytvorili 
samostatnú republiku a premenovali sa 
na Tuvalu. Tuvalu sa stalo členom OSN 
až v septembri 2000, ide teda o jednu 
z najmladších krajín sveta. 

Let, ktorým prilietam z Kiribati 22. januára, 
lieta raz za mesiac a je predposledným, 
potom ide dané lietadlo, staručký Dash 
(DHC - De Havilland) do opravy a lety sa 
na neurčito rušia. Dostať sa na Tuvalu 
bude teda ešte ťažšie. Príde ešte menej 
turistov... No to je už dosť ťažké, veď 
Tuvalu sa opakovane mnoho rokov za 
sebou dostáva v tabuľke turistických krajín 
na posledné miesto. Náš let je zároveň 
prvým, ktorý po dlhšej dobe na ostrovoch 
pristál. 10 dní tu totiž zúril cyklón Tino 
a odznel iba pred dvoma dňami.
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neexistuje bankomat. Letov je málo a tak 
je vyasfaltovaná plocha letiska zároveň 
futbalovým a volejbalovým ihriskom, 
ako aj miestom na prechádzku pri 
zapadajúcom slnku.
Život je tu pomalý a iný ani byť nemôže. 
Život je tu ako kedysi v celej Oceánii. 

VYRÁŽAME ĎALEJ 
NA JUH

Mnohé médiá a weby tvrdia, že Tuvalu 
je najmenej navštevovaná krajina sveta. 
Som jeden z mála Slovákov, ktorý sa sem 
dostal.
Chcem ísť na najvzdialenejší ostrov, na 
aký sa len dá. Nechcem ísť do rezortu, 
ktorý by pre nás otvorili a kde by sme boli 
na ostrove sami, ale chcem ísť na ostrov, 
kde žije polynézska komunita.
Skáčeme do člna a vyrážame. Je noc 
a my sme sa konečne preštrikovali cez 
útesy a pristáli. Chytili sme malé batôžky, 
hodili ich nad hlavu, skočili do lagúny 
a prebrodili sa na breh. Pod kokosovými 
palmami sú učupené tri malé jednoduché 
domčeky. V dvoch bývajú domorodci 
a v tom treťom rozdelenom na dve izby 
budeme bývať my. Na brehu nás čaká 
mladá žena so svetovým menom Planet 
a pol tuctom detí. Tie sú najprv zarazené, 
čo sme zač. Neskôr sa dozvieme, 
že za posledný rok tu boli iba jedni 
Novozélanďania a už dlho, dlho nikto. 
Sme tu jediní.
Ráno zisťujem, že „guest house“ je 
lepší, než som čakal. Na oknách sú 
dokonca sieťky proti komárom. Vedľa je 

NAJMENEJ NAVŠTEVOVANÁ 
KRAJINA SVETA

Iba byť na Tuvalu je veľká vec, doslova 
cestovateľský počin. Tuvalu nemá 
národnú aerolinku a pre cca 11 000 
obyvateľov by to aj bolo zbytočné. 
Tuvalu je odkázané na dobrú vôľu 
Fiji airlines, ktoré tam však nelietajú 
zo svojho hlavného letiska v Nadi, 
ale z letiska v Suva. V sezóne vyjde 
jednosmerný, relatívne krátky let vyše 
1 000 austrálskych dolárov, ktorými sa na 
Tuvalu platí. Letisková dráha na Fubafuti 
– ide o jediné letisko na celom Tuvalu – je 
príliš krátka pre väčšie lietadlá a tak tu 
dokážu pristáť iba vrtuľové lietadlá, ktoré 
na pristátie aj vzlet nepotrebujú takú dlhú 
dráhu ako prúdové lietadlá.
Tuvalu nie je lacnou záležitosťou a služby 
sú v medzinárodnom ponímaní mizerné. 
No Tuvalu je prenádherná krajina, 
s nádhernými lagúnami a najkrajšími 
plážami sveta. Sú tu stovky ostrovčekov, 
kde sa môžete cítiť ako Robinson. 
V dobe „overturizmu“ byť na pláži sám, 
je na nezaplatenie. No v tomto prípade 
nestačí iba dôjsť na Tuvalu, ale musíte ísť 
ďalej. To 90 % turistov neurobí a ostanú 
absolútne vyšťavení z toho, že sa sem 
krkolomne dostali. Ostanú na Funafuti 
väčšinou niekde v hoteli okolo letiska. 
Chodia potom tie dva či tri dni hore-dole 
po hlavnom ostrove, ktorý prejdete autom 
za 15 či 17 minút, a to neprekročíte 
rýchlosť 20 km/h. Potom logicky máte 
z Tuvalu zmiešané pocity. Odfotia budovu 
vlády či národnú banku – na Tuvalu 
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aj kúpeľňa, myslím vo vedľajšej budove. 
„Sprcha“ funguje tak, že z rúrky, ktorá je 
zašpuntovaná, odstránite špunt, voda 
natečie do plastového vedra a to si 
nalejete na hlavu. Sme na úplnom juhu, na 
prekrásnom mieste s maličkou polynézskou 
komunitou. Sme v raji na zemi. 

SI HLADNÝ? CHYŤ SI RYBU
ČI VYLEZ NA PALMU!

Slnko tu vychádza tesne po 6:00 hod. 
ráno a zapadá tesne po 18:00 hod. večer. 
Je to takto celý rok a rovnako celoročne 
je tu otrasne teplo. Prakticky neustále 
30 stupňov, či cez deň či v noci. Ráno 
sme hore pred štvrtou. Prví. Na oblohe 
Južný kríž, lagúna je plná vody – je príliv. 
Ešte je tma, keď opäť nasadáme do 
člnka a vyrážame na lov. Dvaja rybári – 
Lupe sedí vzadu, je lodivod, a Kamuta 
na prove v žltom nepremokavom plášti 
naviguje von pomedzi koraly. Ideme 
najprv cez lagúnu, von na otvorené 
more. Naším cieľom sú tuniaky. Stále je 
tma, ale črtá sa pobrežie, ostrovček za 
ostrovčekom, a aj v tme vidím nádherné 
tyrkysové more. Hľadáme kŕdle vtákov, 
lebo vtáky lovia malé rybičky a kde je 

kŕdeľ malých rybičiek, tam budú aj veľké 
ryby. Kamuta nemá žiadnu špeciálnu 
udicu, iba kotúč s lanom a jednoduchý 
háčik. Jednoducho odvinie lano a hodí do 
vody. Začína svitať, je to nádhera. „Včera 
sme tu pri našom člne videli žraloka, 
bol väčší než náš čln,“ hovorí. „Mal päť 
metrov a asi 400 kg. Dnes tu nie je. Tigrie 
žraloky sú agresívne, útočia bez príčiny. 
No najhorší je podľa mňa bull shark,“ 
hovorí rybár. Hĺbka v lagúne je iba zopár 
metrov, no tu v oceáne je to ihneď vyše 
kilometra. „Žralokov je tu veľa, veľmi veľa. 
Keď sa ideš kúpať do oceánu, vždy si 
zober harpúnu. Keď žralok príde, tak ho 
bodneš. On odíde,“ dostávame rady.
O dve hodiny je už strašne teplo a my 
mierime späť. Lovili sme asi 300 metrov od 
nášho ostrova, kde bývame, ale zo strany 
oceánu. A Lupe, ktorý vidí, že odliv začína 
silnieť, zavelí na návrat. Okolo nás zrazu 
začnú vyskakovať delfíny, je to nádhera.
Na ostrovčeku, kde žijeme, nie je obchod, 
nie je tu chladnička. Takto nejako museli 
žiť predkovia aj pred stovkami rokov. 
Ulovíš rybu a ihneď ju zješ. Si smädný, 
je tu voda zo studne, ale sú tu tisíce 
kokosových paliem a tak vylezieš hore 
a napiješ sa z orecha.
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NÁROD SPÄTÝ S VODOU

Nepoznám iný národ, ktorý je tak tesne 
spojený s vodou. Áno, všetky národy 
Oceánie sú výbornými moreplavcami. 
Moreplavecké zručnosti Polynézanov ob-
divujeme do dnešných čias. No Tuvalu je 
ešte menšie, pevniny je fakt málo a čokoľ-
vek tu chcete urobiť, musíte ísť na more. 
Pestovať na pevnine sa nedá skoro nič, 
veď pevniny niet. Uživiť vás tu môže iba 
oceán. Málokto sa v mori vyzná lepšie. 
Všetko je tu od mora závislé.
Už sme tu zopár dní, je pol siedmej ráno, 
slnko sa objavilo nad horizontom a my už 
vieme, čo bude nasledovať. Život určuje 
príroda. Ak nebude cyklón, ktorý v tých-
to rokoch býva aj 4 či 6 ráz do roka, tak 
bude normálny deň. A dnes cyklón ne-
bude. Je ráno, ale všetci, úplne všetci sú 
už hore. Nepozerali do neskorej noci te-
levíziu ani Netfl ix a teraz ráno sú kvalitne 
vyspatí.
Raňajky, prvé jedlo dňa, prvé jedlo namá-

havého dňa a tak sa treba dobre najesť.
Som zvyknutý na slnko, prakticky počas 
celého roka sa pohybujem každý mesiac 
niekde v trópoch. No toto je príliš silná 
káva. Cyklón pominul a máme nádherné 
počasie. A cez deň je to na Tuvalu 
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náročné. Aj keď si dáte predsavzatie 
niečo prejsť, niečo urobiť, slnko z vás 
vysáva energiu a vy potrebujete 
oddychovať. Inak v noci prší, ako keby 
boh vylieval kýble vody, je to prietrž 
mračien a spí sa vynikajúco. Bungalovy 
majú dobré strechy, celkovo Polynézania 
sú dôkladní ľudia, v Mikronézii by bol 
väčší problém, tu je všetko omnoho 
bližšie európskym štandardom.

PROBLÉMY V NAJMENEJ 
TURISTICKEJ KRAJINE 
SVETA

Na celom ostrove sme my traja jediní 
turisti. Tento rok sme tu prví. A minulé 
roky? To tu ešte „guest house“ nestál. 
Viete ho kúpiť iba na radnici vo Vaiako 
a tam je úradník iba sporadicky. Cudzinci 
platia dvojnásobok. V cene nie sú raňajky, 
v cene nie je nič. Na ostrov sa musíte 
dostať a to vás musí niekto odviezť. 
Plavíme sa krížom cez plytkú lagúnu, 
kde sa výška hladiny neustále mení 
a naozaj sa musíte vyznať, aby ste svoju 
loď nepotopili. Vlastnou jachtou sa plaviť 
v lagúne nemáte šancu. Turisti na Tuvalu 

chodia maximálne na jednodňové výlety 
a potom do jedného rezortu v národnom 
parku. No tam nežijú domorodci a aj 
keď je „rezort“ v lepšom stave ako toto, 
tak to nie je to, čo hľadám. Originálnu 
polynézsku kultúru!

BEŽNÝ DEŇ

Ľudí je na Tuvalu málo. Aj v tomto 
meradle je Tuvalu druhou najmenej 
osídlenou krajinou sveta po Vatikáne. 
Ak hovoríme, že na Slovensku sa všetci 
poznáme, tak tu na Tuvalu je každý 
rodinou.
Vynesiem si stoličku na terasu svojho 
bungalovu. More je tak 15 metrov, tak 
akurát, aby nezaplavilo bungalov. Mám 
asi najkrajší výhľad na svete.
Deti už lovia ryby, majú takú drevenú, po 
domácky vyrobenú udicu, iba hodia lanko 
do vody a do 5 sekúnd vytiahnu rybičku. 
Vyberú ju von a hodia do vedra. Keď ich 
majú tucet, vyberú rybičku za rybičkou 
a zahryznú im do hlavy a takto ich 
usmrtia. Chladnička tu nefunguje a aj keď 
ako výdobytok im vláda dodala elektrický 
generátor, tak väčšinu času elektrina 
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nejde a tak majú jedlo vždy maximálne 
čerstvé. Tak ako to bolo vždy.
Na ostrove žije malá komunita a žijú 
spolu, spoločne pripravujú aj jedlo, aj 
všetko. Čaká sa na rybárov. Tým trvá 
lov tak tri hodiny a podľa toho budú 
raňajky. Teraz je ráno a deti majú na 
sebe ešte šaty. Už nie domorodé, ale 
moderné európske šaty. Každý deň majú 
to isté, nikto sa nestará, aby ich každý 
deň prezliekal, aj keď veci majú každý 
deň vypraté a teda čisté. Medzi každou 
druhou palmou sú natiahnuté laná na 
sušenie. No aj tak neviem, ako sa to 
v tomto vlhku vysuší.
Vyjde slnko a miesto, kde sme, sa 
premení na raj. Moja najkrajšia lagúna 
bola doteraz Aitutaki na Cookových 
ostrovoch, ale teraz sa to mení a je ním 
južný atol v štáte Tuvalu.
Je odliv a to akoby ste vylievali vedro, 
vysávali pod tlakom vodu kamsi von, voda 
začne naozaj prudko klesať. Začínajú 
sa objavovať piesočné ostrovčeky, na 
ktoré sa prebrodíte vodou po členky. 
Všade, kam len dovidíte, ste absolútne 
sami. Naša lagúna je privátnym bazénom 
s rozlohou 500 futbalových ihrísk.
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Je tu iba táto malá „dedinka“, v ktorej 
dnes žije asi 20 ľudí, ale keďže teraz ráno 
sú muži na love, tak je tu 15 ľudí, z toho 
väčšina detí. Veľmi malá komunita, ktorá 
nedokáže okolie znečistiť a ktorá žije 
prastarým spôsobom života. Áno, už to 
nie sú prútené domčeky na koloch, ale 
jednoduchý murovaný dom. Už to nie 
sú ratanové sukničky, ale gate a tričká. 
Už to nie sú prútené nádoby a nádoby 
z kokosových orechov, ale umelohmotné 
vedrá. No inak títo ľudia vedia všetko, čo 
vždy vedeli ich predkovia. Osemročné 
dieťa tu vybehne na palmu ako opica, 
mačetou odsekne kokosové orechy, 
na železnom kline zabitom v zemi ich 
ošúpu z tej zelenej šupy a mačetou 
otvoria zvrchu. V susednej Mikronézii 
nechávajú iba maličkú dierku na vrchu 
orecha, tu otvoria orech lepšie, trošku 
viac a lepšie sa dá piť. Takže nielen 
jazyk a náboženstvo, ale aj otváranie 
kokosových orechov je iné. Keď orech 
vypijeme, tak nám ho tupou stranou 
mačety otvoria a my vyjeme vnútornú 
dužinu. Mladý orech ju skoro vôbec nemá, 
ale starší ju má hrubšiu a ja ju milujem. 
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MUDr. Ľuboš Fellner
precestoval všetky krajiny sveta, severný 
aj južný pól a ako prvý Slovák navštívil aj 
Mekku. C estovateľská medicína je jeho 
hobby.

 FOTO: ĽUBOŠ FELLNER

GUMENÝ ČAS

„Kedy pôjdu deti do školy?,“ pýtam sa, 
keď zistím, že ani po víkende sa deti ni-
kam nechystajú. „Mali ísť minulý týždeň, 
ale nešli a asi pôjdu až o týždeň“.
V Tuvalu počítajte s nulovým štandardom 
služieb, s vysokými cenami, ale najkraj-
šími plážami sveta. Výhodou Tuvalu je, 
že ako bývalá britská kolónia tu hlavne 
starší ľudia hovoria slušne po anglicky. 
Buďte pripravení na to, že budete jesť 
neustále kokosové orechy a čokoľvek iné 
bude s kokosovým mliekom. Surový tuniak 
s kokosovým mliekom. Taro s našľahaným 
kokosom. Banán v kokose. 
Pobyt na Tuvalu zapadal do toho, čo 
chcem robiť. V mojom ponímaní ide o naj-
väčší luxus, aj bez klimatizácie a tečúcej 
vody. Byť na ostrove sám a žiť prastarým 
životom, ktorý z našej Zeme odchádza 
a už sa nikdy nevráti. Som vďačný, že mi 
to môj spôsob života umožnil. Verím, že 
vás inšpirujem na nové cesty. Trúfnite si 
ísť ďalej a hlbšie. Oplatí sa to.

Je umenie nájsť správne starý orech, aby 
dužina bola mäkučká. Toto umenie tu, 
zdá sa, ovláda každý. Kokosový orech je 
vynikajúci a veľmi sýty. Opäť sa to nedá 
porovnať s tým, čo sa predáva u nás. 
Kokosové orechy vznikli niekde tu, v tomto 
okolí, prisvojuje si ho Samoa, ale to preto, 
lebo samojská kultúra je tou najsilnejšou 
a najstaršou a tak sa najsilnejšie aj 
presadzuje. Chcem povedať, že aj to, že 
kokosová palma pochádza odtiaľto, svedčí 
o výnimočnej kvalite kokosu. Neuveriteľne 
dobrý. Za posledný týždeň jem v priemere 
tri kokosové orechy denne. K tomu čerstvé 
ryby a prakticky nič iné nepotrebujem.
Na ostrov som zobral veľa pitnej vody 
v 1,5-litrových fľašiach, v tom teple je 
voda základ. Jasné, že na ostrove majú 
vodu, ale pre istotu som zobral balík 
osvedčených, sterilných vôd. No neminuli 
sme ich a to práve kvôli vode z orechov. 
Keď sme smädní, požiadame o orech 
a pijeme ten.
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„Začínala som ako personal shopper 
a tam som sa naučila vnímať 

potreby zákazníkov. Jeho úlohou je zháňať 
exkluzívne kusy oblečenia a vydražiť ich. 
Získala som aj skúsenosti v spolupráci 
s celosvetovým trhom módy. Každý človek 
je iný a potrebuje individuálny prístup. 
Našu firmu sme rozbiehali so spoločníkom 
Patrikom Fendrichom, doslova v priebehu 
hodiny, bez akýchkoľvek plánov či 
kalkulácií. Bolo to rozhodnutie zo srdca. 
A tie sú vždy dobré,“ objasňuje Andrea. 
„Dušou Sicily Style som síce ja, no 
môj spoločník Patrik drží tento koncept 
pokope svojím obdivuhodným racionálnym 
myslením a technikou a zároveň sme 
skutoční priatelia. Podporuje ma tým, že 
mi necháva voľnú ruku. Vďaka trpezlivosti 
našich manželských partnerov vzniká 
módne impérium s ľahkosťou a extrémne 
rýchlo.“
Začiatky neboli jednoduché, predchádzali 
im zlé skúsenosti s influencermi, nedôvera 
zo strany zákazníkov – obávali sa, či 
majú návrhy šiat hodnotu, za akú ich 
predávajúci ponúkal. Všetko riešili doslova 
za pochodu, netrvalo však dlho a firma 
sa etablovala. Šaty sú šité na Slovensku, 
rukami štyroch šikovných krajčírok 
a potrebujú na ne špeciálne stroje na 
hodváb, keďže to je látka, s ktorou 
najviac v Sicily Style pracujú. Aktuálne 
fungujú cez e-shop, v Banskej Bystrici je 
ateliér a v apríli sa pripravuje otvorenie 
butiku v Bratislave. V ňom budú ponúkať 
výhradne navrhované dizajnérske kúsky.

A N D R E A  K O R E Ň O VÁ :

V   M O J I C H  Š A T Á C H  S A  B U D E T E 

C Í T I Ť  A K O  K R Á Ľ O V N Á
Každá z nás je svojím spôsobom krásna a vonkajšia prezentácia našich 

predností pomocou šiat spraví zázraky. Nežiarime len na okolie, ale 
najmä pri pohľade do zrkadla. Najdôležitejšie je, ako sa my cítime. Módna 
návrhárka ANDREA KOREŇOVÁ sa rozhodla pohrať sa so šatami tak, aby 

v nich dámy vyzerali ako kráľovné. S nádychom prepychu, noblesy a hrdosti.

VÝNIMOČNÁ KOLEKCIA

„Zároveň plánujeme vytvoriť informačný 
instagram. Zatiaľ boli zrealizované štyri kolekcie, 
aktuálne sa pracuje na piatej. Prvá vyšla v roku 
2019, celá o kokteilových saténových šatách. 
Kolekcia Royal fashion je plná ručne našívaných 
trblietok a ligotavých ozdôb. Na Bratislavských 
módnych dňoch sme prezentovali plesové 
šaty a mnohým ženám vyrazili dych. Okolo 
móla sedeli ženy s prekvapeným výrazom 
v tvári. Kolekcia je naozaj výnimočná a šaty 
posiate kvetmi pôsobia pozitívne a majestátne. 
Posledná prezentácia sa nazýva Logománia 
a bude o logách, ktoré momentálne v móde 
najviac rezonujú. Nápady prichádzajú od 
svetových značiek, inšpirujú sa napríklad Dolce 
Gabannom a mnohé šaty aj pripomínajú štýl 
tejto dizajnérskej dvojice.“ 

DIVOKOSŤ A NESPÚTANOSŤ

„Na práci ma baví, že môžem ľuďom preniesť 
svoje myšlienky a oni ich prezentujú ďalej 
cez šaty. Vidím v tom krásne posolstvo. Je 
to obohacujúca skúsenosť pre obe strany, 
založená na dôvere,“ hovorí Andrea. Názov 
Sicily Style vystihuje značku dokonale, pretože 
zahŕňa v sebe divokosť a nespútanosť, 
v modeloch nájdete množstvo vzorov a farieb. 
Zakladateľka fi rmy často túto časť Talianska 
navštevuje, a to nahráva novým nápadom. 
„Chceme ľuďom priblížiť svetovú módu. 
Príroda, kvety, more, to všetko nás obohacuje 
aj vnútorne a snažíme sa to pretaviť do 
modelov,“ vysvetľuje Andrea.

MÓDA

TEXT: PR
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S cieľom pomôcť zmierniť neľahkú celospoločenskú 
situáciu v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia 

COVID-19 sa Nadácia VÚB rozhodla ako prvá už 
11. marca nakúpiť a darovať dôležité respiračné prí-
stroje do nemocnice v hlavnom meste. „Pomoc ocenia 
predovšetkým naši pacienti a tiež zdravotnícky personál 
na Klinike infektológie a geografi ckej medicíny UNB. 
Tieto prístroje dokážu pomôcť pacientom so závažným 
respiračným zlyhaním, navyše široké využitie týchto 
prístrojov je veľkou pomocou pre rozličné spektrum 
respiračných diagnóz. Som veľmi vďačná za takúto 
pomoc najmä v mene pacientov, ktorým prístroje poslúžia 
najviac,“ povedala riaditeľka Univerzitnej nemocnice Bra-

tislava MUDr. Renáta Vandriaková, MPH. K 12. marcu 
putovali prvé prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu v hod-
note cca 84-tisíc eur do nemocnice na bratislavských 
Kramároch. Pomáhajú v aktuálnej situá cii a pacientom 
nielen z hlavného mesta budú slúžiť aj v budúcnosti.

VIAC NÁDEJE PRE ĽUDÍ A RODINY, 

KTORÉ NEMAJÚ TOĽKO ŠŤASTIA
Ochota pomôcť slabším, znevýhodneným či tým najstarším spomedzi nás našťastie nie 

je v našej krajine hodnotou, o ktorej sa hovorí iba v rozprávkach. V spolupráci s Nadáciou 
VÚB sme pre vás pripravili prehľad niekoľkých dobrých správ, ktoré o tom svedčia. 

Na Slovensku rastie počet projektov neziskových organizácií, ktoré plnia cieľavedome a vytrvalo svoje poslanie 
pomáhať druhým či rozvíjať komunitný život. A Nadácia VÚB je ich hrdým partnerom, ktorý venuje na túto zásluž-
nú prácu granty. 

● Počuli ste už 
o Dobrovoľníckej 
skupine Vŕba? 
Ide o skupinu 
takmer 30 ľudí, 
ktorí sa venujú 
nezištne a pra-
videlne sprevá-
dzaniu dlhodobo 
chorých a hospitalizovaných pacientov s rakovinou 
v dvoch bratislavských nemocniciach. Ich práca si vy-
žaduje obrovské srdce, ale aj silu a odolnosť. Príprava 
školení dobrovoľníkov, komunikácia s nemocnicami či 
pravidelné zásobovanie skladu boli v roku 2019 sčasti 
fi nancované aj z grantu od Nadácie VÚB.

● Kone majú doslova 
vrodenú schopnosť 
uzdravovať deti, ktoré 
žijú s určitým telesným, 
mentálnym alebo so-
ciálnym postihnutím. 
V obci Miloslavov pri 
Bratislave vybudovali 
nadšenci zo združenia 
Dr. Kôň vďaka grantu 
špeciálnu jazdeckú 

trasu a organizujú tu hodiny hipoterapie pre deti z blíz-
keho aj širšieho okolia.

● V Košiciach a Prešove fun gujú centrá Dorka ako 
domovy pre ženy v núdzi. Nachádzajú sa tu aj dielne, 
v ktorých viacero žien šije originálne a praktické tašky 
z odpadových plachiet, ktoré predtým slúžili ako reklama. 
Ženy - matky tak majú možnosť privyrobiť si a podieľať 
sa na výrobe niečoho, 
čo má pre ostatných 
zmysel. Príbeh tašiek 
Dorka bags je naozaj 
neobyčajný. Preto sa 
rozhodli podporiť ho aj 
vo VÚB.

● Vďaka grantu vytvorili v neslávne známom bytovom 
dome Pentagon v bratislavskej mestskej časti Vrakuňa 
minulý rok komunitnú miestnosť. Tá je určená pre všetkých 
slušných ľudí v dome, ktorým záleží na svojom susedstve 
a chcú aktívne bojovať za zmenu a lepšie vzájomné vzťahy. 

Ďalšie čítanie, reportáže a rozhovory o pozitívnych 
zmenách a pomoci druhým okolo nás nájdete v online 
magazíne Nadácie VÚB www.srdcovky.sk. 
 Text : PR

Foto: Nadácia VÚB
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