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JEN PRO TEN DNEŠNÍ DEN STOJÍ ZA TO ŽÍT: MEDIÁLNY 

SVET PODĽA MACKA UŠKA  

 
Juraj Rusnák 

 

 

V priebehu prvej série speváckej súťaže s prvkami reality TV Slovensko hľadá Superstar 

zaujalo porotu i divákov mnoho spevákov – lepších i tých menej úspešných –, ale len jeden 

z viac než troch tisíc účastníkov si odniesol ocenenie Najlepší showman. Stal sa ním 

dvadsaťšesťročný Roman Šušla, médiami nazvaný Macko Uško podľa pesničky 

z večerníčka, ktorú zaradil do svojho súťažného vystúpenia. Performatívne ladená mixáž 

krátkych úryvkov piesní z televíznych rozprávok, súčasných i minulých hitov populárnej 

hudby i vlastných  pohybových skečov vrátnika z jedného bratislavského hotela nezaujala 

svojím speváckym talentom či kamarátskym vystupovaním, ale svojou ochotou rezignovať 

na vážnosť situácie, v ktorej sa ocitol.  

Pred dvanástimi rokmi vďaka úspechu v pitoresknom panoptiku tejto súťaže, zvanom 

Hviezdna rota, médiá venovali Mackovi Uškovi pravidelnú pozornosť – komentovali nielen 

jeho „výkon“ v spomínanej zábavno-súťažnej relácii („Macko Uško: Takmer spevák, ktorý 

predviedol rozprávkovú šou a pritom stihol krotiť hady.“1), ale sledovali aj jeho súkromný 

život a jeho životné ciele („Roman Šušla, chlap, ktorému už ,ťahá na tridsiatku, je stále sám. 

Ako ten kôl v plote...! Prečo? Kde sa stala chyba?“2). V roku 2005 sa ľahkosťou svojej 

predvádzanej „hry na ozajstno“ tento svojrázny účastník súťaže intenzívne prihováral 

mediálnemu publiku.3 To si v tom okamihu  nekládlo otázku, či toto „insitné gesto“ nového 

mediálneho hrdinu bolo uvedomelé, alebo mimovoľné. Roman a jeho kolegovia 

z Hviezdnej roty ponúkli vo svojich vystúpeniach „svet podľa Macka Uška“, svet plný silnej 

túžby po sebazverejnení, svet karnevalovo ladenej grotesky, v ktorej sa na mediálnom 

javisku strieda exotická šelma s hltačom ohňa, svet, v ktorom priepustkou na pódium  

je nepredvídateľnosť vlastnej existencie.  

 

Nikdy nebolo lepšie: mediálne melange 
 

Médiá, ako sa usilujem naznačiť vyššie, môžu ich po/užívateľom pomôcť transformovať 

svet unikátnych, nepredvídateľných udalostí (v ktorom sa spotrebiteľ textu zložito orientuje) 

na priestor, v ktorom sa dá žiť, resp. oddychovať; priestor, v ktorom sa žije nie gnómicky,  

ale aktualizovane, žije sa „len pre tento dnešný deň“.4 Navyše, túžba oddialiť  

či neutralizovať dočasné „zloby a žiale“ odstrihnutím sa od pravidelnej každodennosti  

ako terapeutická insígnia vracia dospelého človeka do času bezstarostnosti  

tak podobnému detstvu, v ktorom sa zdá, pripomínajúc refrén jednej známej slovenskej 

pesničky zo súčasnosti, že „nikdy nebolo lepšie, ako túto noc. Nech trvá večne…“5 

Román Duna amerického spisovateľa Franka Herberta predstavuje príbeh o civilizácii, 

ktorá na planéte Arrakis ťaží vzácne korenie melanž (v origináli melange), ktoré pomáha 

predlžovať ľudský život a poskytuje používateľovi mimoriadne psychické schopnosti. 

                                                           
1 Pozri viac Hviezdna rota hľadá nových členov! Hlasujte za spevácke katastrofy!, 2017. 
2 Pozri viac Aj Macko Uško z Hviezdnej roty hľadá tú pravú!, 2017. 
3 „Keby noví účinkujúci mali aspoň minimum šarmu Jožka Suchého známeho ako Džiga Džiga – ktorý  

sa zo všetkých Hviezdnych rôt uchytil najlepšie a jeho album získal platinovú platňu – či pôvab 

nezabudnuteľného Macka Uška – u ktorého bolo totiž jasné, že ide o recesiu…“ Pozri viac : Hviezdna rota: Chýbal 

Macko Uško a Džiga Džiga, 2017. 
4 Aktualizovaný formát okamžitého prežívania bol v mediálnom priestore zobrazovaný aj dávnejšie, porov. napr. 

film Kristán z roku 1939 (Kristian - Jen pro ten dnešní den, 2017) alebo vizuálne stvárnená skladba Right Here Right 

Now (Fatboy Slim - Right Here Right Now [OFFICIAL VIDEO], 2017). 
5 Citovaný je text piesne skupiny HEX Nikdy nebolo lepšie, bližšie pozri HEX - Nikdy nebolo lepšie, 2006. 
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Domnievam sa, že oslobodenie sa od sveta dospelých, teda od sveta, v ktorom je každý 

zodpovedný za svoje činy, je dnes tým benefitom, ktorý vyhľadávajú členovia ľudského 

druhu homo medialis po/užívajúci mediálne korenie melanž.  Hravosť, nepredvídateľnosť 

života, na ktorú dospelí museli, resp. chceli zabudnúť, sa v prostredí mediálneho Arrakisu 

podobá svetu nevinnosti účastníkov najvýznamnejšieho open-air festivalu vo Woodstocku 

v závere leta roku 1969: detské šantenie na rozbahnenej lúke, spoločné kŕmenie členov 

gemeinschaftu6 zvaného Woodstock Nation, či bezstarostné kúpanie v blízkom jazierku,  

predvádzanie „vláčika“, ktoré potom zachytili kamery v rovnomennom filme,7 bolo nielen 

demonštráciou ochoty zostať ako v deň zrodenia, teda nahý v obraznom a často  

aj v doslovnom zmysle slova, ale aj hľadaním ozvien detstva.  

Hravosť, ktorá v súčasnom mediálnom priestore dominuje, prepája napríklad realitu 

s fikciou v expresivizujúcich dekoráciách a očaruje publikum svojou spontánnosťou – 

názorne to možno demonštrovať veľkým úspechom pôvodne vedmostných televíznych 

súťažných programov, v ktorých ide o zábavu „až na prvom mieste“: 

 

Ukážka 1: Zábavno-súťažná relácia Päť proti piatim (Archív RTVS: 5 proti piatim 2017) 

 

Hlásateľ: Dámy a páni, začína sa zábavný rodinný program Piati proti piatim! 

(potlesk publika) 

Andrej Bičan, moderátor: Áááá, dnes tu stoja Vitkovci, to sú oni, to sú oni... Vitkovci nám 

mávajú! Na druhej strane stoja Prokeinovci. Na konte majú 499 eúúúúr ! 

(úvodná zvučka 5 proti 5 s úvodnou animáciou) 

Hlásateľ: Dámy a páni, privítajte, prosím, moderátora programu – prichádza Andrej Bičan! 

(potlesk publika, krik) 

 

 
 

Andrej Bičan, moderátor (predvádza silácke pózy): Som nesmierne rád, že sme sa tu stretli, 

na tomto kultúrnom večierku (smiech publika), kde sa snažíme hľadať tie najčastejšie 

odpovede na jednoduché otázky, som nesmierne rád, že ste prijali pozvanie aj vy, milé 

rodiny a že ste si prišli uchmatnúť čo-to z naších výhier, dá sa, po novom, totiž (do kamery): 

Čo Slovák, to euro, a... bodíky, ktoré si nahráte v predkole, alebo teda v tom súťažnom 

momente, tak si beriete domov ako eurá! Juchuchúúú!  

(potlesk publika) 

Andrej Bičan, moderátor: Základnou cenou našej hry je 1500 eur! Jednotka, päťka, nula, 

nula (animácia 1500), no tak uvidíme, či sa to podarí, akonáhle zoberiete jeden päť nula 

nula, tak tých Slovákov vám zoberieme a pripočítame k tomu, teda jeden päť nula nula  

si môžete zobrať, ak vyhráte. Máme tiež bonusové ceny, televízor za päť topov, máme ešte 

jednu druhú. bonusovú cenu (záber na auto Lancia), to je auto Lancia Y, keď v piatom kole 

vyhráte finále! 

(potlesk publika) 

                                                           
6 Pracujem tu s termínom gemeinschaft podľa F. Tönniesa, podľa ktorého ide o komunitu, v ktorej sú sociálne 

väzby vytvárané na základe osobných sociálnych interakcií, v protiklade voči gesselschaftu, spoločnosti, v ktorej 

dominujú  nepriame interakcie, neosobné roly, formálne hodnoty a presvedčenia založené na takýchto 

interakciách ( bližšie Tönnies, 1955). 
7 Odkazujem tu na film Michaela Wadleigha Woodstock, 1970, viac pozri napr. Woodstock, 2017. 
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Andrej Bičan, moderátor: (povzbudzuje ešte publikum a účinkujúcich tlieskať, potlesk 

publika aj účinkujúcich) 

Andrej Bičan, moderátor: Ceny máme predstavené, poďme si predstaviť rodinyýý! 

 

 
 

Ahoj, Manko! (podáva ruku súťažiacemu). Vy ste minule nahrali 499 bodov v hre, aj eurá 

také dostane, dobre? Môžete dostať ešte niečo lepšie, je to auto, ale to až v tom piatom 

kole, vy ste tu druhýkrát a idete na 1500 eur, kiež by sa vám to podarilo, tak poďme  

si zrekapitulovať, koho to tu máme! Denka s bruchom je... 

Manko: Moja priateľka...  

Andrej Bičan, moderátor: Moja priateľka, ahoj! (podáva ruku) 

Denka: Ahoj. 

Andrej Bičan, moderátor (ukazuje na Denkino brucho): Votrelec? (smiech publika) 

Denka: Uhm... 

Andrej Bičan, moderátor: Votrelec náhradník, nápadník... (k Mankovi) Ty si, alebo sa ešte 

nevie... (smiech publika) Dobre, Renka je... 

Manko: Denkina sestra... 

Andrej Bičan, moderátor: Denkina sestra, ahoj sestra... (podáva ruku) 

Renka: Ahoj... 

Andrej Bičan, moderátor: Rado je... 

Manko: Renkin priateľ. 

Andrej Bičan, moderátor: Hm, Renka má už priateľa... (podáva ruku) Aj ladia, majú modrú... 

A na záver je Ivan a on je policajt.  

Manko: A môj brat. 

Andrej Bičan, moderátor: A zároveň tvoj brat. Ahoj, policat! (podáva ruku) Má tetovačku, 

budeme ju dnes riešiť... (smiech publika) Tam vidím nejaké strapčeky, sa mu to rozrastá cez 

chrbát, až takto cez kostrč... 

Ivan: Nie, decentne len... 

Andrej Bičan, moderátor: Dole po lýtko. Dobre, uvidíme, však... kchchch... roztrháme to... 

Takže, Prokeinovci, budeme vám držať palce, ste šikovní, poznáme vás. Vy ste už naši známi 

vlastne. Určitým spôsobom nás to zaväzuje vám viacej teda snažiť pomáhať.  

Manko: Ďakujeme... 

Andrej Bičan, moderátor: Ale ja nepomáham nikomu, Manko, šak si si to mohol všimnúť... 

(smiech publika) Ja sa snažím byť nestranný. 

 

Vytváranie tohto typu komunikácie pomenoval mediológ V. Flusser (2002) 

amfiteátrovým modelom komunikačného diskurzu: „Prijímače sa menia na informačné 

konzervy; nevedia nič iné, iba prijímať. Sú neschopné akéhokoľvek spätného vysielania...  

už netreba (alebo už nemožno) pretvoriť prijímače na budúce vysielače, pretože vysielače 

sú „nesmrteľné“ a môžu vysielať „naveky”.  Módom takejto permanentnej emitácie je hra, 

nielen ako bezstarostné rozptýlenie, zábava, ale ako nevyhnutná forma životnej existencie, 

slovami teoretika hier E. Berneho ako súčasť uspokojovania „hladu po štruktúre“ (Berne, 

1992). „Hravosť“  je pritom vlastná človeku od začiatku ľudských dejín,  súčasná spoločnosť 

však  vďaka posadnutosti túžbou permanentne hrať pomohla konštituovať nové, mediálne 

dotované rímske impérium s vyvolenými občanmi (opäť s heslom  „chlieb a hry“;  
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len namiesto Forum Romanum funguje internet a mobilná komunikácia) a namiesto 

gladiátorov stoja vo svetle reflektorov hráči wrestlingu či ľudoví zabávači:   

 

 

Ukážka 2: Estráda Senzi Senzus (Program RTVS: Senzi Senzus, 2017) 

 

Pavol Peschl: Dobrí ludia, nie že si budete teraz doma nahovárat, že my vás navádzame  

k tomu, aby ste vy doma pili alkohol! 

(smiech publika) 

Pavol Peschl: Ba práve naopak! Aj tu plací jedno velmi dôležité – že pit sa má vždy  

s rozumom! Šak to poznáte, páni – čo je lahšie, vzdat sa dobrého vína, alebo dobrej ženy? 

Neviete? To predsa záleží na ročníku! 

(smiech publika) 

Pavol Peschl: Ale – jeden moj známy tutok kúsek ze Záhoria mi povedal, že najviac sort vína 

majú práve Záhoráci.  Poznáte také napríklad, že – banánové víno? To je také, že ked ho 

vypijete, tak banujete, že ste ho vypili!  

(smiech publika) 

 

 
 

Pavol Peschl: Alebo hrdličkové víno – to ked vypijete, tak po nom kričíte – cukrú! Cukrú! 

(smiech publika) 

Pavol Peschl: Alebo ten záhorácky tramín – ked ho chlasceš, tak sa musíš držat trámu. 

(smiech publika) 

Pavol Peschl: Ale majú aj také moderné vína – napríklad, neutrónové víno – chuapi padajú, 

šenk ostáva.  

(smiech publika) 

Pavol Peschl: Alebo há de dva dé – huava dudní dva dni. 

(smiech publika) 

Pavol Peschl: A najnovšie víno majú „windowsovo“. To je také, ked vypijete, tak spadnete, 

tri razy spadnete a už sa nereštartujete! 

(smiech publika) 
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Turn, Turn, Turn: homo medialis na Slovensku 
 

To everything there is a season, A time to be born, a time to die, znelo v jednom 

z najväčších hitov modernej populárnej hudby 60. rokov, ktorý parafrázoval slová z Knihy 

Kazateľ Starého zákona.8 A tak postupne prichádzajú – Mackovia Uškovia, insitní uvádzači 

kvízov na jedno použitie, ľudoví zabávači (tiež na jedno použitie), ľudia s dvoma hlavami  

a býčím chvostom, veľkí Manipulátori a ešte väčší Zmanipulovaní, jednoducho tí, ktorí môžu 

v súčasnom svete médií ponúknuť čaro okamihu, neočakávaný zážitok, práve tu a práve 

teraz. 

Tvary mediálnej aktualizácie skutočnosti, o ktorých sme uvažovali v predchádzajúcich 

riadkoch, sa teda menia – svojou expresivitou, spoločne prežitým zážitkom, zábavou  

a mixážou vášne a pitoresknosti nadobúdajú v súčasnom popkultúrnom komunikovaní 

parametre veľkého, ako keby nekonečne trvajúceho karnevalu. Svet médií, ako sme  

sa usilovali priblížiť na vyššie uvedených príkladoch, dokumentuje, aké parametre začínajú 

dominovať pri medziľudskej komunikácii na začiatku 21. storočia. Homo medialis nie je preto 

až taký vzdialený svojim predkom – skôr naopak. Je rovnako cnostný, ale aj rovnako hriešny. 

Túžba ovládnuť technológiu vlastného života ho, paradoxne, neposúva vpred, skôr  

ho vracia na stredoveké námestie, kde práve začína veľký, permanentne trvajúci karneval, 

možno aj do rímskeho Kolosea, kde vrcholí gladiátorský zápas. Homo medialis je konečne 

aj na Slovensku a zrod veku spoločnosti bez vlastnej pamäti začína odpočítavanie. 
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Just for Today's Day it Is Worth Living: The Media World According 

to Eddie Bear 
 

The study analyzes actualisation forms of contemporary electronic production with 

emphasis on the circumstances of their origin (intervention of entertainment, emotionality 

in texts of electronic media, spectacularity of communication). Particular attention in the 

study is devoted to the analysis of the relationship between community and society in the 

genres of current electronic media, and to the consequences not only in production 

(infotainment, textures), but also in the media reception (weakening of gnomism, stronger 

interest in experience and formation of a user relationship to the media). 
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Moje prehmatávanie sveta médií trvá už viac než 

tridsať rokov, dá sa teda povedať, že ide o vášeň na celý 

život. Zberateľské zaujatie, nie nepodobné tomu, ktorým 

robot Wall-E zapĺňal priestor svojej maringotky, máva 

u mňa často okrem diagnostickej aj terapeutickú funkciu 

– vo svojich úvahách sa snažím porozumieť zvláštnemu 

cvrlikotu blikajúcich strojčekov a ich používateľov (Správy 

z druhej ruky, Textúry elektronických médií), ale aj jeho príčinám 

a dôsledkom (Syndróm zámernej agresivity komunikačného prostredia, Homo popularis – 

homo medialis?), a rozprávať sa o tom so svojimi študentmi na predmetoch odboru 

mediálne štúdiá, čitateľmi regionálnych periodík či poslucháčmi lokálnych prešovských 

médií. Navyše, som (ne)typickou ukážkou zvláštneho tvora zvaného homo medialis, ktorý  

si zo záľuby dokázal urobiť spôsob obživy, a tak pracujem aj počas dovolenky (aktuálne 

sledovaním moderovaných relácií na chate na Domaši). 
 


