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HLASUJ KTO TI JE 
NAJVIAC SYMPATICKÝ 

 

 

Koncept: ČB alebo nevýrazná farebnosť, IG funkcionalita-jednoduchosť, Bezbariérovosť textov pod obrázkami. 

  



KTO JE KTO 

 

Hugo 

Pohodový chalan z Petržalky, používa slovo "chápeš". 
Študuje na výške ale radšej by cestoval po svete. Robí 
veci zakázané ale aj spieva v kresťanskom zbore. V 
živote chce proste všetko vyskúšať. Baby majú radi 
jeho bezprostrednosť, dobrodružnosť a charizmu. 
Chápeš? 

 

Verona 

Príťažlivá čaja, do ktorej sa musí každý hneď 
zamilovať. Viac si rozumie s chalanmi ako s babami. 
Závislá je na svojom mobile. Neoblieka sa vyzývavo 
aj keď postavu má top. Nie je hlúpa pipka, kecanie o 
handrách, vlasoch, nechtoch ju nebaví. Zadaní 
chalani a oteckovia nemajú šancu. Hľadá lásku, pre 
ktorú sa celá obetuje. 

 

Filip 

Pochádza z vplyvnej rodiny. Je trefný ale veľa 
nenahovorí. Za svojich rodičov, motorku a názory 
ho v škole nemajú všetci v láske. Nepozerá telku, 
radšej si prečíta knihu v španielčine:) Zle 
vlastnosti? Má ich všetky ale s mierou. Filip je 
jednoducho NoProblemos. 

 

Miro Drobný 

Autor komiksov NoProblemos je režisér, scenárista a producent, ktorý sa 
venuje najmä detskej a dokumentárnej tvorbe. Najúspešnejším projektom je 
celovečerný film RYTMUS sídliskový sen a animovaný seriál OVCE.sk. Je 
autorom originálnych literárnych scenárov, niekoľkých projektov a kníh so 
zameraním na deti a mládež. Pripravil do vysielania Slovenskej televízii 
vzdelávací seriál Cookie.sk a zážitkový seriál Andrea za hranicou. Pre televíziu 
JOJ cestopisný seriál Na vlastnej koži.  

Tvorba 
2015 Celovečerný film RYTMUS 
sídliskový sen 
2015 Dokumentárny seriál 
Andrea za hranicou, 20 častí, 26 
min., RTVS (scenár, réžia a 
produkcia) 
2015 Projekt Kybersikanovanie.sk 
2014 Kniha OVCE.sk 02, Za 

Ocenenia 
2015 5 ocenení za film RYTMUS 
sídliskový sen, SK 
2014 Projekt OVCE.sk zvíťazil ako 
najlepšia vzdelávacia pomôcka 10 
rokov projektov EÚ 
2014 Divadelné predstavenie OVCE.sk 
získalo cenu za interaktívnosť INSAFE, 
EÚ 

Kamila Krkošková 

Ilustrátorka komiksu NoProblemos je kresliarka, autorka vizualizácií a 
storyboardov. Od roku 1995 spolupracuje s mnohými agentúrami a produkčnými 
spoločnosťami u nás aj v zahraničí. 

 



siedmimi vyšpúlenými perami a 
siedmimi lajkmi 
2013 Kniha OVCE.sk 01, Za 
siedmimi wifinami a siedmimi 
statusmi 
2013 Projekt Nehejtuj.sk 
2012 Kniha Deti v sieti 
2012 Animovaný seriál OVCE.sk, 
24 častí, 3 min., STV (námet, 
scenár a produkcia) 
2012 Projekt Sheeplive 
komiksom ku demokracii, 
(námet, scenár, ilustrácie) 
2011 Dokumentárny seriál Na 
vlastnej koži, 68 častí, 6 min., JOJ-
Huste.tv (scenár, réžia a 
produkcia) 
2010 Scenár Jachta 
2008 Televízny seriál Cookie.sk, 9 
častí, 15 min., STV (námet, scenár 
a produkcia) 
2007 Projekt Zodpovedne.sk 
2007 Scenár Humulus lupulus 

2013 OVCE.sk víťaz súťaže The World 
Summit Award kategória eInclusion & 
Empowerment, Srí Lanka 
2013 Panta Rhei Awards Detská top 
novinka, OVCE.sk 01 Za siedmimi 
wifinami a siedmimi statusmi, SK 
2011 Špeciálne uznanie Európska cena 
kvality v súťaži City for Children 
Stuttgart projekt OVCE.sk, DE 
2011 Cena odborného publika za 
OVCE.sk Európsky film. festival 
prevencie Székesfehérvár, HU 
2010 Cena Prix Danube Film. festival 
Bratislava projekt OVCE.sk, SK 
2010 Nominácia OVCE.sk v kategórii 
TV Série, Medzinárodný fest. 
animovanej tvorby Annecy, FR 
2010 Dúhová gulička Medzinárodný 
festival reklamy a filmov pre deti Zlín 
seriál OVCE.sk, CZ 
2009 Cena medzinárodnej poroty 
filmový festival Ekotofilm seriál 
OVCE.sk, SK 
2009 Prvé miesto na Slovensku v 
súťaži o Európsku cenu za prevenciu 
kriminality projekt OVCE.sk, SK 

 

 

Jozef Babušek 

Zakladateľ slovenského komiksu (*1921 - †2013) tvoriaci pod pseudonymom 
Jozef Schek. V roku 1947 v časopise Šidlo vytvoril prvý slovenský komiks 

 

Božena Plocháňová 

Kráľovná slovenského komiksu (*1929) autorka niekoľkých komiksových seriálov, 
najmä 1300 epizód "Bill a Mary". Komiks vychádzal v časopise Roháč mal formát 



"Dozorca a väzeň". Je autorom aj legendárneho seriálu Jožinko. 

 

Príbehy Dozorcu a väzňa je jednoduchý. Vždy na prvom a poslednom obrázku 
dozorca naháňa utekajúceho väzňa. Uprostred sa odohrajú neočakávané 
situácie. 

 

 

Najznámejším dielom Jozefa Babušeka je seriál Jožinko – dieťa svojich rodičov, 
ktorý vychádzal v časopise Roháč od roku 1965 dlhých 23 rokov. Väčšinou príbeh 
Jožinka bol v "stripoch" po 4 obrázkoch zoradených na výšku alebo na šírku. 

 

6 obrázkov obdĺžnik niekedy 4 obrázky kocka. 

 

Populárny komiks o manželskom páre Bill a Mary sa spočiatku odohrával na 
Divokom západe, neskôr sa presunul na Slovensko. 

 

 

  



O PROJEKTE 
Projekt NoProblemos sa zameriava na tínedžerov. Základom je seriál komiksov, kde jednotlivé série sa venujú rôznym témam. Projekt sa vracia k prvopočiatkom komiksu. 
Názov Comics vznikol zo spojenia anglických slov comic a strips. Kde comic sa prekladá ako vtipný-komický a slovo strips znamená pásy. Prvé komiksy boli vtipné 2-6 
obrázkové pásy. Postupne vznikali aj obdĺžnikové či kocka verzie.  

Prečo statická obrazová forma? Prečítať knihu trvá hodiny, pozrieť film desiatky minúť, pozrieť obrázok (komiks) zaberie sekundy. Prispôsobujeme sa tak rýchlemu životu 
mladých ľudí na jednej strane a rýchlemu šíreniu informácií cez sociálnych sieťach na strane druhej. Cieľom je na jednom štvor-obrázku vtipne ukázať aj iný pohľad na vec.  

Hlavnými hrdinami sú traja mladí ľudia, študenti okolo 18 rokov. Prečo traja? Pri dvoch postavách by sa príbeh polarizovať, niekto by mal správny názor iný nesprávny, 
niekto by bol biely iný čierny. Štyri postavy by zase boli pre 4 obrázky priveľa. Preto sme zvolili 3 postavy, ktoré sú zároveň pozitívne aj negatívne. Ani jeden z nich nie je zlý 
alebo dobrý. Cieľom je tak ľahšie stotožnenie sa s rôznymi postavami-názormi a prirodzene vyprovokovanie diskusií medzi mladými, v triedach či mimo školu. Hlavné 
postavy sú kamaráti, hodiny a hodiny trávia na svojich mobiloch a tabletoch. V sociálnych sieťach sú ako doma a tam aj získavajú podnety pre svoje príbehy. Kľúčové 
posolstvá komiksu sú cieľavedome skrývané pod vedľajšie témy ako je dospievanie, hľadanie si svojej cesty, vzdor voči autoritám (rodičom), sociálna rovnosť, morálne 
zásady, korupcia, pravda, alkohol, fajčenie, drogy, sexualita,... Hlavné myšlienky sa tak vnímajú podprahovo, nenásilne a samovoľne vyplávajú na povrch pomocou obrazu, 
nápadu a vtipu. 

Cieľová skupina je špecifická generácia 12+, ktorá vyrastala už po prudkých sociálno-ekonomických zmenách na Slovensku. Kde sa stabilizovali sociálne skupiny a rozdiely 
medzi nimi. Mladá generácia v tieni svojich úspešných alebo neúspešných rodičov hľadá svoje vzory, ciele a zmysel života.  

Uvedomujeme si, že osloviť túto cieľovú skupinu je mimoriadne zložité. Prihovoriť sa chceme aj tej časti mládeže, ktorá nemá životné ciele, pochádza z horšieho rodinného 
či sociálneho prostredia, nevyniká v škole, v práci atď. 

NoProblemos je slovenská skomolenina španielskeho "No hay problema". V textoch je táto "hláška" myslená ako: 

• nehľadaj problém tam kde nie je, 
• rieš problém vlastnou hlavou, 
• brzdi v emóciách, problém tým nevyriešiš, 
• pre niekoho je niečo problém, pre iného nemusí byť, 
• každý problém sa dá vyriešiť, 
• keď sa problém pozrieš z inej strany, už to problém nemusí byť... 

 

Píše: Miro Drobný 
Kreslí: Kamila Krkošová 
Copywriting: Veronika Kecsőová 
Projektový manažér: Michal Romeo Dvořák 
Produkcia projektu: Daniela Stričková, Mária Kecsőová (Rozvojový inštitút o.z.), Alexandra Lebová 
Grafické práce: Felix Schlosser 
Jazyková korektúra: 
Právne služby: Ivan Petkov, Zuzana Adamová 



Spolupracovali: Silvia Guničová, Veneta Macková, Anna Bahýľová, Ján Hájek, Ondrej Volko 
Odborná spolupráca: Juraj Weiss, Dáša Toporcer, Irena Biháriová, Daniel Milo, Jozef Halcin, Petar Lazarov, Dominika Ďuranová, Marek Eisler, Roman Gnida, Vladimír Vrzák, 
Lucia Bočková. 
Partneri: EÚ, eSlovensko, MŠVVaŠ SR, LDI, MV SR, Masarykova univerzita, ĽPR, OHIM, Úrad priemyselného vlastníctva SR. 
 
Projekt je spolufinancovaný Európskou Úniou. Všetky komiksy projektu sú voľne šíriteľné s podmienkou uvedenia zdroja informácií alebo heštegu #noproblemos. Informácie 
o vašich výstupoch nám pošlite na adresu eslovensko(zavináč)eslovensko.sk. Za obsah projektu zodpovedá výlučne eSlovensko a tento obsah nemusí vyjadrovať názor 
našich partnerov a Európskeho spoločenstva. 
Logá 



Čaja 

Nenávisť medzi regiónmi Slovenska (Východ verzus Bratislava, Bratislava verzus Petržalka.) 

 

 

  



1. 

(Hugo na tablete niečo číta.) 

Hugo: Prečo sa do Blavy tlačia všetci Východniari? 

Verona: Východniari alebo Východniarky? Ce nakopem, ja som sa tam narodila. 

 

2. 

(Hugo zaujato pozerá na jej dokonalú postavu.) 

Hugo: Však čo si jak, beriem späť. Východniarky môžu v BLAVE zostať. 

 

3. 

Verona: Počuť, že nie si z Bratislavy. Pravý Bratislavčan nepoužíva skratku v "BLAVE". 

 

4. 

Filip: Máš pravdu, nie je z Bratislavy. Je z Petržky:) NoProblemos. 



Burka 

Sympatia a nenávisť medzi náboženstvami (Islamofóbia, kresťanofóbia, nenávisť voči ateistom.) 

 

 

  



1. 

(Filip na tablete niečo číta.) 

Filip: Na Slovensku sa postaví moslimská mešita? 

Hugo: Ide z toho strach.  

(Verona si predstavuje seba v burke) 

 

2. 

Verona: Rovnaký strach mám z našich kostolov. Starajú sa či používam gumu či beriem tabletky... 

Hugo: Ty berieš antikoncepciu? 

 

3. 

Verona: Neberiem! 

Hugo: Tak daj pokoj kresťanom.  

 

4. 

Filip: Nechajte každého nech si verí v čo chce. Nech sú mešity, kostoly a predajne kondómov v každej slovenskej dedine. NoProblemos. 

  



sLOVEnsko 
Sympatia a nenávisť voči Rómom - Anticiganizmus (Problém korupcie. Stereotypy, predsudky o tom, že za ekonomické problémy môžu Rómovia.) 

 

 

  



1. 

(Všetci na svojich mobiloch. Hugo v ruke plechovku.) 

Hugo: Viete, čo mi povedal fotrík, keď mi dával vreckové?  

 

2. 

Hugo: ...keby nás Cigoši neokrádali, dal by mi viac love. 

 

3. 

Hugo: Chápeš?  

(Hugo má prázdnu plechovku.) 

 

4. 

Filip: Peniaze miznú v úplne iných vreckách. "V bielych!" Rómovia, NoProblemos. 

  



Chorá 
Sympatia a nenávisť voči homosexuálom - Homofóbia (Homosexualita je "choroba".) 

 

 

  



1. 

Verona: Som divná, že som so žiadnym chalanom ne...? 

Filip: Si trochu chorá... 

Hugo: Predstav si. Buchne asteroid. Všetci do hodiny dead. Dala by si mi? 

 

2. 

(Filip v predstavách sa bozkáva s Veronou, nad hlavou prilietavajúci asteroid.) 

 

3. 

(Hugo v predstavách sa bozkáva s Veronou, nad hlavou prilietavajúci asteroid.) 

 

4. 

(Verona prišla za babou a dala jej bozk na ústa.) 

Filip a Hugo (spoločne): Nie je chorá. NoProblemos. 

  



Ostrokyslá 
Sympatia a nenávisť medzi národmi (Antirusizmus, antiamerikanizmus, antiaziatizmus.) 

 

 

  



1. 

(Hugo na internete niečo objednáva.) 

Hugo: Vietnamské tržnice, ruské Tatry, čínske reštiky. Chápeš? 

Verona: Kokos, čo máš proti Číňanom? Objednaj mi ostrokyslú. 

Filip: Čo máš proti Rusom? Radšej tu mať Rusov ako Američanov. Hovorí tatko. 

 

2. 

Verona: Keď sa Slovensko niekomu páči, nech sa sem presťahuje. Ja po škole ťahám preč. 

 

3. 

(Chalan z donášky jedál priniesol biele krabice s čínskou kuchyňou.) 

 

4. 

Filip: Od Vietnamca handry kupuješ, Ruska vybehala pre nás olympijské zlato a teraz sa dusíš čínou. Tak NoProblemos. 

  



Nemtudom 
Sympatia a nenávisť voči Maďarom - Antimaďarizmus (Precitlivenosť na neznalosť slovenského jazyka maďarskej národnostnej menšiny.) 

 

 
 

  



1.  

(Hugovi sa podarila jazda na zadnom kolesa svojho bicykla.) 

Hugo: Naučil som! 

 

2. 

(Hugo posadil Veronu pred seba na rám bicykla a vozí ju.) 

Verona: Igen. Hovoríš ako Maďar po slovensky. 

 

3. 

Filip: Hovorí ako Slovák po anglicky:) 

 

4. 

(Filip posadil Veronu na svoju motorku a štartuje.) 

Filip: Ukáž, v čom si dobrý a nebudú ťa odcudzovať za to ako rozprávaš. Jazykos NoProblemos. 

  


