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EDITORIÁL
Krátke, rýchlo stmievajúce sa dni a sychravý vietor
– akoby aj počasie ešte viac umocňovalo akýsi temnejší, zvláštny životný pocit, ktorý si so sebou nesieme posledné mesiace pre pandémiu. Chcem však spomenúť
citát, ktorý som niekde zachytila: „Šťastie nie je stanica, do ktorej človek dorazí, ale spôsob cestovania.” Je
potrebné, aby sme nahliadli na dná svojich duší a presvedčili sa, že sa oplatí žiť aj v takej dobe, ktorá skúša
naše sily, našu trpezlivosť či energiu.
Milí čitatelia, dovolím si ponúknuť vám nielen vedomie, že v celej situácii nie ste sami, ale aj zasnívanie
sa. Že aké? Zasnívanie sa do obsahu nášho nového čísla Kulturária, ktoré vás zavedie do výnimočne inšpiratívnych kútov hlbokých tém, ale i tém, pri ktorých sa
pousmejete a oddýchnete si. Práve tento spôsob pomyselného cestovania môže byť nápomocný v našej ceste
za šťastím.
Do čoho by ste sa radi zasnívali na nasledujúcich
stranách? Prvou zastávkou môžu byť tie najkrajšie parky v Bratislave či študijný pobyt na Malte – to všetko opisujú naše študentky. Alebo ste skôr kávičkári?
Žiadny problém, predostierame recenzie tých najlepších bratislavských kaviarní, do ktorých sa vo svojom
snívaní môžete preniesť. Predstavíme tiež širokú škálu
rôznorodých tém od ekologických až k tým kultúrnym
či jazykovým. Snáď príjemné snenie nenarušia ani vážnejšie témy, o ktorých sa jednoducho nedá mlčať: kyberšikana či závislosť od sociálnych sietí.
Je len na nás, aký spôsob cestovania svojím životom
si vyberieme. Či si dovolíme zasnívať sa, vydýchnuť,
zaľúbiť sa do všednosti alebo necháme svoje životné
nadšenie vyprchať. Verím, že nás všetkých postretne
práve ten prvý prípad.
Milí čitatelia, želám vám, aby ste zostali samými
sebou, nenechali si vziať inšpiráciu, zanietenú červeň
z líc a nebáli sa aj napriek nepriazni posledných mesiacov poriadne sa zasnívať (nielen do Kulturária).
Verme spolu vo farebnejšie dni.

Bc. Soňa Vyskočová
šéfredaktorka
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Rozprávali sme sa

Riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou:
„Po rokoch hľadania mám pocit naozajstnej zmysluplnosti“

Jej práca ju napĺňa. Dáša Malá Fabšíková študovala antropológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského
v Bratislave. I keď po škole pracovala ako kriminálna expertka, neskôr okúsila rôzne odvetia od obchodu až po koučing,
napokon našla prácu, v ktorej ako ona tvrdí „môže využiť všetky svoje talenty“. Dáša Malá Fabšíková je riaditeľkou neziskovej organizácie Deťom s rakovinou na Klinike detskej hematológie a onkológie v Národnom ústave detských chorôb.
V rozhovore sa s nami rozprávala o svojej práci, priblížila pocity malých pacientov a predstavila veľké plány.
Ako ste sa dostali do prvého kontaktu s Deťom
s rakovinou n. o.?
Na spoluprácu s organizáciou Deťom s rakovinou n. o. (DSR), resp. s Klinikou detskej hematológie a onkológie v NÚDCH, ma oslovil kamarát
a kolega z Ostravy, ktorého zavolali, aby pomohol
vedeniu s nastavením komunikačných štandardov. Úplne prozaicky, bývam totiž oproti. Kamarát spal u mňa a ja mu hovorím: „To ma zaujíma,
vezmi ma so sebou.“ Dlhé roky som pracovala ako
trénerka soft skills pre rôzne organizácie a aj ako
riaditeľka vzdelávania v jednej veľkej poisťovni.
Moje prvé stretnutie s pani prednostkou kliniky,
doc. MUDr. Alexandrou Kolenovou, PhD., bolo
„osudové“. Úplne ma nadchlo, aký majú prístup
a hlavne, akú majú víziu. Bol to vôbec môj prvý bližší kontakt s neziskovými organizáciami, aj keď som
pravidelne nejaké podporovala.
Ako vyzeral Váš pracovný rast? Túžili ste sa stať
riaditeľkou?
Zo začiatku som pracovala ako dobrovoľníčka, viedla som cyklus vzdelávania pre doktorov a sestry na
klinike. Potom som viacerých z nich začala koučovať
a medzi inými som sa častejšie stretávala aj s vtedajšou riaditeľkou, Mgr. Katkou Bagľašovou, ktorá bola
v tom čase v neziskovke sama, a pomáhala som jej
s nastavovaním niektorých procesov. Keďže mojich
aktivít pribúdalo, ponúkli mi prácu na čiastočný úväzok. Všetko, čo sme spolu s Katkou a pani prednostkou tvorili, ma veľmi bavilo a napĺňalo. Asi po roku
a pol našej spolupráce sa Katka začala pripravovať
na odchod na materskú dovolenku, a tak sme sa začali rozprávať o tom, ako budeme fungovať ďalej. Môj
prístup a vízia o tom, ako by sme mohli pokračovať
v začatej práci v neziskovej organizácii, sa vedeniu
páčila a v tom čase som bola popri Katke asi najaktívnejšia spolupracovníčka, už skoro na každodennej
báze. Ponúkli mi teda miesto po riaditeľke, ktorá
odišla na materskú dovolenku, – čo by mi pred tým
ani vo sne nenapadlo.
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Ako vyzerá práca v Deťom s rakovinou?
Mojou prvou úlohou bolo rozšíriť tím a prerozdeliť
prácu tak, aby sa nám čo najlepšie darilo napĺňať
víziu Deťom s rakovinou. Svoje pôsobenie nepovažujem za prácu. Po rokoch hľadania mám pocit
naozajstnej zmysluplnosti. Pracujem na mieste, kde
môžem naplno rozvíjať svoje talenty.
Pracujete však aj v neľahkom prostredí. Dokážete ešte „vypnúť“?
Každý deň je iný a ja sa vždy pozerám dopredu. To,
čo ma najviac napĺňa a poháňa, sú dnes ľudia, s ktorými neziskovú organizáciu vytvárame, ako aj rodičia a deti, pre ktorých to všetko robíme. Sme vo fáze
budovania a mňa baví, že vieme neustále našu pomoc
rozvíjať. Darí sa nám vytvárať dobré podmienky na
klinike, čím dokážeme pomôcť vrátiť do života stále
viac detí. Nie som človek, ktorý potrebuje vypnúť.
Dokážem rýchlo prepnúť a vidieť život pozitívne,
a to mi určite pomáha aj v práci. Naše prostredie je

													

však omnoho optimistickejšie, ako si ľudia myslia.
Každý deň stretávame vďačných rodičov, vidíme
deti, ktorým vytvárame tvorivé prostredie, a môžu
tak ľahšie zvládať ťažké chvíle v nemocnici.
Ako sa dá skĺbiť taká významná pracovná pozícia
s rodinným životom?
U nás doma si navzájom pomáhame, manžel ma veľmi podporuje a obe moje deti sa dokonca samy hlásia a pomáhajú ako dobrovoľníci. Veľmi mi pomáha, že bývam 3 minúty pešo od kliniky, takže stíham
viac, lebo nemusím cestovať.
Mali ste niekedy pocit, že ako žena to máte vo svojej práci ťažšie?
Nie. Od malička stretávam mužov, ktorí ma vždy
podporovali a nikdy som s nimi nemala problém
spolupracovať. V mojom veku už našťastie poznám
svoje hranice a viem presne komunikovať, čo potrebujem. Nedelím svet na mužský a ženský, skôr vnímam u ľudí ochotu spolupracovať.
Je prítomná medzi neziskovými organizáciami aj
rivalita? Existuje akýsi boj o darcu?
To je zaujímavá otázka. Asi také niečo existuje. Ja si
však myslím, že na boj musia byť dvaja. Ak je v boji
iba jeden, tak nejde o boj. A ja nebojujem, viem, čo
by som mala robiť, kam sa chceme dostať a máme
jasné ciele. Pozerám sa dopredu, na svoju cestu, nie
na to, čo robia iní. Myslím si, že keď ľudia robia
veci so srdcom a správnymi zámermi, tak sa vždy
niekto pridá. Úprimne si vážim každého človeka, organizáciu či darcu, ktorý niekomu pomáha. Niektorí
podporujú sociálne slabé rodiny, ďalší bezdomovcov
a iní boj za životné prostredie. Mňa teší, že sa dokážeme spájať a pomáhať tam, kde to je naozaj potrebné.
Máte nejakú špeciálnu skúsenosť, ktorá Vám počas práce v tejto organizácii zostala v pamäti?
Áno, deň, keď nám jedna mamička povedala, že sa
u nás cíti ako „v nebi“. Robíme každý deň všetko
preto, aby sme deti nielen vyliečili, ale aby sme im
vytvorili čo najlepšie prostredie a aby dlhodobý pobyt u nás bol čo najpríjemnejší a najjednoduchší. Od
materiálnej pomoci, cez sociálnu, psychologickú až
po spirituálnu. Aby cesta, ktorou musia prejsť, bola
čo najhladšia.
Situácia s Covid-19 sa stala súčasťou života každého z nás. Ako tento vírus ovplyvnil situáciu na
detskej onkológii?
U nás sú deti aj rodičia na rúška zvyknutí, nosia ich
väčšinou počas celej liečby. To, čo sa pre nich zmeni-

lo a nie je jednoduché, sú obmedzené, resp. zakázané
návštevy blízkych príbuzných, súrodencov či kamarátov. O to viac sme zintenzívnili našu podporu v oddelení. Museli sme zvýšiť bezpečnosť, dodržiavanie
hygienických predpisov a osobného styku, aby sme
našich pacientov chránili.
Máte konkrétne plány alebo ciele na najbližšie
obdobie?
Plány máme stále, na kratšie aj dlhšie obdobie. Teraz
pracujeme na vytvorení ADOS – ambulantnej domácej starostlivosti. Pôjde o sestru, ktorá bude chodiť
k pacientom domov, takže deti, ktorým to umožňuje
ich zdravotný stav, budú môcť zostať doma. Sestrička príde priamo za pacientom, vezme krv a urobí
základné úkony. Deti tak nemusia chodiť do nemocnice, čím ich chceme ešte viac chrániť. Tiež by
sme radi začali s prestavbou oddelenia veľkých detí,
čo bude väčší projekt, ktorý bude stáť približne 1 milión eur. Rekonštrukciou oddelení (oddelenie malých
detí sme rekonštruovali pred dvoma rokmi) zvyšujeme hygienické a bezpečnostné štandardy. Okrem
toho chceme pokračovať vo vzdelávaní personálu
a šírení osvety. Z menších projektov by sme radi pre
rodičov zabezpečovali špeciálne obleky, aby mohli
deti sprevádzať na sálu, kde im doktori vykonávajú
rôzne zákroky. Rovnako by sme chceli viac pomáhať
sociálne slabším rodinám.
Určite sa vám hlási veľa ľudí, ktorí chcú pomôcť.
Hlavne počas vianočného obdobia. Aká je najlepšia forma pomoci?
Zo všetkého najviac nám pomáhajú 2 % z daní a pravidelní darcovia, ak aj posielajú menšie sumy. Vďaka
nim vieme, koľko pomoci môžeme poskytnúť a tiež
vieme lepšie plánovať. Mesačne máme výdavky od
1000 do 5000 eur, podľa aktuálnych potrieb oddelenia, ktoré vznikajú neplánovane. Niekto potrebuje
preplatiť „mobilnú dlahu“ (pomôcka na cvičenie),
niekto dopravu a sú aj rodiny, ktorým sme pripravení
prispieť na pohreb. Často sociálne slabším rodinám
robíme nákupy, keď idú domov, alebo nakupujeme
deťom oblečenie. Tých potrieb je naozaj veľa, nie
vždy vieme veci zabezpečiť prostredníctvom výzvy
na sociálnych sieťach. I keď nám ľudia naozaj prajú.
Často nám posielajú hračky, hrnčeky, príbory či iný
materiál, ktorý naše rodiny potrebujú. Občas sa nám
hodia aj šikovní dobrovoľníci, napríklad keď potrebujeme niečo odfotiť, natočiť video alebo ako výpomoc pri nejakej akcii.
Viac o organizácii Deťom s rakovinou n. o. @detomsrakovinou
Autorky: Ester Viktória Ziffová a Nicol Rácová
študentky žurnalistiky
Fotografia: Kristiana Kóňa
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Rozprávali sme sa

Nakupovanie s pridanými hodnotami
Kúpite si pekný kúsok, uprednostníte slow fashion (módu, ktorej ide viac o tvorbu kvalitného oblečenia a snahu šetriť
životné prostredie opätovným využitím oblečenia – pozn. redakcie) a v neposlednom rade pomôžete. Bazár RecyVeci
má totiž okrem ekologického, aj charitatívny rozmer. Spoluzakladateľka tohto projektu Lenka Tkáčová vníma svoje dve
zdravé ruky ako nástroj pomoci. Tá je nasmerovaná rodinám, ktoré to potrebujú.
Ako vznikli RecyVeci?
Náš projekt RecyVeci vznikol naozaj veľmi
spontánne (úsmev). Chceli sme pomáhať a zároveň
sme mali dostatok nadbytočného oblečenia. Tak
sme to teda spojili.
Kto stojí za týmto projektom?
Projekt som založila spoločne s mojimi dvomi
sestrami. Jedna vymyslela
názov, druhá tomu dala charitatívny nádych a tretia
to spečatila schválením, úplnou podporou a vierou
v to, že do toho ideme. Samozrejme, nie je to len
o nás. Postupne sa k nám pridávalo množstvo ľudí,
ktorí chceli prispieť svojím oblečením, ďalej tí, ktorí nám sponzorovali obálky, vytvárali logo, projekt
spropagovali, vyrábali nálepky či darovacie tabule.
Ľudí, ktorí nás podporujú, je mnoho a my im za túto
pomoc ďakujeme.
Ako prebieha Vaša práca? Máte rozdelené úlohy?

vypočítať. Už len fotenie
oblečenia zaberie niekedy
aj dve hodiny denne. Ak
k tomu pridám odpisovanie na správy zákazníkom, balenie balíkov, je to
naozaj veľa času.
Nie je to čas, ktorý by ste
mohli venovať zábave
a oddychu?
Aj pri balení a fotení
vie byť veľakrát zábava
(smiech). Pustíme si príjemnú hudbu, zapojíme do toho debaty o rôznych
témach a vôbec to nevnímame ako prácu.
Utužujú RecyVeci Vaše sesterské vzťahy?
Úprimne sa teším z toho, že naše sesterské vzťahy
boli a sú veľmi dobré, a to bez ohľadu na tento projekt. Utužujeme ich ešte väčšmi pri tejto spolupráci
a vedomí, že by sme to bez seba navzájom nezvládli.
Prečo ste sa rozhodli práve pre pomoc chudobným rodinám?

Samozrejme. Myslím si, že v každom projekte, na
ktorom pracuje viacero ľudí, treba mať úlohy napevno rozdelené, aby to fungovalo tak, ako má. Ja
mám na starosti fotenie oblečenia, finančnú agendu
projektu a akúkoľvek formu manažérstva či marketingu. Sestra Slávka je tá, ktorú v oblečení fotím a jej
veľkou úlohou je tiež dbať na to, aby mala poriadok
v tom, čo už je a čo ešte nie je predané. Sestra Danka má na starosti komunikáciu so zákazníkmi a robí
pravidelné stories o predaji (krátke videá, tzv. príbehy, ktoré pridá na sociálne siete po dobu 24 hodín,
potom toto video zmizne). Čo sa týka odosielania
zásielok, to je činnosť, v ktorej sa všetky striedame,
pomáhame si podľa toho, ktorá kedy môže.

Uvedomujeme si, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí majú finančné problémy. Je nám to naozaj ľúto,
chvalabohu, máme každá dve zdravé ruky a ak vieme a môžeme, chceme pomôcť.

Koľko Vášho času si bazár vyžaduje?

Rodiny vopred telefonicky oboznamujeme s tým,
kto sme a čo pre nich máme. Rozhodnutie rodiny, či
dar prijať chce, alebo nie, je úplne dobrovoľné.

Vyžaduje si to veľa času, nedá sa to však presne
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Ako ľudia z takýchto rodín reagujú na toto gesto
od Vás?
Doposiaľ sme odovzdali finančný dar trom slovenským rodinám a ich reakcie nás dojali. Skromnosť
a vďačnosť, akú sme od nich cítili, to sa dnes len tak
nevidí.
Vedia, že Vás môžu očakávať alebo prichádzate
ako prekvapenie?

													

Podľa čoho si jednotlivé rodiny vyberáte?
Rodiny, ktoré sú vo finančnej tiesni, alebo ľudia,
ktorí takéto rodiny poznajú, nám môžu na oficiálny
email recyvecirecyveci@gmail.com napísať. My potom vyberáme čo najakútnejšie prípady.
Sme na Slovensku ochotní pomáhať si?
Je pravdou, že som to predtým tak nevnímala, ale
vďaka tomuto projektu som zistila, že áno, sme.
Prečo sa oplatí venovať sa dobročinným aktivitám?
Konkrétne ja ako človek sa pri tom veľa učím. Učí
ma to byť vďačnejšou za to, čo mám a neprosiť navyše o veci, ktoré v živote nie sú dôležité.
Myslíš si, že ľudia u vás nakupujú z ekologických
alebo skôr charitatívnych dôvodov?
Neviem, či by som to vedela úplne rozdeliť alebo definovať. Ak ľudia vedia, že sa tým pomáha druhým
a zároveň našej Zemi, kúpia si to. Myslím si, že to
ide ruka v ruke.
Do Vášho charitatívneho projektu sa zapojili aj
známe tváre ako speváčka Zuzana Smatanová či
herec Marek Fašiang. Aká je ich úloha?
Zuzana Smatanová zareagovala veľmi ochotne na
našu prosbu o to, či by projekt RecyVeci predstavi-

la na sociálnych sieťach aj svojim fanúšikom. Herec Marek Fašiang sa rozhodol do projektu vstúpiť
dlhodobo a čo všetko to prinesie, to sa určite včas
dozviete.
Vašou prioritou je pomáhať iným. Môžeme však
nejakým spôsobom pomôcť aj my Vám?
Pomôcť môžete samotnou kúpou oblečenia alebo
jeho darovaním. Stačí nám napísať správu na Facebook alebo Instagram RecyVeci a všetky detaily doladíme. Potešíme sa tiež každému zdieľaniu či lajku.
Aký pekný zážitok sa Vám spája s RecyVeci?
Usmievam sa pri čítaní tejto otázky. Je ich naozaj
mnoho. Spomeniem jeden z nich, a to ten, keď sa
nám emailom ozvala prvá obálková spoločnosť, že
by radi podporili tento projekt, a teda darovali nám
dostatočný počet obálok. V tom čase sme cestovali
autom z Oravy. Boli sme na návšteve u sestry Danky.
Ja, Slávka a brat Janík. Tú radosť a výskanie, ktoré
sa po prečítaní ozývali v aute... Bol to naozaj úprimný pocit radosti a vďačnosti. Teraz je z toho presne
taká istá vďačná a radostná spomienka.

Autorky: Kristína Babicová a Lenka Tkáčová
študentky žurnalistiky
Fotografie: Andrej Hucík
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Rozprávali sme sa

Ak sa chce, tak sa dá
alebo ako byť výborný v škole i športe
Nemal som začať už v detstve? Nie je na to už neskoro? Ak by som to aj skúsil, zvládal by som školu naplno tak, ako
doteraz? Ak si kladiete tieto otázky, pravdepodobne by ste radi skĺbili školu so športom. Atlét Dominik Černý nám
prezradí, či sa to dá, aké náročné je zvládnuť to, ale i aké je to byť profesionálnym športovcom. Má 23 rokov a je jedným
z najväčších talentov slovenskej atletiky. Trénuje a preteká za VŠC DUKLA Banská Bystrica, kde zároveň študuje na
Univerzite Mateja Bela.

Začiatky a úspechy
Dominik začal s atletickou chôdzou až v 15-tich,
no atletiku robí už od 4. ročníka ZŠ. Venuje sa jej od
momentu, keď si raz na atletickom tréningu skúsili ako rozcvičku chôdzu. Na tejto disciplíne ho láka
trénovať fyzickú kondíciu, vytrvalosť, no tiež morálno-vôľové vlastnosti, keďže v chôdzi sa preteká aj na
50 km. Od začiatku svojej kariéry dosahuje výborné
výsledky. „Zúčastnil som sa množstva súťaží, ako napríklad majstrovstiev Slovenska, chodeckých európskych pohárov, atletických Majstrovstiev sveta juniorov, Majstrovstiev Európy do 23 rokov. Získal som 12.

„Ak aj pociťujem stres pred pretekmi,
snažím sa ho nevnímať ako niečo negatívne a, koniec-koncov si poviem, že načo
mať stres, veď aj tak trénujem hlavne pre
to, aby som to ukázal na pretekoch.“
miesto na Majstrovstvách sveta juniorov v chôdzi,
kde som skončil ako štvrtý Európan, rankingovo som
splnil limit na Olympijské hry 2020, ktoré boli, bohužiaľ, pre momentálnu situáciu odložené.“
Olympiáda je Dominikovým najväčším športovým snom. Na jeho prvej pretekovej päťdesiatke
v roku 2018 zistil, že má výkonnosť na kvalifikáciu.
„Moje ciele sú však oveľa vyššie a chcem sa čo najviac priblížiť úspechom nášho Mateja Tótha,“ tvrdí
Dominik.

Preteky, príprava, zvládnutie
Stres pred pretekmi je občas veľkým nepriateľom mnohých športovcov. Dominik si však myslí,
že v živote by sme mali mať nad vecami nadhľad,
v športe podľa neho platí to isté. „Ak aj pociťujem
stres pred pretekmi, snažím sa ho nevnímať ako nie-
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čo negatívne a, koniec-koncov si poviem, že načo
mať stres, veď aj tak trénujem hlavne pre to, aby som
to ukázal na pretekoch.“
Občasné prehry môžu demotivovať, ale i, naopak, nakopnúť. Dominik sa však otrasie a ide ďalej.
Podľa neho každá prehra športovca posúva ďalej.
K príprave na také dlhé trate nestačí len chôdza.
Aké iné druhy športu Dominik odporúča praktizovať, aby sme sa zdokonaľovali a neprišli iba do rutinného cyklu v chôdzi? „Na budovanie vytrvalosti
sa veľmi hodí beh, bicykel a plávanie. V začiatkoch
prípravy odporúčam tiež horskú turistiku. Okrem
toho si rád zahrám futbal, basketbal, volejbal a hocijaký šport, ktorý mi navrhnete.“

Pýtali sme sa ho, čo musí študent vysokej školy
spraviť, aby mohol začať s atletikou?
„V prvom rade musí chcieť a ostatné príde samo. Atletika je pomerne nenáročný šport, či už materiálne
alebo finančne. Dôležité je tiež to, akú disciplínu si
vyberiete. Ak chôdzu, tak chodiť sa dá všade. Môže
byť však problém s nedostatkom trénerov. To sa však
dá vyriešiť trénovaním na diaľku. Sám som prvý rok
trénoval tak, že mi tréner posielal maily a raz do týždňa sme spolu telefonovali a konzultovali.“

Neprofesionálni atléti, resp. neregistrovaní športovci sa môžu zúčastňovať cezpoľných behov, ktoré
organizuje obec. Ďalej sa môžu prihlásiť aj na verejné maratóny. Na pretekoch pod záštitou Slovenského
atletického zväzu, a teda líg, pohárových pretekov
alebo majstrovských pretekov sa môžu zúčastňovať
len registrovaní športovci. „Ako profesionálny športovec, resp. atlét je vnímaný ten, kto dostáva za športovanie a výkony pravidelne výplatu.“ Väčšina atlétov je rekreačných a výkonnostných, tí sa pravidelne
zúčastňujú pretekov.
Ďakujeme Dominikovi za cenný rozhovor a prajeme
mu veľa ďalších úspechov v kariére.

Šport a škola?
Zvládne to aj začiatočník, musí však chcieť
a pracovať na sebe
Dominik navštevuje 4. ročník na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Má individuálny študijný plán pre šport, vďaka čomu zvláda držať krok so
svojimi spolužiakmi. Šport teda nejde na úkor školy
a obe aktivity sa dajú hravo zvládnuť.

Autorky: Andrea Jancová a Diana Štrusová
študentky žurnalistiky
Fotografie: súkromný archív Dominika Černého
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Bratislavské parky: bubliny pokoja vo svete chaosu
Je zahmlený jesenný deň, sedím uprostred Medickej záhrady obklopená červenými a bielymi záhonmi kvetov.
Započúvam sa do ticha, sledujem padajúce lístie a dievčatko, ktoré s radosťou vyfukuje bubliny. Vznášajú sa, lietajú
v korunách stromov a postupne praskajú. Atmosféru ticha
narúšajú len hrajúce sa deti na neďalekom ihrisku. Toto
miesto, rovnako ako ostatné parky Bratislavy, je únikom.
Knihomoli sediaci na lavičkách sa ponárajú do stránok
fantázie. Mamičky s deťmi nachvíľu uniknú domácim
povinnostiam a tínedžeri online svetu. Bratislavské parky
sú ako bubliny rozlietané po celom meste. Ich membrány
izolujú hluk rušných ulíc. Bubliny pokoja vo svete chaosu.
Medická záhrada
Svoju púť po bratislavských parkoch začínam práve
tu, v pôvodne francúzskej barokovej záhrade, ktorej súčasťou je klasicistický palác. Najväčší rozkvet
dosiahla v devätnástom storočí, keď ju odkúpil gróf
Esterházy. Je skrytá na Špitálskej ulici, v centre mesta a obklopená panelákmi. Prechádzam sa parkom,
stretávam najmä mamičky s deťmi alebo dôchodcov.
Pokojné miesto ako stvorené pre nekonečné rozhovory s najlepším priateľom. Po chvíli začne mrholiť
a ochladí sa. Objavím Domček Medická, ktorý láka
horúcimi nápojmi, chutnými koláčmi a v lete zmrzlinou. Neodolám horúcej čokoláde so šľahačkou, sadnem si do útulnej miestnosti vyzdobenej drevenými
dekoráciami a pozorujem kvapky dažďa.
Baroková hradná záhrada
a Grassalkovichova záhrada
Bratislavský hrad a Prezidentský palác, historické
pamiatky, ktorých záhrady sú umeleckými dielami.
Starostlivo ostrihané kríky, záhony kvetov a fontány
vytvárajúce estetický zážitok.
Sad Janka Kráľa
Električkou sa presuniem až do Petržalky. Nachádza
sa tu najstarší bratislavský park a zároveň najstarší
verejný park v strednej Európe, ktorý vznikol okolo roku 1775. Jeho dominantou je záhradný altánok,
pôvodne veža františkánskeho kostola, ale aj socha
Janka Kráľa obklopená ružami od akademického
sochára Františka Gibalu. Hodiny spoločenských
tancov priamo pod altánkom, piknik s výhľadom
na Most SNP, kultúrne podujatia, takto vyzerá leto
v sade. V jeseni sa sad stáva miestom aktívneho oddychu. Stretávam deti aj dospelých na kolobežkách,
korčuliach a bicykloch. Niektoré deti púšťajú šarkany, zbierajú farebné listy alebo gaštany.

10

Železná studnička
Obchodné centrá sú zatvorené, rovnako aj kiná,
reštaurácie a kaviarne. Je víkend počas lockdownu,
a tak sa vyberiem do prírody v blízkosti bydliska.
Autobusom sa zaveziem na Patrónku a odtiaľ kráčam pešo na Železnú studničku. Relaxačnú zónu
v Malých Karpatoch pozná každý Bratislavčan. Parkovisko je preplnené, vznikajú kolóny. Ihrisko je
plné detí, ktoré sa naháňajú a smejú. Dvaja seniori
v rúškach hrajú pingpong, ostatní sedia na lavičkách
pri bufete, niektorí behajú alebo cvičia. Čítam si pri
jazierku, ktoré je obklopené lesmi. Vyberiem sa do
lesa, cestičkou k bunkru z obdobia 1. svetovej vojny.
Stretnem tu babičku s vnučkou. „Ja nechcem ísť domov,“ vraví vnučka. „Veď sme vonku celý deň,“ odpovedá jej pani. „Ale mne je tu dobre. Chcem tu zostať,“ tvrdohlavo nalieha. Dôležitosť parkov, záhrad,
sadov a zelených zón pociťujeme najmä teraz, v čase
pandémie koronavírusu. Parky sa stali bezpečným
miestom pre voľnočasové aktivity. Počas lockdownu
krajiny je príroda jedinou možnosťou úniku, oddychu a športu. Je miestom, kde nám je dobre. Preto
je nevyhnutná rekonštrukcia parkov a investícia do
zelených zón.

Autorka textu a fotografie: Mária Miháliková
študentka žurnalistiky

													

Bratislava je mesto kaviarní
Ktoré sa vám oplatí navštíviť?
Pandémia za posledný rok značne oslabila gastro prevádzky, a to vrátane kaviarní. Mnohé museli zavrieť alebo fungovať
iba v obmedzenom režime. Na rozdiel do reštaurácií, kaviarne väčšinou neponúkajú donášku jedál, ktorá by ich aspoň
ako-tak držala pri živote. Preto je dôležité podporovať ich vždy, keď je to možné. V tomto článku vám predstavíme kaviarne, ktoré za to naozaj stoja.
Poznámka: Zámerne sme vynechali notoricky známe kaviarne ako Mondieu či Urban House, aby sme vám dali šancu
objaviť niečo nové.

MAD DROP (Radlinského 26)
Metal a silná káva – kombinácia, ktorá zaručene
nakopne. Jediná metalová kaviareň v meste vôbec
nie je len pre motorkárov a hlavohrude s reťazami
na krku. Návštevu si užijú aj ľudia, ktorí drsnejšiu
hudbu vôbec nemajú v láske. To, čo tu totiž spája
rockera s violončelistom, je vynikajúca káva a jedinečná atmosféra. Majitelia (ktorí sú, mimochodom,
manželmi) sa špecializujú na kávové alternatívy
a špeciality – nenechajte sa zaskočiť názvami ako
Much of madness, Trojboj či Liquid candy. Kaviareň má aj vlastný merch (reklamné predmety označené logom značky/firmy). V letných mesiacoch si
určite užijete ich „oázu pokoja” na zelenej terase.
Čo si objednať? Banana bread (banánový chlieb –
pozn. redakcie) a kávu V60.
Hodnotenie na Google: 4,7 hviezdičiek
Priemerná cena: €€

LUCETTE PATISSERIE
(Humenské námestie 4)
Elegantnú francúzsku cukráreň by ste na kraji Petržalky pravdepodobne nehľadali, a predsa je tam jedna, ktorá stojí za návštevu. Na luxusne vyzerajúcich
podnosoch a tanierikoch si tam vychutnáte prvotriedne cheesecakey, makrónky, veterníky či tartaletky. Lahodné dezerty spojené so štýlovým interiérom
vám navodia pocit, akoby ste boli na parížskom bulvári a nie v najväčšej betónovej džungli na Slovensku.
Čo si objednať? Makrónkovú tortičku a lungo.
Hodnotenie na Google: 4,8 hviezdičiek
Priemerná cena: €€

COFFEIN (Grösslingová 20)
Nenápadnú kaviareň na rohu Grösslingovej ulice
milujú všetky generácie – mamičky s deťmi, ktoré každé ráno prichádzajú na raňajky, starší ľudia,
ktorí si prídu poklábosiť nad šálkou lunga aj kávoví
nadšenci a workoholici, ktorí vysedávajú na vysokej
stoličke za notebookom a popíjajú svetlo pražený aeropress. Priestor kaviarne je rozdelený na tri miestnosti – jednou z nich je „rýchla”(tu si môžete dať napríklad obedové menu), ďalej oddychová miestnosť
s kreslami a pracovná. V rámci návštevy si môžete
kúpiť aj balíček ich čerstvo praženej kávy. Ak máte
radi výrazné chute, tu určite nájdete, čo potrebujete
– do espressa totiž namiesto štandardných siedmich
dávajú až jedenásť gramov kávy. Bonusom sú aj fantastické raňajky a čerstvé koláče.
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Čo si objednať? Koláč z cukrárne Mandlove,
a k tomu chemex alebo espresso zo svetlo praženej
kávy arabica.
Hodnotenie na Google: 4,8 hviezdičiek
Priemerná cena: €

BLACK. (Gorkého 15)
Jednu z najoriginálnejších bratislavských kaviarní
špecializujúcich sa na tretiu kávovú vlnu založil iba
18-ročný Mário Adamčík. Prvú prevádzku otvoril
v Trnave, dnes vlastní dve kaviarne v hlavnom meste
a rozbieha biznis v Johannesburgu. Netradičný koncept, minimalistický dizajn a poctivo pražená výberová káva osloví najmä fajnšmekrov, ktorí dávno vedia, že malé či veľké presso v skutočnosti neexistuje.
Nenájdete tu totiž ani espresso – dajte si namiesto
neho doubleshot.

FACH (Ventúrska 10)
Severský dizajn, profesionálna obsluha a vysoký
štandard kávy aj jedla. FACH je podnik pre náročnejších stravníkov a kávičkárov, ktorí si potrpia na
kvalitu. Za hlavné jedlá si priplatíte o čosi viac, no
cena raňajok a kávy je vzhľadom na lokalitu prijateľná. V teplejších dňoch sa rozhodne usaďte na
krásnom nádvorí a pri odchode si nezabudnite dať
zabaliť typické švédske kardamónové drdoly (pozor,
sú vysoko návykové!).
Čo si objednať? Kváskové lievance s jahodovou
polevou a crème fraîche, k tomu cold brew alebo
flat white.
Hodnotenie na Google: 4,6 hviezdičiek
Priemerná cena: €€

Čo si objednať? Domácu granolu s jogurtom. A čo
sa týka kávy – povedzte baristovi, na čo máte chuť
a nechajte si poradiť.
Hodnotenie na Google: 4,7 hviezdičiek
Priemerná cena: €€

FIVE POINTS (Panská 23)
Moderná kaviareň, ktorá drží krok s dobou, vás osloví pôsobivou atmosférou v každom ročnom období.
Počas leta môžete po večeroch vysedávať na terase
s vychladeným vínkom, v zime sa zas zohrievať na
pohodlných sedačkách s punčom v ruke. Používajú značku kávy 9 Grams Coffee, ktorú pozná každý skúsenejší kávičkár. Je to tiež jediná kaviareň
v meste, ktorá vám spraví slávne selfieccino s vašou
vlastnou fotkou.
Čo si objednať? Croissant s čokoládou a (čo iné
ako) selfieccino.
Hodnotenie na Google: 4,5 hviezdičiek
Priemerná cena: €€
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ZEPPELIN CAFE AND SOUVENIRS
(Sedlárska 364)
Táto kaviareň s tajuplným názvom si už dlhšie drží
svoje prvenstvo v rebríčku najlepších bratislavských
kaviarní na portáli TripAdvisor. Je to miesto, na ktoré by mala zavítať každá zahraničná návšteva – ani
nie tak pre kávu, ako skôr pre tradičnú atmosféru
a obrovský výber koláčov. Už pri vstupe vám padne
do oka množstvo pekných slovenských suvenírov
a cukrárenských výrobkov, ktoré si buď môžete kúpiť alebo rovno na mieste vychutnať. Pripravte sa
však na to, že možno nenájdete voľné miesto – kaviareň totiž sídli na jednej z najfrekventovanejších
bratislavských ulíc turistického centra.
Čo si objednať? Akýkoľvek koláč (ak budete
schopní si vybrať) s espressom.
Hodnotenie na Google: 4,7 hviezdičiek
Priemerná cena: €€

klasických kávových nápojov môžete objednať aj
špeciality ako affogato, chemex či cold brew.
Čo si objednať? Waffle s horúcou čokoládou alebo
cold brew tonicom.
Hodnotenie na Google: 4,6 hviezdičiek
Priemerná cena: €€

ŠKODOVKA (Medená 109/21)
Milovníci retra túto kaviareň už určite poznajú. Komunistický nábytok, staré platne, knihy a v pozadí „vypalováky“, na ktoré tancovali
ešte naši starí rodičia. To najlepšie na Škodovke
je však nečakane dobré jedlo a káva (aj alternatívne formy prípravy). Odporúčam zavítať sem
na raňajky a váš deň sa začne zaručene netradične.

PÁN KRÁLIČEK (Budovateľská 1092/2)
Kaviareň, ktorú mnohí poznajú hlavne ako pojazdný stánok, prvýkrát otvorila brány svojej kamennej
prevádzky v roku 2016. Dovtedy však štyri roky ponúkala kávu na ulici, vďaka čomu si vytvorila komunitu priaznivcov. Pojazdný stánok zvyknete nájsť
na križovatke ulíc Poštová a Obchodná, na Šafárikovom, Americkom a Primaciálnom námestí. V kamennej kaviarni blízko autobusovej stanice si okrem

Čo si objednať? Parené buchty alebo domácu tresku
s rožkami. K tomu čapovanú kofolu alebo kávu.
Hodnotenie na Google: 4,6 hviezdičiek
Priemerná cena: €€

Autorka textu a fotografií: Bc. Ema Stanovská
študentka žurnalistiky
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Smartfóny sú legálnou drogou
Ako sa nestať ich otrokom?
Nosíme ich v kabelkách či vo vreckách, avšak najčastejšie
ich vídame v rukách samotných vlastníkov. Reč je
o novodobej metle ľudstva, ktorou sú smartfóny. Na
prvý pohľad sa môže zdať, že nám inteligentné telefóny
uľahčujú život, ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, či
nás neoberajú o tie najkrajšie chvíle? V tomto článku sa
s vami podelíme o niekoľko užitočných tipov a trikov, ako
sa vymaniť z ich moci.

AKO TO CELÉ FUNGUJE?
Možno si hovoríte, že vy závislí od smartfónov
rozhodne nie ste. Je to ale skutočne pravda alebo si to
len nahovárate? Smartfóny, ktorých neodškriepiteľnou súčasťou sú aj aplikácie, boli navrhnuté mimoriadne šikovne. V dôsledku ich denného používania
sa u používateľa spúšťa uvoľňovanie dopamínu.
Je to chemická látka, ktorá vzniká v ľudskom
mozgu a má dôležitý význam pri spracovávaní informácií. Spája sa so systémov príjemných vnemov
a s motiváciou k rôznym aktivitám. Ak sa náš mozog naučí, že kontrolovanie a celkové používanie
telefónu nám zvyčajne prinesie radosť v podobe lajkov, komentárov, followerov (sledovateľov – pozn.
redakcie), či správ (mediálnych alebo od priateľov), postupne sa začne uvoľňovať dopamín a my
sa stávame závislými. V zásade je úplne jedno, či
po skontrolovaní displeja nájdete nejakú notifikáciu
alebo nie, v oboch prípadoch je výsledok rovnaký.
O niekoľko minút, v lepšom prípade o pár hodín, sa
k obrazovke vrátite. Táto činnosť by sa dala prirovnať k závislosti od automatov v zmysle uvoľňovania
chemických procesov v našom mozgu. Áno, až tak
zle na tom sme. Prečo by sme mali okamžite odložiť
„hladkadlá“? Dôvodov je hneď niekoľko.

TELEFÓN POUŽÍVAME AKO ŠTÍT
Všimli ste si, kedy najčastejšie a bezcieľne siahate
po telefóne? Najčastejšie v nepríjemných a úzkostlivých chvíľach, však? Keď sa napríklad nachádzate
v miestnosti plnej ľudí, ktorých nepoznáte, alebo vo
výťahu, ktorý s vami zdieľa sused, a vy sa chcete
vyhnúť smalltalku (krátka zdvorilostná konverzácia
o bežných témach – pozn. redakcie).

STRATA KONCENTRÁCIE
Viete sa ešte vôbec skoncentrovať? Dokážete prečítať knihu tak, aby vás nič nerozptýlilo? Odpoveď
zrejme poznáme. Poznáme však aj príčinu tejto zmeny? Teraz už pravdepodobne áno. Sú to zas a znova
naše telefóny.
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ZHORŠENÁ PAMÄŤ
A AKTÍVNA LENIVOSŤ
Kedysi sme vedeli naspamäť všetky čísla kamarátov, no dnes sa spoliehame na umelú inteligenciu.
Prečo už netrénujeme svoju pamäť tak, ako kedysi?
No skrátka, zleniveli sme. V dôsledku technologických výdobytkov sa centrum našej pamäte zmenšuje
a nielen, že si nedokážeme zapamätať niektoré informácie, ale si ich ani nechceme pamätať, pretože
už nemusíme.

AKO BYŤ PÁNOM SVOJHO SMARTFÓNU
1. Základom je uvedomiť si, že chcete zmenu.

2. Pridajte si na obrazovku telefónu počítadlo
času pred obrazovkou a vždy po odomknutí
budete vidieť, ako na tom ste.

AKO ZISTÍM, ČI SOM ZÁVISLÝ/ZÁVISLÁ?
Je to veľmi jednoduché. Skontrolujte si v telefóne funkciu s názvom čas strávený pred obrazovkou.
Tento údaj by mal byť dostačujúci na to, aby ste
zhodnotili, či žijete vo virtuálnom alebo v skutočnom živote. Nech už je vaše číslo akokoľvek vysoké,
predstavte si, že by ste každý deň robili nejakú inú
činnosť rovnako dlho. Ak by ste si napríklad vyhradili tento čas na učenie sa nového jazyka, o niekoľko
mesiacov by ste v ňom zrejme dosiahli úroveň experta.

3. Začnite trénovať svoju pozornosť – vždy, keď
siahnete po telefóne, uvedomte si, prečo po ňom
siahate. Či je to zo zvyku, alebo niečo skutočne
potrebujete.

4. Odinštalujte si na 24 hodín najčastejšie
používanú aplikáciu vo vašom telefóne
a sledujte, aké z toho budete mať pocity.

5. Nastavte si časový limit na používanie
aplikácií.

6. Skúste si nájsť nejaké nové hobby a vložte do
toho čas, ktorý by ste bežne plytvali používaním
telefónu.

Autorky: Laura Kuricová a Katarína Biskupičová
študentky žurnalistiky
Fotografie: Laura Kuricová, Pixabay
Zdroj: Catherine Price: How to Break Up With Your
Phone, dokument The Social Dilemma
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Študijný pobyt v zahraničí
Študijné pobyty v zahraniční sú síce pre súčasnú pandemickú situáciu komplikovanejšie, veríme však, že budú čoskoro
zrealizovateľnejšie. V nasledujúcom článku sa dočítate o zahraničnom pobyte na Malte, ktorú som absolvovala ešte počas
strednej školy. Nájdete v ňom tipy aj tí, ktorí ešte s takýmto pobytom skúsenosť nemáte, ale láka vás to.
Ako osemnásťročná som sa rozhodla, že sa vďaka možnosti študijného pobytu v zahraničí vydám do
sveta. Nič lepšie sa mi pravdepodobne ani nemohlo
stať. Odvtedy som už také skvelé rozhodnutie asi ani
neurobila. Zatiaľ. Dôvod, prečo som sa rozhodla stráviť tri mesiace v zahraničí ešte počas strednej školy,
bol najmä ten, že som bola zvedavá. Vždy som bola
a budem hladná po informáciách, po cestovaní, objavovaní niečoho nového, starého či trochu kuriózneho. Keďže som bola čerstvo plnoletá, až takú istotu
vo financiách, ale ani v sebe samej som ešte nemala. Preto som si zvolila najľahšiu cestu vzdelávania
sa a zároveň uniknutia z každodenného stereotypu
gymnázia – študijný pobyt v zahraničí. Predpokladám, že nie každý človek by si túto cestu zvolil. Ak
vás však zaujímajú pozitívne a aj negatívne stránky
štúdia za hranicami Slovenska, čítajte ďalej.
Nikto nemusí byť cestovateľský typ, aby pochopil, že čím viac nových podnetov človek dostáva, tým je jeho osobný aj profesijný rozvoj bohatší.
Cestovanie ako také je prospešné hneď z viacerých
hľadísk. Zábava, informácie, noví priatelia a otvorenejšia myseľ. Preto som sa rozhodla, že sa počas
jedenástich týždňov strávených na Malte stanem
lepšou, inteligentnejšou, možno opálenejšou a dám
svojmu životu nový, iný zmysel. Pravda, nie každý
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študijný pobyt musí dopadnúť takto. Ja mám však
pár tipov, ako si tento čas urobiť čo najlepším a zároveň najužitočnejším pre život.
Treba sa pripraviť na to, že v zahraničí človek
študuje v cudzom jazyku. Možno nekladú v každej
krajine vopred taký dôraz na znalosť jazyka. Avšak
osobne odporúčam, aby každý na pobyt šiel aspoň
so základnými jazykovými vedomosťami. Existuje
veľmi veľa online kurzov alebo videí na YouTube,
kde šikovní mladí ľudia alebo lektori učia úroveň A1
zdarma. Výborná vec, ktorá sa určite oplatí a nikto
nebude banovať. Na Malte som mala všetky predmety rovnaké ako na gymnáziu na Slovensku. Samozrejme, boli v anglickom jazyku. Keďže som anglicky vedela už predtým, dokázala som sa na hodinách
zapájať do výučby, odpovedať na otázky správne
a necítila som, že som mimo kontextu témy. Takže
pokiaľ nezvažujete učiť sa cudzí jazyk krajiny, do
ktorej chcete ísť študovať popredu, uistite sa aspoň,
že sa dokážete prinajmenšom pozdraviť či spýtať sa
na toaletu a čas.
Predtým, ako sa naozaj rozhodnete, že si doprajete takúto skúsenosť, ubezpečte sa o dôležitých veciach. Podľa mňa najpodstatnejšou vecou, ktorú si
treba pred pobytom uvedomiť, je mentálna vyspelosť. Pokiaľ sa necítite na odlúčenie od rodiny a priateľov v tomto veku, nerobte to. Je to pre vás zbytočné, pretože štúdium sa môže stať namiesto skvelej
skúsenosti nočnou morou. To platí aj pre tých, ktorí ešte nie sú dostatočne zodpovední. Tieto pobyty
sú úžasné a treba si ich hlavne užívať. To sa však
určite nestane, ak budete na každom kroku vystrašení a nebudete schopní riešiť problémy s chladnou
hlavou. Všetko si na vás počká. Študijné pobyty sa
dajú absolvovať na stredných aj vysokých školách
a tie jazykové si môžete naplánovať kedykoľvek počas života. Preto sa neponáhľajte. Radšej vycestujte
s vedomím, že ste si istí sami sebou a viete, že vlastným pričinením si pobyt nepokazíte. Určite podstatnou vecou je poznať základné telefónne čísla tiesňových volaní v krajine, do ktorej cestujete. A nemali
by byť zanedbateľné ani elektrické zásuvky, ktoré sú
v niektorých krajinách iné než tie naše. Samozrejme, na začiatku mi vôbec nedošlo, že Malta ju bude
mať inú. Takže následne som si ju musela vypýtať od
svojej agentúry.

													

Pobyty v zahraničí sú najlepšie hlavne vtedy,
keď máte okolo seba rovesníkov. A tých si efektívne
nájdete práve tam, kde žijete. Ja som mala „smolu“,
že som sa nedostala do rodiny, kde by som bývala s tínedžermi. Bola to neraz veľká prekážka, keď
som chcela niekam vyraziť. Nechcela som zbytočne
naliehať na hostiteľku, a preto som chodievala do
mesta sama. Pokiaľ premýšľate o hostiteľskej rodine, možno by som zvolila takú, v ktorej budú bývať
okrem vás aj iné deti alebo mladí. V prípade rezidencie alebo internátu je problém vyriešený.

Trieda sociológie na maltskom gymnáziu

Krízy sú úplne prirodzená a potrebná vec a ja som
ich mala veľa. Najväčšia, logicky, spočívala v tom,
že mi chýbala rodina, keďže som vycestovala sama.
Verte mi, aj ten najväčší „antipatriot“ v zahraničí pocíti, že domov je domov. Slovensko aj moja rodina mi veľmi chýbali a niekedy som netušila, ako si
mám pomôcť. Ak si podobnú situáciu zažijete, mám
tu pár tipov, ako prežiť tieto „homesick“ momenty.
Po prvé, na papier si napíšte dva stĺpčeky. Do jedného napíšte pozitíva zahraničného pobytu a na druhý
negatíva. Pokiaľ je viac pozitív, snažte sa zamerať
práve na ne a hneď niektorú z tých vecí aj vykonajte.
Ak je však viac negatív, vtedy najviac pomôže telefonát s niekým, koho máte najradšej. Morálna podpora od blízkych je veľmi dôležitá, pretože fyzicky
nemôžete byť s nikým, na koho ste zvyknutí a pobyt
v inej krajine je neraz naozaj psychicky náročný. Ja
som si počas týchto nepríjemných depresívnych dní
pripomínala, prečo som na Malte, čo chcem dosiahnuť a čo mi to môže do života dať. Vtedy som sa
upokojila a dokázala pracovať lepšie. Nikdy nepodceňujte svoju psychiku. Na zahraničnom pobyte ste
totiž sami. Nikto z kamarátov a rodiny vám len tak
nepríde na pomoc. Preto sa staňte najlepším priateľom seba samého.
Peniaze sú jednou z esenciálnych vecí pri cestovaní a štúdiu v zahraničí. Bez financií to nejde. To
je realita. Dôležité je, ako s peniazmi hospodárite.
Na Malte som nemala priveľký rozpočet. Mala som

toľko peňazí, koľko som potrebovala. Ja som si zvolila systém, ktorý mi vydržal celé tri mesiace a nesklamal ma. Základ je päťdesiat eur. Toto je čiastka,
ktorú by ste vždy mali mať pri sebe v peňaženke. Je
to istota, ktorá vám dovolí vziať si taxík z ďalekého miesta bez použitia kreditnej karty či záchrana
v potravinách, keď si nedokážete prepočítať eurá do
meny, ktorá funguje v danom štáte. Keď máte aspoň päťdesiat eur v peňaženke, nemusíte sa až tak
obávať. Najlepšie je, keď si pred odchodom zistíte
základné sumy mlieka, jogurtov, pečiva, zeleniny,
ovocia a možno konzervových jedál. Takto budete
mať prehľad a podľa toho si upravíte aj tú základnú
čiastku, ktorú pri sebe budete nosiť. Nakupovať sa
totiž dá aj lacno. Nie som z ľudí, ktorí míňajú peniaze na zbytočné veci, preto viem posúdiť, že uživiť sa dá aj z približne 200 eur mesačne (v prípade
zaplateného ubytovania). Nakupujte tak, aby ste nič
nevyhadzovali. To je moje pravidlo. Ak viete, že nejedávate často jogurty, nekupujte ich. Aj v prípade,
keby boli tým najlacnejším artiklom. Kupujte si zásoby vecí, ktoré dlhšie vydržia. Namiesto drahého
džúsu si kúpte pomaranče a urobte si pomarančovú
šťavu. Tá je dokonca bez chémie, takže vlastne sa
staráte aj o svoje zdravie.
Stres je niečo, čo príde, aj keď nechceme. Strach
zo štúdia v inom jazyku, noví ľudia a prostredie.
Neuvedomujeme si však, že na opačnej strane stoja
ľudia, ktorí sa nami zaoberajú trikrát menej ako my
sami. Nebojte sa prihovoriť sa! To bolo moje pravidlo po celý čas, čo som bola na Malte. Malťania
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sú priateľskí ľudia. Odpovedia aj stokrát na tú istú
otázku a vôbec nevyzerajú, že by im to prekážalo.
Sú totiž zvyknutí na zahraničných študentov. Keď si
neviete poradiť sami, verte, že vždy sa vo všetkých
inštitúciách nájdu ľudia, ktorí vám ochotne pomôžu. A v konečnom dôsledku je možné, že si takýmto
spôsobom nájdete aj nových kamarátov. Nikto od
vás neočakáva, že budete experti na cudziu krajinu. Preto si predstavte, že na Slovensko a práve na
vašu školu príde zahraničný študent. Pomohli by ste
mu, aby nemal stres? Rovnako to vnímajú aj domáci
v inej krajine, keď ste tým zahraničným študentom
práve vy. Stres je zapríčinený nepoznanými vecami
a snahou dosiahnuť niečo v prostredí, ktoré ešte nemáme zmapované. Sú to prirodzené neistoty, ktoré
som ja odbúrala tým, že som sa prihovárala každému, komu som mohla. Pretože tí ľudia si vás aj tak
nebudú pamätať. To si môžete byť istí.

V zahraničí vždy myslite na to, že nie všetko funguje
tak, ako na Slovensku. Nebojte sa v nepríjemných prípadoch kontaktovať štátnu či mestskú políciu. Ak ste však
zodpovední, hrozí vám omnoho menej problémov, ako si
možno myslieť. Študijné pobyty sú skúškou, ktorú by mal
absolvovať každý mladý človek. Pomôže vám to dospieť
a postaviť sa na vlastné nohy. Môžete si takto otestovať,
či ste pripravení osamostatniť sa, či cestovať. A priatelia,
ktorých si nájdete, sú na celý život. Pretože v núdzi, ktorá
predstavuje strach z nového prostredia, spoznáš priateľa.
A za to vám ručím všetkým, čo som sa počas pobytu na
Malte naučila.

Každý rok majú vysokoškoláci možnosť využiť ponuku
štúdia v zahraničí. Erazmus + je príležitosť, ktorá vám pomôže v budúcej kariére, ale aj vo vlastnom raste. Pripraví
vás na situácie, ktoré budete musieť riešiť bez pomoci profesorov, učiteľov či rodičov. Erazmus je tiež možnosť, vďaka ktorej sa z vás stane samostatnejší a schopnejší jedinec,
pretože budete vedieť vnímať život „von z kocky“. Prihlasovať sa môžete každý rok na jeden alebo oba semestre počas školského roka. Zahraničné univerzity sú priradené k
vášmu študijnému odboru. Európska únia vám ponúkne
grant, ktorý vám pomôže s financovaním štúdia. Termíny na prihlásenie nájdete na stránke univerzity. Zvoľte
si zážitkovú cestu študovania prinášajúcu životné skúsenosti, ktoré nikde inde ako práve v zahraničí nenájdete.
Najdôležitejšou záležitosťou celého pobytu je
určite spoznávanie nového miesta. Vyrazte do ulíc.
Nepreháňajte to so spontánnosťou, ale tiež si nepokazte celý študijný výlet sedením v izbe. Krajina, do
ktorej ste sa rozhodli prísť študovať, je pripravená
ukázať vám všetko. Rozumne si rozložte čas počas
učenia a navštevujte aspoň to, čo je zadarmo. Vezmite si fotoaparát a oživte aj svoj Instagram. Čaká na
vás bohatá história, pláže alebo hory. Všetko vás
obohatí v tom najlepšom zmysle. A spájajte príjemné s užitočným. Počas mojich potuliek po maltských
plážach som si so sebou brala zošit sociológie. Učila
som sa na Golden Bay, čo je krásna pláž na severozápade Malty. Do batohu som si zbalila jedlo, vodu
a slnečné okuliare. Na piesok som si položila sveter
a učila som sa pri zvuku Stredozemného mora. Inokedy som zašla do malej kaviarničky v meste Naxxar, vzala si kávu so sebou a učila sa v parku či na
lavičkách. Každá minúta sa dá využiť. Netreba celú
energiu a čas vložiť iba do učenia. Treba si vytvoriť
správny denný alebo týždenný plán a nechať si čas aj
na takéto intelektuálne radosti.
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Ako položiť svoje myšlienky na papier?
Krátky sprievodca pre budúcich spisovateľov
Či sú pre vás knihy obľúbeným únikom, alebo obyčajnou záľubou, určite ste sa už pohrávali s myšlienkou prispieť do
literárneho sveta aj vlastnou tvorbou.
Najťažšie sú začiatky a to platí naozaj pri všetkom. Vždy začíname od nuly a učíme sa z vlastných chýb. Stále sa
však nájde niekto, kto má tieto prvotné chvíle už za sebou a jeho skúsenosti nám môžu na začiatku pomôcť. Ako položiť
myšlienky na papier, akým chybám sa pri písaní vyhnúť a ako vytvoriť originálny a zmysluplný príbeh? Máme pre vás
niekoľko užitočných rád. Viaceré z nich už možno budete poznať, no nie je na škodu si ich pripomenúť. O ďalších zas
možno budete počuť prvýkrát a dozviete sa niečo nové. Poďme na to!

Prvá veta, ktorá čitateľov vystrelí zo sedačiek
Prvá veta, odsek, či strana sú veľmi dôležité.
Potenciálni čitatelia v kníhkupectve často otvoria
knihu na prvej strane a podľa toho, čo tam zbadajú,
sa potom rozhodujú, či si knihu naozaj kúpia. Preto
ich musí začiatok zaujať.
Mnohí neskúsení autori
význam prvých riadkov
podceňujú, začínajú zdĺhavými opismi miest, či
výkladom histórie. Prečo
nie, veď aj Victor Hugo
začal knihu niekoľkostranovým opisom Paríža.
Lenže Victor Hugo nežil
v dobe, keď väčšina ľudí
stráca trpezlivosť, keď
sa im 10 sekúnd načítava
stránka na internete. Mnoho dnešných bestsellerov
sa začína tým, že nás autor priamo vhodí do deja
ako do rozbúrenej rieky.
Potom, keď už nás má pevne pripútaných k svojmu
veľdielu, vysvetlí nám, čo máme vedieť a opíše nám,
kde sa nachádzame.

Budovať atmosféru bez spoilerov
Atmosféra je veľmi dôležitá. Dokáže čitateľov
udržať pri knižke až do rána, ak je použitá správne. Podstatou budovania atmosféry je správny výber
slov, aby strašidelná scéna čitateľov mátala v snoch
a aby im srdcervúca scéna prečistila slzné kanáliky.
Rozhodujúce je aj to, koľko informácií čitateľom
odhalíte. Uveďme si pár jednoduchých príkladov.

Ak je základom detektívky pátranie po vrahovi, mali
by sme jeho identitu držať v tajnosti po celú dobu
príbehu. Môžeme čitateľom ponúknuť pár náznakov,
no ten pravý zvrat by sme mali podať tak, aby boli
prekvapení. Práve podľa toho budú posudzovať originalitu vášho diela.

Ako meno premeniť
na postavu
Jednou z vecí, ktoré
vám povie každý literárny kritik či všímavejší čitateľ, je, že vaša postava
musí pôsobiť uveriteľne.
Čitateľ sa vo vašom diele
len ťažko vyzná, ak bude
každá postava pôsobiť
úplne rovnako. Ak má
postava nejaký charakter, povahu či vlastnosti, je potrebné, aby si ich
zachovala počas celého
trvania deja a konala podľa nich. Dobre vystavaná
postava nikdy nerobí nič len pre dobro deja. Na svoje konanie má dôvod, ktorý si musíte vedieť aspoň
v hlave vysvetliť. Veľmi pomáha spísať si charakteristiku svojich postáv, ku ktorej sa môžete kedykoľvek vrátiť. Odpovedzte si na základné otázky: Ako
sa moja postava správa k druhým? Ako sa pred nimi
prezentuje? Čoho sa najviac bojí? Aká je jej najlepšia a najhoršia vlastnosť? Naozaj by toto moja postava urobila?
Je to zvláštne, ale ľudia oveľa radšej čítajú o vrahovi, ktorý je na pokraji zúfalstva z nešťastnej lásky,
ako o dokonalom svätcovi, ktorý nikdy nevykonal
nijaký hriech. Prečo? No jednoducho preto, že sa
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s ním vedia lepšie stotožniť. Nikto z nás nie je len
zlý alebo len dobrý. Všetci máme svoje dobré aj zlé
stránky, a tak by to malo byť aj s postavami. Nechajte čitateľov, nech sa vcítia do vášho zlomeného hrdinu. Nechajte ho párkrát prehrať. Zrazte ho na kolená
a nechajte čitateľov cítiť jeho bolesť. Alebo dokonca
ukážte dobrú stránku svojho záporáka a vysvetlite
čitateľom, prečo sa vo vašom príbehu stal tým zlým.

Uveriteľnosť
Písať môžete o všetkom, na čo vám fantázia stačí. Sci-fi, fantasy, horory, čokoľvek. Jedno je však
dôležité – písať uveriteľne. Dej vo vašej tvorbe bude
hnaný rozhovormi a tie musia znieť prirodzene. Mladí ľudia sa určite nebudú zhovárať v odborných termínoch, kým starí by určite mali poznať archaizmy.
Dbajte na bežné vetné konštrukcie. Pracujte s rozhovormi, ktoré by ste počuli na ulici, alebo v každodenných situáciách. Netvorte zložité súvetia – ľudia
hovoria jednoducho. Pri písaní myslite i na pravidlo
zložité vety = horšia čitateľnosť. Inšpirujte sa reálnymi rozhovormi, rozprávajte sa s ľuďmi. Inšpirácia je
často skrytá v obyčajných dialógoch.

Dáva to zmysel?
Teraz nemyslíme to, či je možné, aby sa váš príbeh v reálnom živote naozaj odohral. Či už píšete
horor, fantasy, alebo cestopisný román, všetko, čo
použijete, musí dávať vo vašom knižnom svete zmysel. Od času, cez priestor, až po zázračné prvky. Ak
sa dej odohráva na nejakom reálnom mieste, je vhodné zistiť si o ňom nejaké informácie. Nájsť si fotky
a mapy a využívať ich pri písaní. Ak píšete napríklad
historický román, je potrebné zistiť si informácie
o danej historickej epoche. Aby sa náhodou nestalo,
že po sebe budú Rimania strieľať puškami. Pri písaní
fantasy sa odporúča spísať si pravidlá fantastických
prvkov, ktoré využívate. Ak napríklad píšete o čarodejníkoch, je potrebné určiť si, čo je vlastne čarodejník. Ako funguje jeho mágia a ako sa môže postava
stať čarodejníkom? Možno to znie zložito, no len si
spomeňte na Tolkiena, ktorý takto vytvoril celý rozsiahly svet s vlastnými legendami a jazykmi.

Písať, písať, stále písať...
Najlepšia cesta, ako sa stať spisovateľom, je stále písať. Znie to logicky, no nie? Nestačí však písať
doma do zošita a zatvárať svoje diela pred zrakom
všetkých naokolo. Najdôležitejšie je počúvať názor
ostatných ľudí. Hoci sa vám možno kritika nebude
počúvať najľahšie, je potrebná. Lebo práve to vám
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umožní posunúť sa ďalej. Dobrý nápad je zverejniť svoje výtvory na nejakom blogu či v aplikácii.
V súčasnosti je veľmi obľúbený Wattpad, na ktorom
začínalo niekoľko slávnych spisovateľov a spisovateliek, napríklad aj známa autorka Anna Todd so svojimi fanfikčnými dielami. Dnes sa jej knižná séria
After dočkala filmového spracovania. Vidíte? Všetko
je možné.
Čitatelia tu môžu príbeh okomentovať alebo
označiť, že sa im páči, a tým vám zanechať spätnú
väzbu. Alebo môžete svoje diela zapojiť do súťaže.
Na Slovensku je množstvo súťaží pre mladých spisovateľov, ako napríklad Cena Fantázie od Martinusu,
Akademický Prešov alebo Ohnivé pero. Ako v každej inej súťaži, aj tu platí, že nie je dôležité vyhrať,
ale zúčastniť sa. A dostať hodnotenie od niekoho, kto
sa v literatúre naozaj vyzná. Dobré súťaže sú práve
tie, z ktorých získate spätnú väzbu a nejaký komentár od porotcov.

Obohaťte svoj text nevšednými slovami
Jedna vec je hovoriť bežným hovorovým štýlom
a iná zas používať tie isté slová dookola. Prekvapte
čitateľa svojou kvetnatou slovnou zásobou, no netreba to preháňať. Výber slov je často faktorom, ktorý
oddeľuje dobrú knihu od zlej. Obohaťte svoje vety
zaujímavejšími slovami, ktoré len tak často nepočuť.
Slovenčina má synoným neúrekom – využite ich.

													

Veľa čítať
Presne tak! Veľa čítať, a to v jazyku, v ktorom
píšete. Nielen, že sa naučíte gramatiku, ale aj naberiete inšpiráciu. Veď ako inak zistiť, čo máte robiť,
ak nie od skúsenejších kolegov. Ako spisovateľ sa
však pravdepodobne budete na knižky pozerať cez
trochu inú optiku. Dopredu varujeme, že si budete
popri deji všímať autorovu jedinečnú poetiku, nezvyčajné slovné zvraty a vetné konštrukcie a totálne
vás vynesie ku hviezdam jeho výber slov pri opise
úplne bežnej veci. Zistíte, čo v knihách funguje a čo
nie. A podľa toho môžete potom konštruovať svoje
knihy.

Nebojte sa vystúpiť z radu
Nové umelecké smery vznikajú opotrebovanosťou tých starých. V jeden čas väčšina maliarov
kreslila krajinky. Odozvou na to bol vznik impresionizmu, ktorý videl svet úplne inak. Úspech sa málokedy skrýva v kopírovaní toho, čo už vzniklo. Samozrejme, prísť s niečím úplne novým je často takmer
nemožné. Nebojte sa však vystúpiť z radu a využite
i svoje najodvážnejšie nápady. Je veľmi pravdepodobné, že svoje publikum si to nájde. Ste začínajúci
autori a nemáte čo stratiť. Originálny prístup k štýlu
písania, či originálna tému – najlepšie sa vám aj tak
bude písať vtedy, keď budete sami sebou.

a mobil nie je až taký praktický, ako si myslíte. Nič
sa nevyrovná klasickým poznámkovým blokom či
zápisníkom. Nápad zapísaný do mobilu nepôsobí až
tak prozaicky ako na papieri. Všetko je to o pocitoch,
ktoré neraz tvoria aj polovicu inšpirácie.
Kto však vie začínajúcim autorom poradiť viac,
ako skúsený spisovateľ? Na záver pre vás máme ešte
pár dobrých rád, s ktorými sa s nami podelil Juraj
Červenák – úspešný slovenský autor kníh žánru
fantasy a redaktor viacerých časopisov (Fantázia,
Pevnost a i.). Preslávil sa sériami kníh o Conanovi,
černokňažníkovi Roganovi, bohatierovi Iľjovi Muromcovi a jeho diela vyšli v slovenčine a češtine.
„Snažte sa nepísať veci, ktoré by vás samých
nebavili a hotový text si po sebe aspoň trikrát dôkladne prečítajte a vyškrtajte všetko, čo vám pripadá
nezaujímavé.” Cesta k pútavej knihe vedie cez dlhé
chodníčky sebakritiky a neustáleho zdokonaľovania
textu. Aj napísanie krátkeho diela môže trvať dlho,
no výsledok často stojí naozaj za to.
Buďte realisti. Ak svoj príbeh s malou dušičkou
posielate do vydavateľstva, uistite sa, že ho bude niekto aj čítať. „Nezačínajte tvorbu ságami v rozsahu
tisícov strán. Raz mi jeden tínedžer poslal na prečítanie epos v rozsahu 3000 strán. Vraj ho posiela do
Ikaru s tým, že chce, aby vyšiel v 10 dieloch. Samozrejme, poslali ho s tým do kelu. Začnite poviedkami. Ak neuspejete s poviedkou (napr. v nejakej
súťaži), napíšete druhú, tretiu... dvadsiatu. Budete to
skúšať, meniť štýly a žánre. Ale keď vám odmietnu 3000-stranovú ságu, asi si nesadnete na ďalších
5 rokov, aby ste napísali inú a skúsili to s ňou znovu.
Krok za krokom.“
„Takisto je zbytočné sa pri prvotine pýtať, aké dostávajú spisovatelia honoráre. Frustráciu touto témou
si nechajte naozaj až na okamih, keď nejaký redaktor vo vydavateľstve povie, že sa vaším textom bude
skutočne zaoberať.” Očakávať, že vaša tvorba bude
okamžite zarábať (ak vôbec), je naivné. Aj známym
spisovateľom trvalo roky, kým sa stali úspešnými.
Buďte skromní, trpezliví, neustále na sebe pracujte
a výsledky na seba nenechajú dlho čakať.

Inšpirácia môže prísť kedykoľvek – buďte
pripravení
Kým nájdete pero alebo svoj notebook, na momentálny kopanec od múzy si s najväčšou pravdepodobnosťou už nespomeniete. Preto, ak to s písaním myslíte vážne, buďte stále pripravení položiť
svoje myšlienky na papier. Áno, na papier – ak ste
totiž mimo domu, väčšinou so sebou počítač nemáte

Autori textu a fotografií: Terézia Klimeková
a Bc. Patrik Šedo
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
a študent žurnalistiky
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Hudobná glosa Igora Šimega v Banskej Bystrici
Kultúra a zábava boli pre ľudí vždy príjemným spôsobom na odreagovanie sa od každodenných starostí a pocitu izolovanosti. V porovnaní so životom, ktorý sme poznali pred pandémiou, je však možnosť takéhoto typu oddychu v súčasnosti ťažko realizovateľná. Vládne nariadenia, zrušené akcie či každodenné obmedzenia sprevádzajú v dobe pandémie
kultúrny život na celom Slovensku. Aj v ťažkých časoch sa však dajú nájsť svetlé výnimky. Jednou z nich je aj Hudobná
glosa Igora Šimega v Banskej Bystrici prinášajúca ľudom v meste a okolí úsmev a príjemne strávené večerné chvíle.

Igor Šimeg, zakladateľ hudobnej glosy v Banskej Bystrici
a Alexander Ernest, autor textu

Pri prvom stretnutí sa so slovom hudobná glosa
môžu mať mladí ľudia problém pochopiť, o čo vlastne v tomto prípade ide. Je to sčasti spôsobené tým,
že podobných akcií sa v rámci Slovenska nevyskytuje veľa. Napriek tomu je veľmi dôležité podotknúť,
že spojenie kultúry, zábavy a mladých ľudí v jednom
vytvára jedinečnú atmosféru a rovnako aj celkový
kontext tohto projektu. Zakladateľ hudobnej glosy Igor Šimeg sa projektu tohto formátu venuje už
šesť rokov. S myšlienkou obohatiť Banskú Bystricu
o zábavno-umelecký hudobný program pre obyvateľov milujúcich kultúru prišiel na jeseň v roku 2014.

V tom čase bolo v meste v strede Slovenska len málo
príležitostí na podobné kultúrne vyžitie. Víziou zakladateľa tejto hudobnej glosy bolo najmä poďakovať miestnym umelcom, podporovateľom a z veľkej
časti aj fanúšikom, ktorí sú často hnacím motorom
pre podobné aktivity. Začiatky hudobnej glosy sa
niesli v komornom duchu a ako každý úspešný projekt, začali v tomto prípade v úzkom kruhu známych.
Trefnou symbolikou bolo najmä to, že prvé podujatie sa konalo v známej divadelnej kaviarni v Banskej Bystrici. Nestalo sa tak náhodou. Sám zakladateľ Igor Šimeg je divadelník, a tak sa spojenie jeho
vášne a nového rodiaceho sa pravidelného programu
nieslo v naozaj príjemnej atmosfére. S malou kapelou a pokojnou atmosférou odovzdal prítomným to,
čomu sa venoval celý život.
Ako to býva zvykom, úspešná odozva na seba
nenechala dlho čakať. Nebolo jasné, či sa samotný
formát ujme a bude mať u všetkých ľudí úspech, no
z prvotného nadšenia sa dalo dedukovať, že hudobná
glosa svoje posolstvo odovzdala a získala si srdcia
nadšencov umenia. Tu sa naskytá dôležitá otázka: Čo
bolo pre ľudí inšpiratívne a najmä, čo ich dokázalo
na tomto projekte zaujať? Bol to osobnejší charakter
komunikácie. Každý z nás sa cíti komfortne a príjemne pokiaľ je v spoločnosti, kde prebiehajú osobné
interakcie a nemá pocit, že je tam len do počtu. Práve
spojenie odovzdania sa a úprimnej snahy s pocitom
osobnej integrity prinieslo tejto iniciatíve svetlo do
budúcnosti. Ako to v prípade hudobnej glosy pokračovalo priblížil jej „otec“ Igor Šimeg:
„Povedal som si, že to zorganizujem znovu. Pridali sa priatelia z umeleckej brandže a spoločne sme
zorganizovali ďalší večer. Ten druhý v poradí bol už
kratší. Predsa len to už bolo trošičku „viac“, ako
len predstavenie. Pri tejto príležitosti som si tam
pozval aj hostí. Boli to Banskobystričania a doplnili
program, aby bol pestrý. Týmto spôsobom sa aj oni
sami predstavili publiku. No a takto nejako to potom
zostalo. Každé dva týždne som sa snažil zorganizovať takýto večer. Keďže to malo charakter reakcie na
súčasnú dobu, ale bolo tam veľa hudby, tak som to
nazval hudobná glosa.“
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Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať organizácia
jednoduchá, nie je to celkom tak. Pomerne náročná
je najmä preto, že sa snaží spájať osvedčenú kombináciu. Gro súčasnej obsahovej stránky tohto podujatia je spojenie menej známeho s veľmi známym. Ak
však ide o celkový výsledok, toto spojenie prináša
mnohonásobne lepšiu kvalitu ako bežné podujatia.
Samotná myšlienka spájania sa je pre súčasné obdobie nesmierne dôležitá. V spoločnosti možno badať
trend názorového rozdelenia. Hudobná glosa však
spája aj ľudí. Snaží sa spojiť mnoho pohľadov na
svet a s víziou spoločnej budúcnosti šíriť osvetu medzi obyvateľmi mesta, ale aj okresu či kraja.

Smutná situácia sa nevyhla ani Banskej Bystrici
a všetkým kultúrnym podujatiam v rámci jej okresu.
V poradí už 81. časť programu hudobnej glosy, ktorá
bola naplánovaná na najbližšie obdobie, sa musela
presunúť. Pandémia koronavírusu si tak za svoju daň
zobrala okrem zdravia mnohých ľudí v rámci celého
Slovenska aj kultúrne vyžitie. Kým počas aktuálneho roka bola situácia stabilizovaná a program mohol
v obmedzenom chode fungovať, momentálne to tak
nie je. Hudobná glosa bola počas roka prerušená, avšak vrátila sa. Fungovala naďalej, čo bolo vidieť aj na
počte divákov prítomných na jednotlivých častiach.
Situácia z posledných týždňov sa v rámci perspektívy do budúcnosti javí omnoho negatívnejšie, ako to
bolo v rámci roka. Počty nakazených stúpajú a nikto
s určitosťou nevie povedať, aký osud čaká podujatia
a celkový spoločenský život občanov. Ocitli sme sa
v situácii, v ktorej trpia ľudia a zároveň aj odvetvia
spoločnosti. Kultúra sa musela postupne vytratiť
z každodenného života milovníkov hudby, umenia,
divadla či zábavy. V časoch, keď sme o koronavíruse nevedeli nič, bola práve kultúra do veľkej miery
psychohygienou, pretože prinášala ľudom oddych
a relax od každodenného života.

Igor Šimeg spieva na Hudobnej glose

„Hudobná glosa je reakciou na dnešok, na dianie v súčasnosti. Vždy sa snažím osloviť tých, ktorí
sú pre populáciu známi a tých, ktorí sú ešte len na
začiatku svojej kariéry. Je to spojenie, kde sa nielen
vzájomne môžu spoznať populárny s menej populárnym, ale ten populárnejší zároveň privedie záujem
publika. To zažije milé prekvapenie a uvidí rovnocenný talent, ktorý na Slovensku máme. Väčšinou sa
snažím predstavovať banskobystrické talenty alebo
tie, ktoré sa Banskej Bystrice dotkli. Popri osobnostiach celospoločenského života sa miešajú nielen
veky, žánre, ale aj témy a všetko, čo s tým súvisí. Je
to odraz mnohovrstevnatosti života. To najcennejšie,
čo na tom je, je výmena tej životnej energie práve
medzi generáciami v rámci divákov a účinkujúcich.“
Dodal Igor Šimeg.
Hudobná glosa za svoje šesťročné pôsobenie privítala mnoho významných osobností. Ako už bolo
spomenuté, sú to práve oni, ktorí lákajú miestnych
obyvateľov na zaujímavý zážitok. Už v začiatkoch
sa vyskytol ako hosť Pavol Janíček, ktorého doplnili mladé talenty, ako napríklad Marcel Páleš. Medzi významné mená patria napríklad Jana Oľhová,
Marek Majeský, Giska Oňová, Dušan Grúň, David
Bílek a mnoho ďalších. Na tej poslednej, ktorá sa
konala napriek ťažkej pandemickej situácii, zožal
úspech hlavný hosť – Michal Kubovčík.

Igor Šimeg (vpravo) sa rozpráva s hercom Michalom Kubovčíkom

Zostáva nám len viera. Viera, ktorá nám všetkým
študentom, rodičom a seniorom bude dávať pozitivitu a nádej. Verme, že spoločne to dokážeme a už
čoskoro sa spolu stretneme trebárs aj na Hudobnej
glose Igora Šimega v Banskej Bystrici.

Autori textu a fotografií: Alexander Ernest
a Kamila Gúčiková
študenti žurnalistiky
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Plnenie očakávaní spoločnosti
by nemalo byť zmyslom nášho života
Skonči vysokú školu. Nájdi si prácu. Vybuduj si vzťah s partnerom. Do tridsiatky sa zosobášte a majte aspoň jedného
potomka. Asi všetci sme si neraz vypočuli podobný „manuál“, ako treba žiť svoj život. Očakávania sú dlhodobým
stereotypom spoločnosti. V ankete sme sa pýtali mladých ľudí, či pociťujú vo svojom živote tlak zo strany spoločnosti.
Takmer všetci opýtaní potvrdili, že sa s takýmito nárokmi stretli.
V článku sme sa zamerali na
spoločnosť ako sociálnu sieť.
Našu societu netvorí iba okolie,
ale všetci a všetko, čo nás ovplyvňuje. Rodina, práca, médiá i online priestor. Môžeme sa na ňu
pozrieť aj ako na množinu bodov,
teda napríklad ľudí, ktorí sú prepojení určitými väzbami a vzťahmi. Tieto väzby tak vytvárajú sieť
– sociálnu sieť.
Ľudia v dnešnej dobe často
nadobúdajú pocit, že nežijú plnohodnotný život. Jedným z dôvodov je nenasledovanie „správnej cesty“, ktorú im
vydláždila spoločnosť. Je však táto cesta tou pravou
pre každého z nás? Keď sa obzrieme do minulosti,
vidíme, že časom sme sa posunuli vpred, či už vďaka technickým výskumom, zrovnoprávneniu pohlaví
alebo spôsobu života. Spoločnosť dnešnej doby však
priniesla aj svojský „mindset“ ľudí, ktorého nie je
vždy až také jednoduché zbaviť sa. „Ak je spoločnosť nejako nastavená, tak všetko ostatné sa vymyká rámcu – je to potláčané a odsudzované. Hlavnou
príčinou je vek a s ním spojený generačný rozdiel –
každý má niečo iné odžité – teda spoločnosť si myslí, že má právo hodnotiť rozhodnutia iného človeka.
Doba sa porovnávať ale nedá,“ podelil sa o svoje pocity v ankete študent Patrik.

Si bez vysokej školy nikto?
Vzdelanie je primárnou súčasťou každého človeka. Mnohí mladí ľudia však cítia tlak zo strany
spoločnosti, keď zvažujú, či pokračovať v štúdiu
po strednej škole alebo sa zamestnať. Štúdium na
univerzite vnímajú ako nevyhnutnosť, bez ktorej by
mala spoločnosť voči nim predsudky. „Veľa ľudí žije
v tom, že bez vysokej školy ste nikto. Ja osobne si
to nemyslím. Na vysokú školu som sa rozhodla ísť
z vlastného presvedčenia. Nezastávam však názor,
že bez vysokej školy sa nedá žiť,“ hovorí Mária.
„Pre mňa osobne to bol veľký boj, pretože vyso-
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ká škola nie je automatickou
zárukou práce,“ tvrdí Marcela.
Rozhodnutie, či pokračovať v štúdiu alebo sa zamestnať, je jedným
z najťažších bojov mladých ľudí.
Najlepšou možnosťou je zhodnotiť svoje priority, hodnoty a hlavne sa podľa nich aj rozhodnúť.

Nie vždy platí, že zaužívaná
a klasická práca je lepšia
voľba
Výber povolania je taktiež veľkým rozhodnutím
v našom živote. V spomínanej ankete opisuje svoju
skúsenosť aj Jakub: „Spoločnosť si myslí, že niektoré kroky som mal spraviť už dávno. S predsudkami
som sa stretol aj v práci. Neraz som si vypočul názor,
že by som mal byť ešte v škole a nie už pracovať.“
Treba teda nasledovať rady spoločnosti alebo si
zrežírovať vlastné sny? Každá práca je prínosom
pre spoločnosť. Je smutné, že spoločnosť nedokáže
vždy naplno oceniť jedinečné nápady a originalitu
mladých v brandži. Žijeme však v dobe, keď máme
nespočetné množstvo možností. Je teda pochopiteľné, že mladého človeka neláka vykonávanie stereotypného povolania, ktoré mu schváli „múdra“ spoločnosť. Prečo aj napriek tomu, že oceňujeme toľko
technických výdobytkov, stále občas odsudzujeme
mládež, ktorá sa rozhodne skúšať niečo iné, nové,
inovatívne? „Mojím snom je stať sa učiteľkou jógy
a založiť si vlastné centrum. Nie je to veľmi populárne povolanie, a preto by som mala svoj sen radšej
zahodiť a ísť robiť niečo ‚perspektívnejšie‘,“ vyjadrila sa Mária.

Kto vymení plienku a kto žiarovku?
V spoločnosti je zaužívané, že každé pohlavie
vykonáva určité úlohy. Žena vystupuje ako rodič,
žienka domáca, v modernej dobe ako feministka. Na
druhej strane stojí muž ako pracujúca a zarábajúca

													

časť. „S priateľom žijeme v zahraničí. Vždy, keď sa vrátime domov
na Slovensko a robíme domáce práce spolu, rodičia ho vnímajú ako
„zženštilého“,“ spomenula Lenka.
Vyplýva to aj z historického kontextu a zaužívaných zvykov, podľa
ktorých ženy automaticky patria
do kuchyne a muži do práce. Žijeme v roku 2021, teda v zmodernizovanej spoločnosti, v ktorej sú
už pohlavia relatívne rovnocenné.
„V niektorých prípadoch sa môžeme
stretnúť aj s tým, že úlohy si partneri
vymenia. Teda žena je tá zarábajúca
a muž sa stará o domácnosť a deti,“
vyjadril svoj názor jeden z respondentov. Podstatou je nekategorizovať ľudí a pozerať sa na rozdelenie
povinností, na prácu i sociálny status
s otvorenou mysľou a nenechať sa ovplyvniť nepísanými pravidlami.

Povedomie ľudí o mentálnom zdraví je
stále nízke
Psychické choroby existujú a nemá zmysel ich
popierať. Vyskytujú sa u ľudí možno aj častejšie ako
nejaká bežná chrípka. Najväčším problémom je, že
spoločnosť nepodáva relevantné údaje o množstve
ľudí trpiacich duševnými ťažkosťami. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) tvrdí, že mentálnymi
poruchami trpí až 450 miliónov ľudí. V prepočte to
vychádza tak, že psychické problémy sa vyskytujú
u každého štvrtého človeka. Mladí ľudia sa aj napriek týmto faktom stretávajú s postojmi, ktoré zľahčujú mentálne zdravie. „Všetci očakávajú, že deti
a vo všeobecnosti mladí ľudia budú so všetkým vyrovnaní, ale zabúdajú na to, že práve oni všetko cítia
oveľa viac, intenzívnejšie, hlbšie, sú citlivejší a chápavejší. A ako ich všetko viac teší, tak aj viac bolí
a trápi,“ hovorí Vladimír. Priznať si, že potrebujeme pomoc, je síce najťažším, ale zároveň najdôle-

žitejším krokom k plnohodnotnému
životu. Pomoc treba vyhľadať bez
ohľadu na stereotypné názory spoločnosti. Človek sa musí povzniesť
nad očakávania, ktoré mu spoločnosť mnohokrát vnucuje. Musí si
uvedomiť, že zdravie je to najcennejšie, čo má. Treba oň bojovať.

Šťastie nie sú pravidlá, ani
normy
Recept na šťastný život: úplná
rodina, pevné zdravie a dobrá práca.
Stačí zamiešať všetko dokopy a hotovo, máme šťastného človeka. Alebo? „Iba málokto chápe, že šťastie
nie je iba o týchto veciach. Ak človek nedokáže byť šťastný s tým, čo
má, potom nikdy nebude naozaj šťastný,“ podelila sa
o svoj názor študentka Adriána.
Šťastie je individuálna záležitosť. Každého z nás
ovplyvňuje iné okolie. V spoločnosti je zaužívaným
názorom, že každý človek, ktorý je vo vzťahu, musí
sršať láskou a šťastím, alebo že ak nie ste na vozíčku, tak ste automaticky zdravý. Táto mienka však nie
je správna. Žiadna vec totiž nie je dokonalá. Problémy vždy boli, sú a budú. Ich porovnávanie je jednou
z najväčších chýb dnešnej doby. Keď sa niekomu
zdôverujem, nesúťažím s ním o to, kto sa má horšie. Hľadám pomoc. Nezáleží ani na spôsobe pomoci, často pomôže iba venovanie fyzickej pozornosti
druhej osobe.
Je úplne v poriadku, ak ste sa našli v predchádzajúcich odsekoch. Niektorí ľudia sú veľmi ľahko
ovplyvniteľní. Iní žijú svoj život podľa seba a nezaujíma ich niečí názor. Vôbec nezáleží, do ktorej
skupiny sa zaraďujeme. Dôležité je nájsť si hranice,
ktoré vyhovujú nám. Žiť dokonalý život, bez chýb,
pochybností či ľutovania svojich rozhodnutí sa nedá.
Sú to predsa tie situácie, ktoré nás formujú a dávajú najväčšie životné lekcie. Každý má inú predstavu
o vysnívanom a správnom živote. Taktiež každý má
iné ambície, sny, vízie, talenty. Všetci sme originálmi v istom smere. Rozvíjajme tieto stránky a žime
život tak, aby sme s ním boli na prvom mieste spokojní hlavne my sami.

Autorky textu a fotografií: Veronika Cepková
a Jasmína Jakalová
študentky žurnalistiky
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Študenti študentom

Mäso alebo sója?
Vegáni sú azda najdiskutovanejšou skupinou v spoločnosti.
Zarytí milovníci mäsa si nikdy nenechajú ujsť príležitosť
uštedriť týmto ľuďom posmešnú poznámku či spochybniť
ich stravovanie. Je však tento spôsob obživy naozaj taký
zlý, ako si to mnohí myslia? Pozreli sme sa na to, prečo
čoraz viac ľudí prechádza na vegánstvo a aké sú výhody,
ale aj nástrahy vylúčenia mäsa z nášho jedálnička.

Nejde len o potraviny
Podľa stránky The Vegan Society je vegánstvo
definované ako spôsob
života, ktorý sa snaží
vyhýbať sa, najviac ako
je to možné a aplikovateľné, všetkým formám
vykorisťovania a týrania zvierat za účelom
získania obživy, oblečenia alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
Znamená to, že kým to
naša situácia povoľuje,
mali by sme sa čo najviac snažiť o zníženie
zvieracieho utrpenia.
Vegánstvo preto nie je
len o spôsobe stravovania, ale aj o módnom priemysle, ktoré zvieratá často
využíva na svoje produkty a o životnom prostredí,
ktoré je pre ich existenciu nevyhnutné rovnako ako
pre ľudí.

Zdravšia forma životného štýlu
Poďme sa však pozrieť na vegánsky jedálniček.
To, že rastlinná strava pozitívne vplýva na náš organizmus a pomáha prevencii civilizačných ochorení,
už snáď nikoho neprekvapí. Prechod zo živočíšnej
na vegánsku stravu môže výrazne prispieť k zníženiu hladiny cukru v krvi. To znižuje riziko vzniku
cukrovky, ale tiež pomáha ľuďom, ktorí touto chorobou už trpia. Odborníci z Medzinárodnej zdravotníckej organizácie dokonca tvrdia, že rastlinná strava
výrazne ovplyvňuje výskyt rakoviny. Len zvýšením
konzumácie zeleniny, ovocia a strukovín môžeme
znížiť šancu na vznik rakoviny prsníka či prostaty
o niekoľko percent.
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Vegánstvo okrem iného tiež podporuje chudnutie a redukciu váhy. Túto skutočnosť potvrdil aj
vedec Gabrielle Turner-McGrievy, ktorý vo svojej
štúdii navyše uviedol, že rastlinná strava poskytuje
vyššiu úroveň diéty ako poskytujú iné terapeutické
odporúčania na redukciu váhy. Okrem toho vegánstvo výrazne prospieva životnému prostrediu. Štúdia
Oxfordskej univerzity uverejnená v žurnále Science
ukázala, že redukciou živočíšnej stravy by sa mohlo
celosvetové využitie poľnohospodárskej pôdy znížiť až o 75 %. Navyše, dovoz všetkých mäsových
výrobkov stojí planétu množstvo emisií oxidu uhličitého, ktoré sa vyprodukuje pri doprave
a produkcii mäsa.

Hazard so
zdravím?
Strava
založená len na rastlinnej
báze však predstavuje aj mnohé zdravotné riziká. Hoci
si mnohí ľudia myslia, že vitamín A,
D3 alebo K2 získajú
aj z vegánskej stravy, nie je to úplne tak. Zelenina
poskytuje karotén, ktorý je len východiskovou látkou vitamínu A, zatiaľ čo živočíšne zdroje, ako sú
napríklad vaječné žĺtky, obsahujú skutočný vitamín
A. Mnoho ľudí verí, že karotén sa môže premeniť
na túto živinu, avšak ide len o zanedbateľnú zmenu. Podobne je to s vitamínom D či K2. Prírodný
vitamín D3 sa nachádza len v živočíšnych produktoch, ako sú napríklad mliečne výrobky z pasúcich
sa zvierat. Vegáni často tvrdia, že si vitamín D nahrádzajú hubami. Tie však obsahujú len vitamín D2.
Vitamín K2 môžeme najčastejšie získať z mlieka
a syra z kŕmnych zvierat, pečene, hovädzieho mäsa
a kurčiat. Je dôležité povedať, že na rozdiel od vitamínu K1, rastliny taktiež neposkytujú vitamín K2.
Vegáni tiež trpia nedostatkom cholínu. Cholín zabraňuje hromadeniu cholesterolu a tuku v organizme,
zabezpečuje ochranu pečene a je tiež veľmi dôležitý
pre správne fungovanie mozgu. Človek si ho čiastočne dokáže vytvoriť sám, ale nie v dostatočnom
množstve. Najviac tejto látky sa nachádza v hovä-

													

dzom a kuracom mäse, vajciach alebo v mliečnych
výrobkoch. Odborníci vegánom radia, aby konzumovali aspoň veľa orieškov, brokolice, fazule alebo
iných strukovín, ktoré tiež obsahujú cholín – avšak
v oveľa menšom množstve ako živočíšne produkty.

Byť či nebyť vegánom?
Ako sme spomenuli už na začiatku, vegánstvo nie
je len spôsob stravovania, ale aj životný štýl. Existuje veľa ľudí, ktorým tento spôsob vyhovuje a cítia
sa vďaka nemu fyzicky aj psychicky zdravší. Mnoho
je však takých, ktorí by aj chceli byť vegánmi, no
nevedia sa vzdať všetkých živočíšnych produktov. Je
dôležité si uvedomiť, že nemusíme byť stopercentní
od začiatku. Najdôležitejším krokom je začať. Predtým, ako sa rozhodneme vydať sa na vegánsku cestu,
by sme si však mali uvedomiť, že nie všetky dôležité
látky sú plne nahraditeľné a na každý organizmus to
môže mať odlišný dosah.

Autorky: Tereza Szalaiová
a Michaela Petrášová
študentky žurnalistiky
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Panama Papers:
Najväčší únik informácií v žurnalistike
Na jednom mieste sa stretnú ruský prezident, bývalý predseda britskej vlády, bratranec sýrskeho diktátora, bývalý líbyjský diktátor, funkcionári FIFA a UEFA a islandský premiér.
Nie, toto nie je začiatok žiadneho zlého vtipu. Všetky tieto postavy sa „stretli“ počas kauzy, ktorá je známa najväčším
únikom informácií z panamskej firmy s názvom Mossack Fonseca, špecializujúcej sa na schránkové firmy. Aj napriek
zvučným menám, ktoré v tomto materiáli mohli nemeckí investigatívni novinári, Bastian Obermayer a Frederik Obermaier, nájsť, každá kauza z tohto spisu sa spája s dvomi menami, o ktorých ste dovtedy nemali šancu počuť, Jürgen Mossac a Ramón Fonseca. V knihe sa dočítate o daňových rajoch a schránkových firmách, ktoré využívajú na svoje ilegálne
aktivity naozaj zvučné mená zo súčasnosti.
Süddeutche Zeitung sú nemecké noviny, ktoré
vznikli asi pol roka po druhej svetovej vojne, teda
koncom roka 1945. Patria medzi jedny z najväčších
denníkov publikujúcich v Nemecku a do redakcie
týchto novín patria bratia Obermay/ierovci, teda
konkrétne Bastian Obermayer a Frederik Obermaier, ktorí sú súčasťou investigatívnej redakcie. Bolo
to šťastie? Alebo to bol zámer anonymného zdroja
osloviť práve tieto noviny? To sa už možno nikdy
nedozvieme. Isté však je, že jedného dňa istý John
Doe (toto anglické označenie sa používa vo Veľkej
Británii, ale aj v Kanade a v USA na zakrytie pravej identity osôb, ktorých skutočná identita nesmie
byť odhalená, alebo je neznáma – pozn. redakcie)
napísal správu Bastianovi Obermayerovi, či má záujem o isté dáta. Bastian, samozrejme, ako skúsený
investigatívny novinár nezaváhal a začal si so záhadným Johnom dopisovať. Po krátkom nahliadnutí do
dát, ktoré Bastian od tohto anonymu dostal, zistil, že
v rukách drží mocnú zbraň proti viacerým významným osobám po celom svete. V dátach sa začínali
objavovať blízke osoby lídrov sveta, napríklad dôverný priateľ ruského prezidenta Vladimíra Putina,
ďalej bratranec sýrskeho diktátora Baššar-ál Assada,
či líbyjský bývalý diktátor Muammar al-Kaddáfí,
ktorý vykorisťoval krajinu pomocou schránkových
firiem. Objavili sa však aj funkcionári FIFA a UEFA,
teroristické skupiny, drogoví bossovia a mnohí ďalší.
Všetky tieto informácie boli znepokojujúce a s pribúdajúcimi dátami, ktoré sa vyšplhali na neuveriteľných 2,6 terabajtov, bratia Obermay/ierovci strácali
schopnosť pracovať na tomto úniku sami. Preto sa
spojili s Medzinárodným konzorciom investigatívnych novinárov (ICIJ). Výsledok tejto spolupráce
sme si mohli prečítať v článkoch z redakcií po celom
svete.
Kniha Panama Papers mapuje celkom zložitú
problematiku. Človek, ktorý nie je novinárom, si
zrejme ťažko predstaví jednotlivé kroky, ktoré bratia
Obermay/ierovci podstupovali počas celej tejto spo-
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lupráce. Kniha bola napriek tomu napísaná pútavým
spôsobom a určite čitateľa vtiahne do deja. Treba
však podotknúť, že kniha Panama Papers je jednou
z tých kníh, ktoré nemôžete len tak zobrať a čítať,
teda v prípade, že chcete problematike porozumieť
do hĺbky. Pokiaľ ide len o akési povrchné čítanie,
táto kniha zrejme splní vaše očakávania. Ak však
chcete zistiť hlbšie informácie, tak je dosť možné, že
budete sklamaní.

Bastian Obermayer v knihe popisuje kauzu Panama Paper od začiatku do konca. Príbeh je písaný
chronologicky, čo pomáha čitateľovi zorientovať sa
v deji. Knihe pomáha aj to, že autor používa rozprávací spôsob a nevyužíva veľmi odborné výrazy, čo
robí túto knihu prístupnou aj pre laickú verejnosť.
Celý príbeh začína jednou správou od anonymnej
osoby, ktorá si hovorí John Doe a posiela Bastianovi
množstvo dát o panamskej firme Mossack Fonseca
a jej činnosti v sprostredkovaní schránkových firiem.
Čitateľ sa teda dozvedá, ako sa novinári dostali
k zdrojom, z ktorých čerpali. V ďalších kapitolách
začne autor odhaľovať čitateľom naozaj zvučné
mená, čo ich núti čítať ďalej. Veď kto by nechcel
vedieť tajné informácie o najvplyvnejších ľuďoch

													

sveta? Za plus tejto knihy pokladám to, že autor ku
každej významnej kauze zo spisu Panama Papers
venoval kapitolu a načrtol čitateľovi pozadie osoby,
ktorej sa táto kauza týkala, ale aj širšie či užšie súvislosti. Zároveň však autor nejde príliš do hĺbky, pretože to by mohlo čitateľa nudiť a z knihy by to urobilo
odborný výklad investigatívnej práce. Kniha dobre
mapuje riziká a problémy v investigatívnej žurnalistiky nielen v Nemecku, ale aj v iných krajinách,
ktoré sa na projekte Panama Papers podieľali. Na
druhej strane, v knihe mi chýbali v určitých častiach
detailné popisy. Síce sa dozvedáme, že sa vytvorila
databáza, v ktorej na základe kľúčových slov môžu
novinári vyhľadávať, ale ako im napadajú dané
témy, ktoré chcú v databáze overiť? Ako je možné,
že uniklo toľko dát z jednej veľkej firmy? Ako to, že
doteraz si to nikto nevšimol? Kto mal záujem potopiť všetkých týchto ľudí a poslať všetky tieto informácie do redakcie? Prečo práve Bastian Obermayer?
Aj napriek tomu, že kniha je napísaná dobre, ľahko
sa číta, celkom dobre sa v nej orientujete a je pútavá,
po prečítaní sa vám vynárajú ďalšie a ďalšie otázky. Je diskutabilné, či mal autor určité veci vysvetliť
viac, alebo či by bolo vhodné napísať pokračovanie,
kde by sa autor nesústredil na jednotlivé kauzy, ale
skôr na metodiku práce. Treba však pripomenúť, že
hodnotenie tejto knihy závisí aj od čitateľa – inak
ju bude vnímať čitateľ-novinár a inak zase čitateľ,
ktorý sa v danej problematike až tak neorientuje, ale
zaujíma sa o túto tému.
Knihu však hodnotím pozitívne. Publikácia má
síce určité nedostatky, ale pre čitateľa, ktorý tejto
problematike zatiaľ ešte nerozumie, je to dobrý štart,
pretože sa dozvie dôležité informácie a zorientuje sa

v kľúčových bodoch. Ak však niekoho táto téma zaujme, zrejme nenájde úplne všetky informácie, ktoré ho zaujímajú. Takýto čitateľ bude musieť pátrať
po iných zdrojoch. Ako pozitívum však vnímam,
že autor sa venoval vysvetleniu kľúčových pojmov
a knihu napísal ako príbeh, nie ako odborný výklad.
Panama Papers je totiž naozaj veľkou kauzou a stojí
za to si o nej prečítať.

Autorka textu a fotografií: Bc. Alexandra Štvrtecká
študentka žurnalistiky
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Online sexuálne zneužívanie za dverami detskej izby
Recenzia filmu V sieti (2020)
Pôvodne malo ísť o krátke virálne video. Režisérom Barbore Chalupovej a Vítovi Klusákovi sa nakoniec podarilo natočiť
doposiaľ najúspešnejší český dokument. A nie jeden. Film sa dostal do kinodistribúcie v troch rôznych verziách, ktoré sa od
seba obsahovo líšia na základe cieľovej skupiny divákov. Každá z verzií však so sebou nesie rovnaké posolstvo – intenzívne
šíriť povedomie o téme narastajúceho zneužívania detí na internete a varovať pred nástrahou virtuálneho sveta – sexuálnymi predátormi.
Úlohou režisérov bolo natočiť krátke video upozorňujúce na dnešný virtuálny svet a jeho nástrahy
číhajúce na detských používateľov internetu. Z tohto dôvodu uskutočnili experiment, ktorý spočíval vo
vytvorení falošného profilu 12-ročného dievčaťa na
sociálnej sieti. Podnetom na vznik celovečerného
filmu bol pre tvorcov výsledok tohto experimentu.
V priebehu 5 hodín imaginárnu slečnu kontaktovalo
86 dospelých mužov vo veku od 26 do 63 rokov, ktorí v online komunikácii spomenuli alebo požadovali
sex. Na základe takýchto alarmujúcich čísel sa režiséri zhodli, že táto téma si žiada rozsiahlejšie spracovanie, napríklad vo forme dokumentu. Zorganizovali preto kasting s cieľom vybrať do svojho filmu
dospelé herečky s detskými črtami, ktoré by mohli
čo najvernejšie stvárniť 12-ročné dievčatá. Vybrané protagonistky (Tereza Těžká, Anežka Pithartová
a Sabina Dlouhá) sa následne presťahovali na miesto
natáčania. Nasledujúcich 10 dní strávili v detailne
zariadených, verných kópiách detských izieb postavených vo filmovom ateliéri. Každá z nich mala vo
svojej izbe okrem skrytých kamier aj počítač s webkamerou napojený na technické vybavenie štábu,
ktorý sídlil pod tou istou strechou, hneď vedľa falošných detských izieb. Herečkám sa vytvorili detské
profily na viacerých sociálnych sieťach. Po celý čas
sa riadili vopred daným „kódexom“ pravidiel, medzi
ktoré patrili zásady, ako napr. neziniciovať prvý kontakt, každému opakovane zdôrazniť vek či nijakým
spôsobom nekoketovať, práve naopak – odpovedať
stručne a hanblivo.
Číslo 2 458 predstavuje potenciálnych sexuálnych deviantov zásadne mužského pohlavia všetkých vekových kategórií, ktorí dievčatá počas doby
10 dní kontaktovali. Niektorí posielali fotografie
svojho prirodzenia, iní požadovali od dievčat, aby
sa vyzliekli alebo poslali svoje odvážne fotky, väčšina mužov masturbovala pred webkamerou počas
videohovoru a našli sa aj takí, ktorí dievčatám posielali odkazy na porno rôzneho druhu. Dej zachytáva
priebeh četovania a skypovania dievčat s predátormi
a vrcholí osobnými stretnutiami s niektorými z nich
pod dozorom ochranky.
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Ťažký a emotívny film, ktorý prináša
silný zážitok. O tom, že zožal veľký divácky úspech svedčí aj skutočnosť, že sa len
po prvom týždni v kinách stal najnavštevovanejším českým dokumentom v histórii, ako aj najúspešnejším filmom distribučnej spoločnosti Aerofilms.
Snímka otvára tému sexuálneho násilia na deťoch
prostredníctvom internetu a výrazne upozorňuje na
nástrahy online sveta, ktorý je v dnešnej dobe pre
deti veľmi nebezpečný. Deti sa môžu pre tieto nástrahy často nevedomky ocitnúť v situácii, ktorá vyústi
do sexuálneho zneužívania aj bez toho, aby o tom
vedeli ich rodičia. Tvorcom sa podarilo kurióznym,
i keď dosť drsným spôsobom upriamiť pozornosť na
aktuálnu tému, ktorá v spoločnosti rezonuje. Film
má byť preto výstražným prstom najmä pre rodičov.
Sexuálni predátori, s ktorými prichádzali herečky do
kontaktu, sa totiž zväčša javili ako neškodní kamaráti. Prejavovaním záujmu a milým vystupovaním
sa snažili vytvoriť si s dievčatami vzťah a následne
skúšali, ako ďaleko im dovolia zájsť. Ide o taktiku
zvanú grooming (budovanie si dôvery medzi sexu-

													

álnym predátorom a obeťou). Jedna z herečiek sa
stretáva napríklad s prípadom, keď predátor zavesí
jej obnaženú fotografiu (ktorú štáb predtým vytvoril
pomocou Photoshopu, ale to daný predátor nevedel
– pozn. redakcie) na istú online zoznamku, pretože
mu začala v istej fáze jeho nemravných požiadaviek
odporovať.
Natáčanie sa konalo pod dohľadom psychologičky, sexuologičky, riaditeľky českej linky dôvery,
advokáta a kriminalistu špecializovaného na kybernetickú kriminalitu, ktorí boli po celý čas vo filme
prítomní. Každý z nich bol odborníkom v inej oblasti, je preto pochopiteľné, že mohli mať na túto
tému iný uhol pohľadu. Divák môže preto očakávať
obšírnejšie vyjadrenia z ich strany. Síce poukázali
aj na zopár zaujímavostí, no prevažne to boli stručné zhodnotenia všeobecne známych skutočností. Je
však potrebné kladne ohodnotiť zvukové efekty, ktorým sa v napätých scénach podarilo celú tenziu ešte
viac zintenzívniť a zo soundtracku na konci filmu
doslova behá mráz po chrbte.

V síti 18+ bol pre mňa silným zážitkom. Takmer
dvojhodinová spŕška zmiešaných pocitov, ktorá vo
mne vyvolávala znechutenosť, hnev, ľútosť, empatiu
a strach naraz. Film nie je tým pravým orechovým,
ak niekto chodí do kina za oddychom. Namiesto odreagovania sa skôr v divákovi zanechá psychickú
záťaž a pocit odporu. Či už pre uvedomenie si existencie toľkého množstva dospelých ľudí, ktorí bez
štipky úcty svojím prístupom dehonestujú deti a zneužívajú ich krehkú dôveru v prospech sebauspokojovania a naplnenia túžob, alebo pre hojný výskyt
pornografických scén. Mnohonásobné pornografické
zábery intímnych častí tela vo veľkej miere zachytávajú nechutné podrobnosti, čo divákovi bohato stačí
na to, aby mu prišlo nevoľno. Zábery tváre predátora
(s výnimku očí a úst) sú z dôvodu zachovania identity rozmazané. Vo filme sa ale vyskytne jeden muž,
ktorého identitu vďaka emocionalite scény odhalia.

Daná scéna, rovnako ako aj celý film, je natoľko zarážajúca, že citlivým povahám potečú aj slzy. Ako aj
mne. Niekoľkokrát. Film ale obsahuje aj svetlejšie,
veselé scény. Hlavnú rolu v nich hrajú situačný humor a niektorí predátori, ktorí svojim vystupovaním
pôsobia často komicky až absurdne.
Ťažký a emotívny film, ktorý prináša silný zážitok. O tom, že zožal veľký divácky úspech, svedčí
aj skutočnosť, že sa len po prvom týždni v kinách
stal najnavštevovanejším českým dokumentom
v histórii, ako aj najúspešnejším filmom distribučnej spoločnosti Aerofilms. Odkaz filmu je samotným
dramatickým podaním viac než zrejmý a tie surové,
menej príjemné snímky len podčiarkujú jeho dôležitosť. Šokujúce dielo, ktoré svojou kontroverznosťou
oslovuje široké publikum a vďaka svojej myšlienke
si určite zaslúži byť renomované.
Verzia pre dospelých V síti 18+ sa však kvôli svojej výstrednosti dostala do kín ako posledná.
Skrátená verzia V sieti: Za školou je prístupná od
12 rokov a slúži najmä na školské projekcie ako
osvetová kampaň s účelom šíriť povedomie o tejto
tabuizovanej téme aj medzi detskými divákmi. Neobsahuje pornografické zábery, ktoré by mohli v deťoch vyvolať traumu, ale rady a odporúčania herečiek, ako sa zachovať v prípade podobnej situácie.
Hlavná verzia V sieti je dostupná od 15 rokov a obsahuje podrobnejšie, ale cenzurované scény.

Autorka textu a fotografií: Linda Horobová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra
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Recenzia: Kulturárium 1/2020
Univerzita Komenského v Bratislave svojim študentom neúnavne
ponúka nové a nové príležitosti rozvíjania ich záujmov, kreativity, informovanosti. V rámci mimoškolských
aktivít prináša mnohé možnosti vyjadrenia sa. Stará sa o osvetu v radoch mladých ľudí a Katedra slovenského jazyka na Filozofickej fakulte
univerzity nie je žiadnou výnimkou.
Časopis Kulturárium, ktorý vychádza dvakrát do roka, je výstupom
študentov na Katedre slovenského
jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a získal
ocenenie v súťaži ŠTÚROVO PERO 2019. Čitateľ
v časopise nájde rôznorodú zmes tém, z ktorej azda
každého niektorá osloví. Od európskej gastronómie
cez juhokórejskú popovú kultúru až po úvahy o našej Zemi a možnostiach jej záchrany – číslo 1/2020
nám prináša prehľad zaujímavostí, ktoré stoja za to.
Na časopise ma ako čitateľku oslovilo mnoho
skutočností.
Rozvrhnutie a zarovnanie textu pôsobí veľmi
profesionálne, čo sa nedá povedať dokonca ani pri
niektorých časopisoch či novinách, ktoré nájdeme
v bežnej tlači v trafike. Zovňajšok a formálna stránka Kulturária ma na prvý pohľad očarili. Čitateľa
pri čítaní neruší zlé zarovnanie, nedostatočná úprava
či iné možné grafické chyby. Naopak, na celkovom
zážitku z obsahu textov pridáva dobrá štylizácia.
Osobne, ako človek, ktorý miluje slovenčinu, veľmi lipnem na správnej gramatike, na dobrej znalosti
nášho jazyka. Študenti Katedry slovenského jazyka
si dávajú záležať na tom, ako časopis pôsobí navonok, pretože chcú vzbudiť len a len ten najlepší dojem.
V časopise po formálnej stránke nechýbal dokonca ani obsah či príhovor šéfredaktorky na začiatok
čísla – editoriál. Obsah má čitateľa navnadiť a pútavé názvy článkov, sekcie časopisu a podkapitoly rozhodne pritiahli moju pozornosť. Editorál tiež splnil
svoju funkciu ako úvodný článok vyjadrujúci postoj
redakcie k jednej z hlavných tém časopisu. Šéfredaktorka podľa môjho názoru svoju úlohu zvládla
bravúrne a úvodný článok priniesol objasnenie jednej z hlavných myšlienok čísla a takisto aj milé privítanie čitateľov.
Chcela by som ešte raz vyzdvihnúť dôležitosť
správneho používania nášho materinského jazyka.
Gramatické chyby boli v časopise takmer neprítomné, počas čítania som našla možno jednu či dve. Ka-
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tedra a jej reputácia v mojich očiach
len stúpla a som si istá, že každý čitateľ pri čítaní ocení i túto skutočnosť.
Časopis tiež ponúka množstvo obrazových príloh a ku každej fotografii
uvádza zdroj presne tak, ako to má
byť. Veľmi sa mi páčilo, že študenti
vo svojich článkoch častokrát používali práve svoje fotky a odvolávali sa
na svoje zážitky, čo číslu pridalo na
dôvernosti aj dôveryhodnosti.
Čo sa týka slovnej zásoby, Kulturárium vytvára dojem kultivovanosti. Študenti lexiku prispôsobujú
téme článkov. V článku o 100 rokoch
volebného práva pre ženy nájdeme slová ako „markantný“ či „na margo“, v ďalšom článku zas slová
ako „indikovať“. Vyberám iba niektoré a chcem tým
povedať len to, že používanie odborných termínov,
metafor, štylistických figúr, alebo zaužívaných slovných spojení pôsobí profesionálne. Študenti dokazujú, že sa s naším slovenským jazykom radi hrajú,
radi zrozumiteľne štylizujú vety a ukazujú, že naša
generácia môže byť gramotná, sčítaná a vzdelaná.
Časopis píšu študenti študentom, no pokojne ho
môžu čítať i staršie osoby a veľa z neho získajú.
Kulturárium nám prináša zaujímavosti zo Slovenska aj celého sveta. Prekvapila ma rôznorodosť tém.
V časopise sa totiž nesústredíme na jednu tematiku,
no rovno na veľké množstvo problémov, pozorovaní a názorov nielen mladých ľudí. Pri čítaní narazíme na rozhovor so známym moderátorom Patrikom
Hermanom či na priblíženie života mažoretiek. Pochutíme si na obrázkoch jedla z rôznych kútov Európy a potom sa prenesieme do článku o zdravších
bufetoch na školách. Diverzita myšlienok ma pohltila. Bohatosť tém ma očarila.
Kulturárium odporúčam každému, kto rád číta,
kto miluje zaujímavosti, kto sa rád informuje o okolitom dianí. Z tém si snáď každý čitateľ dokáže vybrať, ich rôznorodosť uspokojí i náročných čitateľov. Časopis je uhladený, vety sú krásne štylizované,
myšlienky celistvé. Číslo 1/2020 nebude jediné číslo
časopisu, ktoré prečítam. Určite si nenechajte ujsť
zážitok z čítania práve tohto študentského časopisu
vytvoreného pre vás!

Autorka: Eva Medeová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

													

Recenzia: Kulturárium 2/2020
Kultúra je neodmysliteľnou
súčasťou našich životov. A neodmysliteľnou súčasťou kultúry na
Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave je študentský časopis Kulturárium.
Časopis Kulturárium ponúka študentom dvakrát do roka
nielen správy o dôležitých udalostiach podané veľmi sviežim
spôsobom, ale taktiež množstvo
rozhovorov a zaujímavostí ako
zo školského, tak i zo sveta literatúry či jazyka. Dôkazom
o vysokej kvalite tohto časopisu je i špeciálna cena TASR za
inovatívny prístup v žurnalistke,
ktorú získal v rámci súťaže Štúrovo pero v roku 2019. Na jeho
komponovaní sa podieľajú talentovaní študenti i pedagógovia univerzity a za vydávanie zodpovedá OZ Slovenčina s podporou Katedry slovenského jazyka FiF UK. Časopis je dostupný
na webovej stránke univerzity a inovatívny prístup
tvorcov badať i na jeho propagácii na sociálnych sieťach.
Druhé tohtoročné vydanie Kulturária upútava čitateľa už od prvého pohľadu na obálku. Pestré farby
zaujali i moje oko, a tak som plná očakávaní začala
v časopise listovať. Samozrejme, obrázok na titulke
nezaujal iba svojou farebnosťou, naznačil i zaujímavú tematiku, ktorej sa jeden z článkov venoval. Rada
by som však najprv vyzdvihla formálnu stránku časopisu. Už v úvode vidíme, že je jasne a prehľadne
delený na rubriky a podrubriky, ktoré sú i patrične
očíslované. Každý článok začína výstižným nadpisom, ktorý je nižšie rozvinutý perexom. Na záver sa
čitateľ oboznamuje s menom autora článku a s jeho
študijným odborom. Posledný údaj uvádza zdroj
použitých fotografií, ktorý je veľmi dôležitý a pridáva časopisu nielen na kvalite, ale i na vierohodnosti. Samotný text článku je rozdelený do dvoch
stĺpcov, ktoré sú členené na odseky, a tie po správnosti vždy zodpovedajú jednej myšlienke. Za jedno
z najväčších pozitív Kulturária by som jednoznačne zaradila bezchybnú slovenčinu. Možno sa zdá,
že korektná gramatika a časopisy či noviny idú tzv.
„ruka v ruke“, ale často tomu tak nie je. Výbornú
syntax, vhodne zvolenú lexiku a dobré štylizovanie
dopĺňa správne používanie čiarok, pomlčiek či spojovníkov i iné technické drobnosti, na ktoré by sa ne-

malo zabúdať. Vidíme tak, že na
Slovensku a na pôde Filozofickej
fakulty UK vyrastá generácia
nadaných žurnalistov, učiteľov,
prekladateľov a tlmočníkov.
V obsahu časopisu sa oboznamujeme so siedmimi rôznorodými témami, ktoré nám študenti v tomto číslo predstavujú.
Ešte predtým som si však mohla
prečítať veľmi výstižný a príjemne zakončený editoriál od
šéfredaktorky Kulturária. Prvá
rubrika priniesla veľmi svieži
pohľad na storočnicu Slovenského národného divadla, pretože
som si v nej mohla prečítať nielen o histórii divadla, ale takisto
o jeho osude počas momentálnej
pandemickej situácie. Ako som
už spomínala v úvode, obálku časopisu zdobí pútavá
fotografia, ktorú som objavila i v jednom z článkov.
Ešte pútavejšie však pre mňa bolo zistenie, kto tí ľudia na obálke sú a čím sa zaoberajú. Myslím si, že
veľa ľudí, vrátane mňa, o klaundoktoroch doposiaľ
nepočulo, a tak verím, že tento článok o nich zvýši
povedomie, a to nielen na Filozofickej fakulte. Ďalší
bod obsahu tvoria štyri rozhovory, pri ktorých oceňujem správnosť a relevantnosť kladených otázok.
Zaskočilo ma, že som ani netušila, že ľudí, ktorých
stretávam na chodbách, postihli také kruté osudy.
Nasledujúce dve rubriky vyrozprávali príbehy dvoch
študentiek a poskytli veľmi osobné a emotívne pohľady na dané skutočnosti. Ako čitateľ veľmi obdivujem odvahu podeliť sa so svojimi skúsenosťami
s cieľom pomôcť druhým. Rubrika „Študenti študentom“ ponúka päť originálnych článkov, ktoré môžu
spestriť tieto dlhé zimné večery. Ako študentka prekladateľstva veľmi oceňujem „lingvistické okienko“
v predposlednej rubrike a takisto chválim výber recenzovanej knihy Trhlina.
Na záver by som už len rada dodala, že tento časopis každému vrelo odporúčam. Čitateľ v ňom nájde rozmanité témy, ktoré sa príjemne čítajú a obohacujú náš všeobecný prehľad. Kulturárium nastavilo
pre študentské časopisy latku skutočne vysoko!
Autorka: Simona Valentová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra
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4x inak...
V predošlom čísle Kulturária 2/2020 sme predstavili štyri rôzne varianty jedného textu, tzv. transformačné štylistické cvičenia od vybraných študentov prekladateľstva a tlmočníctva. Cvičenie spočívalo v transformácii neutrálneho
východiskového textu do vulgárnej mutácie, váhavého štýlu či do podoby textu s pleonazmami. V tomto čísle uvádzame
ďalšie mutácie neutrálneho textu do veršovačky.
Na úvod uvádzame východiskový text Záznam:
Posledná špička na linke S. Asi dvadsaťšesťročný
muž, mäkký klobúk, na ňom miesto stuhy ozdobné
orámovanie, dlhý krk. Všeobecná tlačenica. Muž
sa rozčuľuje pre svojho suseda. Vyčíta mu, že do
neho vráža. Plačlivý tón, snaha o dôraznosť. Nato
zahliadne voľné miesto a v tom momente sa naň
vrhne. O dve hodiny neskôr ho stretávam na Rímskom nádvorí pred stanicou Saint-Lazare. Prechádza sa s kamarátom, ten mu hovorí: „Mal by si si
sem dať prišiť gombík.“ Ukazuje kam (na výstrih)
a vysvetľuje, prečo.

Na linke S poludňajšia špička
v linke všeobecná tlačenička
mladý chalan, asi 26
už dlho gáni ostošesť
s mäkučkým klobúkom
nie so stuhou, s lemíkom
a s krkom dlhým.
Sused ho rozčuľuje
on nenápadne poškuľuje
preklína ho okom strohým

Veršovačky
Cestoval som počas najväčšej premávky (predbehli nás asi tri dodávky) linkou S (inak by som bol
zmokol ako pes). Zahliadol som mladíka (zišla by
sa mu výmena šatníka). Na hlave mal mäkký klobúk
(nohy tenké ako pavúk), krk mal ako žirafa (stránil sa
každého fotografa). Tlačili sme sa ako sardinky (ach,
nenávidím tieto poobedné linky). Naraz mladík začal
ziapať (rukami po inom pasažierovi lapať). Vraj že
doňho lakťom sotil (prstom hore sa mu hrozil). Nedá
sa ho počúvať (z konfliktu sa nechystá vycúvať).
Autobus prudko zastane (napätá situácia nastane),
v tom sa uvoľní miesto pri uličke (vrhne sa naň ako
družička po kytičke).
O dve hodiny na mňa mladík pozerá na Rímskom nádvorí pred stanicou Saint-Lazare (je to ako
by Francúz povedal skutočne bizarre). Prejde okolo
mňa i s kamošom (takým podobným hundrošom).
Asi je to jeho dvojička (vraví, že mu na košeli chýba gombička). Na výstrih rukou ukazuje (o príčine
nahlas diskutuje).

Autorka: Simona Valentová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

34

by doň nevrážal telom svojím.
Plačlivo a dôrazne
domáha sa výhražne
keď tu zrazu –
voľné miesto!
Na tlačenie je už priestor!
Vidím ho ja o dve hodky
pred stanicou Saint-Lazare
presnejšie a do bodky
na nádvorí Rímskom.
S kamarátom diskutuje
ten ho práve poučuje
mieru mu na hrudník
kam treba našiť gombík.

Autorka: Eva Medeová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – francúzsky jazyk a kultúra

					

V dopravnej špičke
(v preplnenej električke)
stojí mládenec
(oči ako šialenec).
Na kohosi sa hnevá
(až mi skrúca črevá),
že mu šliape na päty
(spriada už plán odvety).
V tom však zočí
(pripravený že tam skočí)
prázdne sedadlo
(a skončí sa divadlo).
O dve hodiny
(ja, hlava rodiny)
prechádzam mestom
(v ruke taška s lístkovým cestom).
Zrazu zbadám
(takmer na zem padám),
že tam je aj mládenec
(v ruke nový ruženec).
Kráča s ním priateľ
(omšový kazateľ)
a milo mu vraví
(pohľad v očiach zhovievavý):

Idem si ja v poludnej špičke,
ako vždy, v eSkovej električke.
Všade samý cudzinec,
kde-tu jeden mládenec.
Dvadsaťšesť mu tipujem.
Azda spýtať sa ho smiem?
Fešný klobúk, stuha žiadna,
ktovie, či mu bola fádna.
Vykrikuje na suseda.
Chudák... Čo mu pokoj nedá?
Vraj ho udrel. Ktohovie?
Na voľné miesto sa prederie.
Pred stanicou Saint-Lazare,
ktorej nikde nie je pár,
stretám ho ja zas a znova.
Kamaráta hneď si volá.
Ten mu niečo vyčíta,
na gombíček sa ho pýta.
Prišiť si ho nestihol,
teraz behá s výstrihom.

„Tuto na kabát si priši
(v duchu sa nápadom pýši)
gombík.“
							
		
Autorka: Valéria Mikolajová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra

Autorka: Terézia Šuppová
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
anglický jazyk a kultúra – španielsky jazyk a kultúra
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Vlastná tvorba
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Vlastná tvorba

Kyberšikana – prevencia v školskom prostredí
Obmedzovanie, vyhrážky či ovládanie vyhliadnutého jedinca na internete. Aj takto môžeme charakterizovať v súčasnosti čoraz viac spomínaný pojem „kyberšikana“. My
vám v tomto článku prinášame odpovede na otázky, o čo
v skutočnosti ide, koho najviac postihuje a ako jej predchádzať.

SKRYTÝ NEPRIATEĽ

Kyberšikana sa od šikany líši hlavne tým, že
prebieha výhradne vo virtuálnom svete prostredníctvom informačných technológií. Nemá časové ani
priestorové obmedzenie. Rýchlo sa rozšíri k veľkému publiku prostredníctvom sociálnych sietí. Páchatelia dokážu vo virtuálnom prostredí jednoduchšie
ostať v anonymite, a preto sa cítia viac v bezpečí na
rozdiel od šikany, ktorá prebieha zväčša v menšej
skupine ľudí, kde sú ľahšie odhaliteľní. V neposlednom rade využíva psychické prostriedky ubližovania
a manipulácie, ktoré majú často fatálnejšie následky
ako fyzické ubližovanie.

Niekto ti profil hekne
a do súkromia vstúpi.
S tvojou slobodou sekne,
fotkami si ťa kúpi.

Prevencia na školách je dôležitá!
Online priestor už dnes ponúka neobmedzené
možnosti, ktoré sú žiakom nápomocné pri štúdiu
či v bežnom živote. Na druhej strane je aj prostredím s rôznymi nástrahami. Ochrana pred týmito nástrahami by mala byť súčasťou rozvoja digitálnych
kompetencií v rámci mediálnej výchovy. Práve preto sa základné či stredné školy v rámci vzdelávania
zapájajú do projektov týkajúcich sa prevencie proti šikane a kyberšikane. Môžeme spomenúť napr.
projekt OVCE.sk, Stopline.sk, bezpecnyinternet.sk
alebo zahraničné projekty, napr. e-bezpeci.cz. Škola aplikuje edukačné aktivity v rámci vyučovania,
ktoré sú zamerané na prevenciu proti šikane, resp.
kyberšikane. V Štátnom vzdelávacom programe je
kyberšikana zahrnutá v oblasti Matematika a práca
s informáciami v predmete Informatika. Do tejto
oblasti patrí napr. diskusia o bezpečnosti a rizikách
vo virtuálnom prostredí. Kreatívnymi možnosťami
edukácie v rámci tejto problematiky v nižších ročníkoch sú napr. básne, ktoré sú ľahko zapamätateľné
pre žiakov. Uvádzam ukážku z vlastnej tvorby:
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Sociálne siete majú
aj odvrátenú stranu.
Priateľov iba hrajú
tí, čo sa nimi stanú.

V mobile či v notebooku
sleduje vo dne v noci,
čo robíš na facebooku,
tým ťa má plne v moci.
Za teba stále píše
hanlivé komentáre.
S psychikou to zakníše,
môžeš skončiť na áre.
Nebezpečie na nete
je občas príliš veľké.
Kým nevydá obete,
zdôver sa učiteľke,
alebo hocikomu,
kamarátke, rodičom,
ak sa bojíš vyjsť z domu,
ver, že to je o ničom.
Keď nie je to len zdanie,
nikdy na to nie si sám.
Lebo šikanovanie
je proti pravidlám!

Autorka: Monika Gáliková
študentka prekladateľstva a tlmočníctva
ruský jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra

					

Rozhovory s prekladateľmi...
Katedra slovenského jazyka v spolupráci s OZ Slovenčina prináša všetkým
študentom a študentkám, ale aj priaznivcom jazyka nový informačný a osvetový cyklus s názvom Rozhovory s jazykovým odborníkom. V pravidelnom
intervale zverejňuje na webe katedry a na sociálnych sieťach (Facebook alebo
Instagram) videá s hosťami, ktorí prijali pozvanie na natáčanie.
Z aktuálneho cyklu vyšli už dve časti. Hosťom prvého rozhovoru bol
Mgr. Mário Kyseľ, s ktorým sme sa rozprávali o úradnom preklade a „ceste
za pečiatkou prekladateľa a tlmočníka“. Pozvanie na druhý rozhovor prijala
Mgr. Zuzana Trstenská, PhD., ktorá nám porozprávala o práci umeleckého
prekladateľa.
Odporúčame Vám sledovať vyššie uvedené kanály a tešiť sa na ďalšie zaujímavé videá a informácie. Na týchto kanáloch nájdete napr. aj online diskusiu
našich študentov a študentiek prekladateľstva a tlmočníctva s doc. Jozefom
Štefánikom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako vedúci Odboru slovenského jazyka
na Generálnom riaditeľstve Európskej komisie pre prekladateľstvo. Do diskusie sa zapojila a na otázky odpovedala aj Mgr. Emília Andrejová z Kancelárie
Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre prekladateľstvo.

Mgr. Zuzana Trstenská, PhD. (vľavo) a Mgr. Barbora Hurtuková (vpravo)
Autorka fotografie: Alžbeta Konrádová
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