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Robte chyby!
Štúdium orientované na prax nie je len o tom zistiť, ako to v realite chodí. Dáva nám sladkú možnosť
robiť chyby. Robte chyby na seminároch. Robte ich v televíznom štúdiu. Robte ich v počítačovej učebni, vo fotoateliéri, v troch nových laboratóriách, v Like magazíne...
Jednoducho neprestávajte, nebojte sa a robte ich veľa. Pretože vždy sú tu pre vás trpezliví pedagógovia, ktorí vás radi opravia, usmernia a pomôžu vám. Nabudúce už tú istú chybu neurobíte. Moja
vysokoškolská púť sa tento rok končí a PEVŠ som vďačný najmä za to, že som mohol robiť chyby.
Každá jedna, menšia či väčšia, ma niekam posunula a za každú jednu som nesmierne rád. Najmä
preto, že som ju mohol urobiť tu. Tu v škole a nie v praxi. Teraz máte priestor na to pochybiť, pomýliť
sa, šliapnuť vedľa, zabudnúť či nevedieť. V praxi vám to už tak ľahko neprejde a zaplatíte oveľa väčšiu
daň. Robte chyby a robte ich veľa. Pretože príde čas, keď už ich môcť robiť nebudete.
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Tvorivy
Paneurópska tour:
ARTUR
NETRADIČNÉ TROJDŇOVÉ STRETNUTIE MLADÝCH
UMELCOV NIELEN Z PANEURÓPSKEJ VYSOKEJ ŠKOLY
NAPLNO PREZENTOVALO POTENCIÁL A TALENT MLADÝCH
ŠTUDENTOV.
FESTIVAL TVORIVOSTI ARTUR PRINIESOL 23-29 MARCA
OKREM OCENENÍ AJ ZÁŽITKY V PODOBE
PROJEKCIÍ, VERNISÁŽÍ, MASTERCLASSOV
A WORKSHOPOV.
V PORADÍ TRETÍ ÚSPEŠ NÝ ROČNÍK HOSTILA FAKULTA
MASMÉDIÍ PEVŠ V MEDIÁLNO
CENTREA V GALÉRII KAROLA KÁLLAYA.
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Medzinárodný festival v sebe zahŕňal prvky
všetkých činností, kategórií a zameraní, ktorým sa naši študenti v rámci výučby môžu
venovať. Od filmu cez audiovíziu, rozhlas,
fotografiu, grafický dizajn až po literárnu
tvorbu. Tradíciu tentoraz art directorka,
zakladateľka festivalu, režisérka, scenáristka
a obľúbená pedagogička Fakulty masmédií
PEVŠ MgA. Yvonne Vavrová posunula na ešte
vyššiu úroveň.
Kto je ARTUR?
„Tretí ročník je už medzinárodný, keďže sme
sa otvorili svetu, prinajmenšom Európe.
Oslovili sme všetky zahraničné masmediálne, umelecké vysoké školy, ktoré by potenciálne mohli poskytnúť zaujímavé práce,
filmy, rozhlasové relácie, grafické návrhy či
fotografie. Sme šťastní, že sme mali zastúpené diela z takých prestížnych univerzít, ako
sú vysoké školy v Opave, Zlíne a v Písku, ako
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aj z Akadémie umení v Banskej Bystrici a taktiež zo Srbska,“ povedala režisérka festivalu
Yvonne Vavrová.

JEDINÝ SVOJHO DRUHU
V ŠIROKOM OKOLÍ
ZASTREŠUJE ZÁROVEŇ
FOTOGRAFIU, ROZHLAS,
LITERÁRNU TVORBU A
GRAFICKÝ DIZAJN.

Kreatívny event nie je len súťažou či výstavou. Predstavuje takisto možnosť, ako
„nakopnúť“ svoju kariéru už v študentských
časoch. V prvom rade festival umožnil
pozrieť si tvorbu spolužiakov či študentov
z iných univerzít. Inšpirácia k dokonalosti
a možnosť spoznať samého seba – to sú
dôležité prínosy každej súťaže. Študentov
posúvajú vpred. Bez ohľadu na to, či ocenenie získajú, alebo nie.
„Viem, že každý mladý človek sa potrebuje
konfrontovať so svojimi kolegami, spolužiakmi a hľadá si svoju cestu. Bez takého
porovnávania sa študent zbytočne nekriticky podhodnocuje, alebo niekedy, bohužiaľ,
aj nekriticky nadhodnocuje,“ vysvetlila nám

mi bude tvárou a podobou médií v nasledujúcich päťdesiatich rokoch,“ predpovedá art
directorka.
zakladateľka tradície festivalov tvorivosti.
„Akékoľvek ocenenie na festivaloch mi vždy
dodalo novú silu a entuziazmus vrhnúť sa do
nových projektov,“ dodala.
Podobná motivácia tak môže naštartovať
chuť sebarozvoja nielen v účastníkoch, ale aj
divákoch a záujemcov o každý druh umenia.
Od študentov pre študentov
A práve o tom je festival ARTUR. Jediný
svojho druhu v širokom okolí zastrešuje zároveň fotografiu, rozhlas, literárnu tvorbu a
grafický dizajn. Väčšinou totiž jednotlivé kategórie majú vlastné súťaže. V Európe či na
Slovensku možno nájsť mnoho študentských
filmových festivalov, no niet takého, kde

by si študenti mohli zmerať svoju kreativitu
v oblasti fotografie, grafiky či rozhlasovej
tvorby.
Multimediálny festival dokázal spojiť medi
álne školy a študentov so záujmami o jednotlivé kreatívne profesie. Pritom nemusí ísť
len o umenie či umelecké školy. Zakladateľka
ARTUR festivalu verí, že práve tadiaľto vedie
súčasná i budúca cesta sveta médií. Už teraz
rôzne fakulty žurnalistiky, masmédií či umelecké školy výtvarného zamerania aplikujú
do svojich študijných plánov multimédiá či
konceptuálne umenie.
„Je to totiž cesta, kadiaľ povedie budúcnosť
médií. Prienik medzi týmito všetkými odbor-

Tri roky vízie
Festival tvorivosti oslávil na PEVŠ už tretie
narodeniny. Inšpiráciu na založenie získala
Yvonne Vavrová už počas štúdia na Filmovej
fakulte Akadémie múzických umení (FAMU)
v Prahe. Študenti filmovej réžie a kamery
vytvorili festival FAMU. Neskôr rástol až sa
z neho stal svetovo uznávaný a prestížny
FAMUFEST.
„Takúto ambíciu mám aj ja. Dostať festival
ARTUR do povedomia nielen na Slovensku,
ale aj v celej Európe a postupom času aj v
celom svete,“ nadšene plánuje zakladateľka a pedagogička Fakulty masmédií PEVŠ.
Skúsenosti už s takýmto projektom má – je
generálnou riaditeľkou a organizátorkou
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medzinárodného festivalu hraných dokumentárnych filmov Asclepius.
Zrodeniu festivalu tvorivosti predchádzal
rozhovor MgA. Yvonne Vavrovej a dekana
fakulty masmédií prof. PhDr. Jozefa Leikerta, PhD., Litt.D. Prvé dva roky išlo o Festival
tvorby študentskej vedeckej a umeleckej
činnosti a až tretí rok dostal meno ARTUR.
Záštitu nad ním prevzal dekan fakulty
masmédií a výkonným riaditeľom sa stal
doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD. Pribudli odborní porotcovia z radov docentov, pedagógov a odborníkov z praxe. Stačilo už len, aby
správna rada a vedenie školy dalo festivalu
zelenú.
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ART (IS WHAT) UR.
UMENIE JE TO, ČO SI.
Umenie je to, čo si
Názov ARTUR vychádza z myšlienky, že umenie nemá byť ohraničené len jednou kultúrou, jedným štátom či dokonca kontinentom
a má putovať. Preto ART + TUR, kde druhá
časť má evokovať túru, respektíve cestu.
S názvom súvisí aj slogan: ART (is what) UR.
Teda umenie je to, čo si, čo vieš zo seba dostať a nezištne pre druhých vytvoriť.

Aj samotný maskot v sebe zahŕňa film, audiovíziu, rozhlas, fotografiu, grafický dizajn
i literárnu tvorbu. Preto sme v ňom videli
filmovú klapku, pero, mikrofón, USB klúč,
spinku, objektív, pravítko.
Okrem sebarealizácie však prináša festival
študentom oveľa viac – osobný rozvoj. V
rámci programu sa možno zúčastniť tzv.
masterclass so zaujímavými osobnosťami.
PEVŠ tak navštívil český moderátor a postrach politikov Václav Moravec, kameraman
a fotograf Tomáš Hulík, strihač videoklipov
Michal Romeo Dvořák (strihač a producent
filmu Sídliskový sen). Nechýbala ani vernisáž
fotografií z Afriky Tomáša Hulíka.

Ako na to?

„Myslite na to, že štvrtý ročník ARTUR-a bude
už o necelý rok a začnite zbierať svoje diela
do súťaže,“ hovorí Yvonne Vavrová. Dodáva,
že prihlásiť sa možno veľmi jednoducho a
vítaní sú študenti všetkých vysokých škôl.

„Študenti síce ešte stále majú určité zábrany
prihlásiť sa so svojimi ročníkovými prácami,
či semestrálnymi cvičeniami, keďže ich považujú za takpovediac nedokonalé, málo umelecké. Ale sme festival študentských prác a
je nad slnko jasné, že nebudeme posudzovať
filmy, akoby to bol festival hotových profesionálov. Pre nás porotcov vypovie každý, aj
kratučký jednominútový film, veľa o kreativite, nápade a hlavne remeselnej zručnosti
študenta,“ motivuje študentov pedagogička
Yvonne Vavrová.

Aj budúci rok možno prezentovať diela z
oblasti audiovizuálneho umenia, rozhlasovej tvorby, fotografie, grafického dizajnu,
literárnej tvorby a pripravená bude aj doktorandská sekcia. Stačí len trochu odvahy,
netreba sa báť ani byť na seba príliš kritický.

ARTUR ponúka priestor nielen pre kreatívcov, ale aj pre tých, ktorí by radi priložili ruku
k dielu pri príprave festivalu. A pre nich má
zakladateľka ARTUR-a pozitívny odkaz: „Ak
niekto číta tieto riadky a cíti, že by si chcel
realizovať svoje nápady pri organizácii me-

Tretí ročník máme úspešne za sebou, no
rysuje sa ďalší. Kto si brúsi zuby na prvú cenu
alebo chce len prezentovať svoju tvorbu,
mal by sa začať pomaly pripravovať.

dzinárodného festivalu, nech sa čo najskôr
prihlási. Sme otvorení každému a každej
skvelej myšlienke!“.
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audiovizuálna tvorba do 10 minút
1. Konečná Miroslava:
BubBubŘachŘachaBácKonečná (ČR)
2. Hahnová Simona a kolektív:
Čarovné Vianoce PEVŠ
2. Schiller Tomáš: Zvuk historickej
fotografie PEVŠ
3. Mavrov Tomáš a kolektív: Dáme priestor
vašej kreativite PEVŠ
3. Šindelář Karel: New York (ČR)

fotografia
1. Horáková Karolína: Santiago de Chile (ČR)
2. Vanda Samardžijová: Phil La Noiraude
3. Timková Juliána: Workshop red a syntax

audiovizuálna tvorba nad 10 minút
1. Jakub Varačka a Milan Kulifaj: Sme jeden
2. Vrátník Kilián: Old King (ČR)
2. Roman Doležal: Everyday Dragons
3. Janošev Ivana: Dead Capital (Srbsko)
3. Veronika Vršeková, Tomáš Mavrov
Barbora Červenková: film
Peter Kopiš-Cesta bojovníka

printová tvorba
1. Alica Klinková: Izba č. 11, poviedka
2. Alexandra Virostková:
Žena v červených šatách, poviedka
3. Anouchka Žambochová: Nikdy se
nevzdávej... recenzia
3. Michal Pákozdy: Rostasova hranica
nemožného, glosa

rozhlasová tvorba
1. Simona Pečová: Rekordman
2. Milan Domonkoš: Skryté miesta Hip hopu
2. Simona Hahnová: Krásavica na Dunaji
3. Barbora Šuleková: Publicistická montáž

grafický dizajn
1. Matej Vittek, Roberta Moravčíkova:
Mesto Inak
2. Michal Weinzetl: Múka, Cukor, Soľ
3. Kristián Kubis: plagát pre film Mad Max
Doktorandská sekcia
Čestná cena: Mgr. Ján Paukovic
Osobitná cena
Ivo Burcel za výtvarný koncept a vizuál
festivalu ARTUR

9

LIKE | Z prvej ruky

TRI LABORATÓRIÁ, KTORÉ PRIBLÍŽIA
ŠTUDENTOV K REALITE

TESTOVANIE POUŽITEĽNOSTI, ROZŠÍRENÁ A VIRTUÁLNA REALITA, SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE. TRI LABORATÓRIÁ, KTORÉ NA FAKULTE INFORMATIKY
PEVŠ VZNIKLI PRETO, ABY MALI ŠTUDENTI BLIŽŠIE K PRAXI. DEKAN FAKULTY INFORMATIKY, DOC. RNDR. EUGEN RUŽICKÝ, PHD., A PEDAGÓG A
ZÁROVEŇ ÚSPEŠNÝ PODNIKATEĽ RNDR. JÁN LACKO, PHD., PREZRADILI ČASOPISU LIKE, ČO NOVÉ „LABÁKY“ DOKÁŽU.
Ako vznikol projekt troch laboratórií?
ER: Pred dva a pol rokmi som bol na pracovnej ceste na univerzite v Manchestri,
kde som videl podobné laboratóriá, ako aj
ich špecializované laboratórium testovania
použiteľnosti. Inšpirovalo ma to založiť
niečo podobné na PEVŠ. K tomu pribudli
aj ďalšie – laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality a sieťových technológií.
JL: Hľadali sme možnosť, ako zabezpečiť lepší vyučovací proces pre našich študentov. Ale
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aj pre zamestnancov, aby mohli riešiť svoje
výskumné a vedecké úlohy. Z podobných
laboratórií na Slovensku sú tieto najprogresívnejšie v tom, že sú veľmi flexibilné. Vieme
ho ponúknuť na výskum rôznym fakultám,
rôznym odborom s rôznymi zariadeniami
a softvérmi.
Začnime laboratóriom testovania použiteľnosti. V čom spočíva jeho funkcia?
JL: Laboratórium slúži na to, aby boli mobilné či desktopové aplikácie pre používateľa

viac prehľadné, jednoduché na ovládanie
a aby boli grafické používateľské rozhrania
intuitívne. Návrh programátora tak konfrontujeme s reálnym používateľom. Musíme
myslieť na to, že softvér bude používať
obyčajný človek.
ER: Vezmime si napríklad program pre
daňový systém. Človek chce podať daňové
priznanie, používa na to softvér, ktorý nie
je dostatočne komfortný. Programátor chce
vedieť, s čím je nespokojný. Najlepšie
ho otestovať naživo. V laboratóriu si človek

Text: Radovan Kopečný
foto: Archív PEVŠ

na počítači podáva daňové priznanie,
v desiatej minúte bol nespokojný a zanadával
si. Programátor sedí za sklom, cez ktoré ho
používateľ nevidí a následne všetko
vyhodnotí. Týka sa to aj hardvéru. Na
Taiwane vymysleli kocku na testovanie
Parkinsonovej choroby. Pacient má za úlohu
správne postaviť kocku, celý pohyb sledujú
senzorické zariadenia a všetko sa zazna
menáva. Lekár vidí, či pacient má nejaké
problémy s uvedenou chorobou, t.j. či sa
mu trasú ruky.
Takže napríklad študent má v rámci záverečnej práce naprogramovať aplikáciu
a v laboratóriu ju následne otestovať na
reálnom používateľovi?
JL: Presne o to ide. Aby sme to v prvom rade
využili pre našich študentov a potom aj pre
ďalšie výskumy. V spolupráci s psychológmi
môžeme testovať soft skills študentov.
V rámci fakulty ekonómie a podnikania sme
sledovali dva nezávislé tímy, ktoré mali rokovať a negociovať zadané rozhodnutia.
ER: Zaznamenával som napríklad to, keď
mali študenti prezentovať bakalárske práce.
Následne som mohol vyhodnocovať ich
prezentačné zručnosti.
Je priestor na spoluprácu s externým
prostredím?
ER: Áno, počítame s tým. Hľadáme firmy,
ktoré by mohli využívať toto laboratórium.
Poďme k laboratóriu virtuálnej a rozšírenej reality. Obsahuje aj Oculus Rift.
JL: Pre naše experimenty sú dôležité virtuálne prostredia. Namodelované sú tak, že
sú plne integrované s používateľom. Teda
nielenže sa otáčam a pozerám okolo seba,
ale sa aj pohybujem. Toto laboratórium
v spolupráci s laboratóriom testovania použiteľnosti má smerovať k tomu, aby sme študentom ponúkli priestor, možnosti, hardvér,
softvér na to, aby mohli vyvíjať aplikácie pre
virtuálnu či rozšírenú realitu. No aj na to, aby
naše projekty boli plne zabezpečené po
hardvérovej a softvérovej stránke.
Teda rovnako, ako pri prvom laboratóriu,
aj tu si môžu študenti v rámci záverečnej
práce vytvoriť virtuálne prostredie?
ER: Nielenže môžu, musia.
JL: Časť projektov našich študentov smeruje
aj do oblasti visual computing, čo zahŕňa
sféry ako počítačová grafika, vizualizácia,
počítačové videnie. Študenti s príbuznými

témami záverečných prác, majú podmienku,
aby laboratóriá aktívne využívali. Vďaka
tomu budú mať dotyk s realitou, aká je
v ozajstných firmách.
Ide čisto o záverečné práce alebo v laboratóriách pracujú všetci študenti? Napríklad v rámci skúšky z predmetu?
ER: Ide o minimálne štyri predmety, ktoré
sa realizujú v laboratóriách.
JL: Máme predmet, ktorý sa volá virtuálna
a rozšírená realita. Aj predmety ako základy
multimédií, webové technológie, dizajn, špeciálny predmet testovanie používateľských
rozhraní.
ER: Aj vizualizáciu dát možno robiť pomocou
virtuálnej reality.
Čiže ide o naplno využívané pomôcky.
ER: Teraz sa všetko len rozbieha,
a pritom máme veľký záujem aj z firiem.
JL: Keďže sme ich otvárali v letnom semestri,
prebieha v nich už aj výučba.
ER: Hovoril som aj s prodekankou fakulty
psychológie. Plánujeme spoluprácu na projektoch v laboratóriách aj s touto fakultou.

Na fakulte zároveň pribudlo aj laboratórium sieťových technológií.
JL: Toto laboratórium je primárne určené na
výučbu. Počítačové siete a podobné predmety si vyžadujú dotyk s realitou. Môžeme
virtuálne simulovať čokoľvek, akékoľvek
routre, servery a pripojenia, ale vždy je dobré, keď si to môžu študenti reálne vyskúšať.
Konkrétne tento predmet je povinný pre
všetkých študentov fakulty informatiky.
Keď bude treba nakonfigurovať sieť alebo
spraviť návrh siete, nebude im to cudzie.
Ak budú na manažérskych pozíciách, budú
rozumieť tomu, čo treba zabezpečiť.
ER: Realizovali sme jeden projekt v rámci
Vyšehradského fondu, kde okrem našej
fakulty informatiky bola aj vysoko hodnotená univerzita na Taiwane, ktorá je v
celosvetovom rebríčku na 34. mieste. Išlo
práve o spomínanú kocku, kde sa zapájali
senzomotorické siete. Máme tam jednoduché lacné zariadenie (Raspberry Pi), ktoré
umožní komunikáciu na diaľku. Pacient
nemusí stále chodiť k lekárovi, jeho snímanie
z domu sa uloží na jednom dátovom mieste.
Lekári môžu takto vyhodnocovať tisícky
pacientov z jedného miesta. To už je koncept
smart city. Ako moderný dom, v ktorom
máte komfortne zabezpečenú komunikáciu
všetkých zariadení.
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S takýmto vybavením v škole majú študenti isto nejednu ponuku na prácu či stáž.
ER: Máme ponuky z firiem, ktoré pozývajú študentov na stáže. Je to akoby duálne
vzdelávanie, nielenže sa študent prakticky
vzdeláva v škole, ale zároveň stážuje či
pracuje vo firme. Niektoré predmety u nás
zabezpečujú externisti a tí si už na škole vyberú budúcich relevantných zamestnancov.
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JL: Naši študenti nedostanú bakalársky titul,
kým neabsolvujú povinný predmet odborná
prax. U nás je povinnosť byť v kontakte
s reálnym prostredím, byť v dotyku s realitou.
ER: Sme radi, keď firma zamestná nášho
študenta. Dôležité je, aby ho nezamestnala
natoľko, že nemá čas vzdelávať sa.

JL: Na druhej strane máme aj študentov,
ktorí si založili vlastné firmy. Často to boli
najskôr nápady v záverečných prácach, ktoré
sa pretavili do reálnych produktov. Alebo
opačne – potrebovali vo firme riešiť problém
natoľko zaujímavý aj z hľadiska odborného
riešenia, že na jeho základe realizovali
záverečnú prácu.

news
OBHÁJILI SME AKREDITÁCIU,
PEVŠ MÁ ZELENÚ
Paneurópska vysoká škola obstála pred
Akreditačnou komisiou. Obhájila tak právo
poskytovať vzdelanie na všetkých piatich
fakultách v príslušných bakalárskych,
magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných programoch. Fakulta práva, Fakulta masmédií, Fakulta ekonómie a
podnikania a Fakulta psychológie PEVŠ tak
môžu poskytovať plnohodnotné vzdelanie na prvom, druhom a treťom stupni
štúdia, Fakulta informatiky PEVŠ na prvom
a druhom stupni. Objektívne a nestranné
posúdenie akreditačného spisu našich
fakúlt obstálo pred komisiou a študenti
PEVŠ sa tak nemusia obávať o dokončenie
svojho vzdelania. Rovnako úspešne môže
PEVŠ prijímať aj nových študentov na svoje
fakulty.

Text: Radovan Kopečný

S PRÁVOM SME BOLI V PRÁVE
Problémy Fakulty práva PEVŠ sú definitívne zažehnané, všetko sa vrátilo do
starých dobrých koľají. Potvrdil to Krajský
súd v Bratislave. Rozhodnutie exministra
školstva o pozastavení akreditácie fakulty
práva bolo nezákonné. Bývalý minister
školstva, vedy, výskumu a športu Juraj
Draxler vlani pozastavil akreditáciu Fakulty
práva PEVŠ. Rozhodnutie sa týkalo detašovaných pracovísk v Česku a na Slovensku,
ktoré mali porušovať niektoré povinnosti
školy - tie sa však priamo netýkali fakulty
práva v Bratislave. Pozastaviť sa malo prijímanie do prvých ročníkov bakalárskeho a
magisterského štúdia. Keďže minister ďalej
nereagoval, škola podala žalobu o nezákonnosti rozhodnutia a súd škole vyhovel.
Krajský súd jeho nezákonné rozhodnutia
zrušil a dal škole i fakulte práva za pravdu.
Prijímanie i vzdelanie budúcich právnikov
tak nie je ničím ohrozené.

NOVÝ ODBOR,
PRAKTICKEJŠIA PEVŠ
Študijný odbor Realitné právo predstavuje
významný krok smerom k výučbe zameranej na prax. Fakulta práva PEVŠ ako prvá
právnická fakulta na Slovensku priniesla
takéto zameranie. Oficiálne partnerstvo s
Národnou asociáciou realitných kancelárií
Slovenska (NARKS) a vybranými advokátskymi kanceláriami otvorí nové možnosti
štúdia, ktoré bude produkovať absolventov s reálnym uplatnením. Študenti získajú
vedomosti bezprostredne týkajúce sa
realitného podnikania, realitnej činnosti či
tvorby zmlúv v praxi realitného makléra.
Medzi prednášajúcimi budú realitní profesionáli, developeri, ľudia z dražobných
spoločností, ale aj architekti, psychológovia či odborníci na financie. Program štartuje už v zimnom semestri akademického
roka 2016/2017.

Text: Anabela Mikušiaková
foto: Kristína Dúbravčíková

SPISOVATEĽKA
JANA ŠTEFÁNIA KUZMOVÁ
PÍŠE POÉZIU HLAVNE V NOCI
Na Fakulte masmédií PEVŠ sa 19. apríla konala beseda so spisovateľkou Janou Štefániou
Kuzmovou. Rodáčka z Hlohovca prezradila
študentom o svojej celoživotnej inšpirácii,
ktorú našla v tvorbe Fjodora Michajloviča
Dostojevského. Veľmi ju inšpiroval aj profesor Andrej Červeňák. Kuzmová v jednej zo
svojich kníh opísala a použila 36 citátov o
odpustení od Dostojevského. Práve on bol
témou jej doktorandskej práce.
Kuzmová píše poéziu celý život. Beseda

však nebola len o jej básňach, ale aj o etike
a filozofii. Študentom priblížila nielen svoju
tvorbu, ale aj proces, ako tvorí svoje básne.
Podľa vlastných slov zbiera inšpiráciu hlavne
v noci. Aj preto je názov jednej z jej zbierok
básní V noci je každá báseň sova, ktorá vyšla
v roku 2007.
Besedu moderovala študentka fakulty
masmédií Lívia Doležalová. Prváčka je zároveň bývalou žiačkou spisovateľky Kuzmovej,
ktorá učila na Základnej umeleckej škole v

Hlohovci literárno-dramatický odbor. Rozprávanie poetky obohatila o hru na gitare
a spev aj svojou piesňou s názvom Nestoj.
Na otázku, aký je rozdiel medzi básňami a
poéziou, odpovedala spisovateľka poeticky. Vysvetlila, že keď človek píše báseň, je
to, akoby hral na hudobný nástroj, ale keď
píše poéziu, je to, akoby komponoval celý
orchester.
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artin Šperka
M
DOKÁZAL BY SOM SEDIEŤ ZA
POČÍTAČOM CELÉ DNI

LEN MÁLO PEDAGÓGOV INFORMATIKY SA MÔŽE POCHVÁLIŤ TÝM, ŽE VYLIEZLI NA
SEDEMTISÍC METROV VYSOKÝ VRCH. PRIEKOPNÍK POČÍTAČOVEJ GRAFIKY NA
SLOVENSKU DOC. ING. MARTIN ŠPERKA, PHD., VŠAK V SEBE SKRÝVA OVEĽA VIAC.
HOROLEZEC, FOTOGRAF, VEDEC A PROGRAMÁTOR V JEDNEJ OSOBE NÁM PREZRADIL
AJ TO, AKO (NE)BYŤ WORKOHOLIKOM.
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ste vášnivý horolezec. Kedy vás oslovili
hory?
Často sme chodili s otcom do prírody. Býval
som v meste, no na okraji Banskej Bystrice.
Stále som bol v lese. Chodil som s ním na
poľovačky a zbieral lesné plody, až som sa
dostal na skaly a začal liezť.
Prvý vrch, na ktorý ste vyliezli?
Keď som mal tri roky, otec ma zobral na vrch
Krížna vo Veľkej Fatre. Ešte ako dieťa ma bral
na vrchy Prašivá, Ďumbier či Chopok a na
lyžiarske túry. S bratancom sme chodievali
na cvičné skaly. Prvý vrch, na ktorý som
samostatne vyliezol, bol Panský diel.
A prvá expedícia?
Prvá väčšia akcia bola, keď som kolegov
z práce vyviedol na Gerlach. Bez lana, bez
akýchkoľvek znalostí, navyše bola aj hmla.
Prežili sme v zdraví.
Prečo vás oslovila informatika, keď ste
mali blízko k prírode?
Vyrástol som v dynastii lesníkov. Starý otec
bol horár, jeho brat a bratanci boli lesníci.
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Otec chcel, aby som študoval lesnícku školu. V
piatej triede som si postavil rádiový prijímač
s kryštálkou. Neskôr som sa dostal k tranzistorovej stavebnici, boli to prvé tranzistory v
Československu a poskladal som dokonalejšie
rádio. Vtedy ma elektrotechnika začala baviť.
Ale chodeniu do hôr som sa venoval naďalej.
Horolezectvo je spôsob života.
Chodíte ešte na hory?
V októbri som bol v indických Himalájach.
Šesťtisícka. Na vrchol som sa, žiaľ, nedostal.
Nieže by som nevládal, ale zvolili sme zlú
taktiku a prišli sme pod šesťtisíc metrov.
To bolo zatiaľ najvyššie?
Vyliezol som na najvyšší vrch Kazachstanu – Khan Tengri. Bolo to 6995 metrov, no
dnes sa udáva 7010 metrov.
Hrá na horách vek dôležitú rolu?
V horách nájdete rôznych ľudí. Pod Mount
Everestom som stretol sedemdesiatpäťročného Japonca, chcel byť najstarším človekom na vrchole a o dva týždne sa mu to
podarilo. O päť rokov tam vystúpil ešte raz

ako osemdesiatročný. S umelou srdcovou
chlopňou. Dostal sa do Guinessovej knihy rekordov. Ale prvýkrát to bolo pred 42 rokmi,
keď sa mu podaril zjazd Everestu na lyžiach.
Aký bol najvzácnejší zážitok z lezenia po
horách?
Bolo ich veľa. Napríklad prvý skalný výstup
na jednu ihlu v Žarnovickej doline vo Veľkej
Fatre. Krásna krajina pripomínala ázijské
maľby hôr, pekné počasie, bolo to vzrušujúce. Potom napríklad tretí najvyšší vrch
v Afrike v Ruwenzori. Kým sme sa dostali k
hore, šli sme najskôr päť dní cez džungľu.
Išlo niekedy o život?
Párkrát. Raz som padol na hlavu zo šiestich
metrov. Zlomená ruka a otras mozgu. Keď
som liezol na najvyšší vrch Južnej Ameriky,
Aconcagua, odniesol som si mierne omrzliny
prvého stupňa na prstoch na nohách. Ale
bol to pekný zážitok. Prišli sme na vrchol a
stmievalo sa. Pozoroval som západ Slnka nad
Tichým oceánom a tieň, ktorý hora vrhala na
pampy.

Text: Radovan Kopečný
foto: Zuzana Dúbravová

DOC. ING. MARTIN ŠPERKA, PHD.
Priekopník počítačovej grafiky na Slovensku študoval Fakultu elektrotechniky Českého vysokého učení technického v Prahe, doktorát získal v Ústave
technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied. Hlad po vzdelaní ho viedol
od Ohio State Univerzity, Columbus
cez berlínsku Akademie der Wissenchenschaften až po Nottingham Trend
University a Leeds Metropolitan University. Okrem Fakulty elektrotechniky
a informatiky (dnes FIIT) STU a Fakulty
informatiky PEVŠ pôsobil aj na Vysokej
škole výtvarných umení a Filmovej a
televíznej fakulte VŠMU. Je držiteľom
viacerých vedeckých ocenení, autorom
vyše 60 recenzovaných odborných
vedeckých článkov a ovláda programovacie jazyky assembler, Algol, Fortran,
Basic, Pascal, Forth, C, Java, JavaScript,
HTML a CSS a prácu s viacerými programátorskými knižnicami a systémami
pre multimédiá, počítačovú grafiku,
virtuálnu realitu, animáciu, spracovanie obrazu a video.

Okrem horolezectva sa venujete aj fotografii. Kde vznikla vášeň pre fotku?
Otec fotografoval a zúčastnil sa rôznych súťaží. Pomáhal som mu v čiernej komore, bolo to
tajomné. Už na priemyslovke som amatérsky
fotil. Často som chodil na výlet s fotografom
Dušanom Slivkom. On v Prahe študoval na
FAMU (Filmová a televízna fakulta Akadémie
múzických umení, pozn. red.), ja na Českom
vysokom učení technickom. Začal som sa o to
hlbšie zaujímať.
Takže ste strávili mladosť medzi umelcami.
Veľa mojich priateľov sú umelci, často chodím do hôr s fotografom Paľom Breierom.
Sestra je výtvarníčka, Dušan Slivka je môj
bratanec. Poznal som veľa ľudí z FAMU a AVU
(Akadémia výtvarných umení, pozn. red.). Zoznámil som sa tak aj s mojou ženou Juditou
Csáderovou, profesionálnou fotografkou.
Ako to, že ste neprepadli umeniu a ostali
pri technike?
Priznám sa, neskôr ma už elektrotechnika so
zameraním na telekomunikácie veľmi nebavila. Uvažoval som, že prestúpim na architektúru. Zlom prišiel s analógovými počítačmi. Fas-

cinovalo ma, keď som mohol naprogramovať
obrázok. Prestúpil som na automatizáciu. Boli
sme prví absolventi automatizácie so zameraním na počítače v Československu. Ťažko sa
však hľadala práca. Bol rok 1970, stop-stav,
všade previerky. Chcel som ísť na Akadémiu
vied, no nemohli ma prijať. Nakoniec som sa
na akadémiu dostal ako zamestnanec Tesla
Orava, kde vzniklo výskumné pracovisko
vývoja počítačov v Žiline. Moje prvé zadanie
bol hardvér počítačov štvrtej generácie,
známy politik Jozef Mikloško mal na starosti
softvér. Neskôr som odišiel do Bratislavy.
Vládla tam tvorivá atmosféra. Pracovali tam
mnohé osobnosti, ktoré sa neskoršie preslávili v politike - obaja Mikloškovci, Ján Langoš,
Vladimír Palko. Prepadol som tomu, bol som
workoholik a nosil si prácu domov. Dokázal
som pracovať aj pätnásť hodín vkuse.
Je to dobrá životná cesta byť workolik?
Bránim sa tomu. Workoholik by som bol aj
teraz. Programovanie ma vždy bavilo, no
mám aj iné záujmy. Dokázal by som sedieť
za počítačom a nad knihami celé dni. Človek
si však musí povedať, že stačí.
ste autorom konceptu a spoluprogramátor softvéru pre prvú úvodnú počítačovú
animáciu pre reláciu Slovenskej televízie.
Bola to relácia Veda, výskum, vývoj. Išlo
o veľmi jednoduchú animáciu, slová šli po
runwayi, ako keď štartuje lietadlo. Neskôr
som robil pre televíziu ďalšie projekty.
Používal som osembitový počítač PMD 85. V
inej relácii o vede som robil animované grafy
na modré pozadie. Musel som obrazy meniť,
no počítač bol spomalený, tak som mal dva.
Každý sa musel chladiť ventilátorom. Zároveň
som nesmel rušiť program, takže som sedel
vo vedľajšej miestnosti, kamera to snímala.
Aby nebolo vidieť odrazy na monitore, sedel
som v tme a povely dostával do slúchadiel.
Na letnej škole zvukového majstra na
PEVŠ ste prednášali o programovaní
hudby.
Rád som sa na počítači zabával s fraktálmi
a napadlo mi urobiť fraktálnu hudbu. Nemám hudobné vzdelanie, no zaujímalo ma
generovanie zvukov pomocou fraktálnych
vzorcov. Neskôr som sa začal o počítačovú
hudbu zaujímať. Na sympóziu elektronického umenia v Montreale som vystupoval
v panelovej diskusii spolu profesorom Douglasom Hofstadterom, autorom známej
knihy Gödel, Escher, Bach. Kompozície robil
na počítači a imitoval skladateľov. Napríklad baroková hudba má isté kánony, v
ktorých sa vždy nejaký vzor opakuje. Teória
fraktálov hovorí, že ide o sebapodobnosť.
V hudbe sa takisto opakujú motívy. K tomu
možno pridať prvok náhodnosti. Veľa teórií
hovorí, že umenie sú vzorce

a až potom to človeka chytí za srdce. Dnes
možno automatizovať nielen samotné kreslenie, ale aj proces inšpirácie.
Ako pedagóg fakulty informatiky ste vychovali množstvo študentov. Má Slovensko potenciál na vlastné Silicon Valley?
Čo sa týka hardvéru, malé Slovensko sa len
ťažko niekam posunie. Kedysi bol veľkým vynálezom storočia tranzistor. Neskôr vymysleli, že na jednom čipe možno mať viac tranzistorov. Dnes majú procesory GPU okolo desať
miliárd tranzistorov. Československo patrilo
medzi prvé krajiny v Európe, ktoré začali
vyrábať integrované obvody. Bolo tam asi
päťdesiat tranzistorov. Kopírovali sme americké počítače a vyvíjali vlastné. Pokrok išiel
rýchlo a ukázalo, že nestíhame. Neskôr však
prišla revolúcia a už nebolo treba kopírovať.
Boli snahy o slovenské Silicon Valley, keď si
tu americké firmy založili pobočky. No drobné krajiny ako my nemajú v oblasti hardvéru
šancu. Procesory sa navrhujú v USA, Izraeli,
Číne a Indii. Ale čo sa týka softvéru, máme
na Slovensku veľa mladých talentov.
Takže predsa len.
Dnes existujú rôzne stavebnice a zákaznícke
integrované obvody. Napríklad Arduino.
Týmito stavebnicami môžete spojiť hardvér
a softvér. V tejto oblasti je na Slovensku veľa
šikovných ľudí a obrovské pole pôsobnosti. Spomeniem napríklad nášho študenta
Roberta Schochmanna a jeho startup Anima
Technika. Existuje množstvo úspešných
slovenských softvérových firiem. Najúspešnejšou je ESET, kde pôsobí na vysokom poste
jeden môj bývalý diplomant.
Je potenciál mať na Slovensku viac takýchto firiem?
Áno. Ľudstvo posúvajú dopredu jednotlivci.
V škole máme veľa schopných študentov,
takže potenciál šikovných jednotlivcov tu je.
Dnes sa každý chce naučiť kódiť.
Programátori sú rôzni. Sú kóderi, ktorým
presne poviete, čo majú urobiť a urobia
to. Ale programátor je aj človek, ktorý robí
analýzu problému, navrhne riešenie a urobí
dôležité rozhodnutia. Taký potrebuje aj
vedomosti zo softvérového inžinierstva
a aplikačnej oblasti. Sú aplikačné oblasti,
kde treba ovládať aj matematiku, fyziku
a iné prírodné, humanitné, ekonomické a
technické vedy. Na vysokej škole sme mali
desať semestrov matematiky a nechápal
som, prečo mi to bude užitočné, ale niektoré
veci som však potreboval až po dvadsiatich rokoch praxe. Je to o zmene. Keď máte
vzdelanie a niečo sa zmení, nemáte problém
sa adaptovať. Ak máte dobré solídne, ale aj
všeobecné vedomosti, ste dlhodobo uplatniteľní na trhu práce.
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SLADKÉ SI DÁM NA RAŇAJKY
A MÁM NA CELÝ DEŇ DOSŤ

ÚSPEŠNÁ ABSOLVENTKA FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ VYMENILA TÚŽBU PO RODINE ZA PEČENIE KOLÁČOV. V TOMTO ROKU
SI KATARÍNA KAŠŠOVÁ SPLNÍ SVOJE NAJVÄČŠIE SNY. OKREM OTVORENIA VLASTNEJ PEKÁRNE VYDALA MLADÁ PEKÁRKA SVOJU PRVÚ
PEKÁRSKU KNIHU. TO, ČI MÁ ĎALŠIE NESPLNENÉ SNY, PREZRADILA V ROZHOVORE.
Pečenie a ekonómia. To nie je úplne klasická
kombinácia.
Pôvodne som chcela ísť na medicínu, ale
mám strach z krvi, tak mi ostala ekonómia
a podnikanie.(smiech) Počas prvých rokov štúdia som si vravela, že po škole nebudem robiť
nič. Chcela som ostať doma a vychovávať
deti, venovať sa rodine. Nemala som vtedy
žiadne väčšie ambície.
Žena v domácnosti s vysokoškolským
titulom?
Vysokú školu som sa rozhodla absolvovať,
lebo sa rada vzdelávam a učím nové veci.
Podľa mňa žena, ktorá chce vychovávať deti,
by mala byť aj vzdelaná. Myšlienka na rodinu
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ma držala prvé dva roky, ale v poslednom
ročníku ma to prešlo. Som absolventkou
anglickej verzie nášho štúdia a počas toho,
ako som absolvovala PEVŠ, som si uvedomila,
že by ma bola škoda. (smiech)
Čo ťa inšpirovalo, aby si začala s pečením?
Raz som si doma otvorila pekársku knihu s
tým, že idem niečo upiecť. Upiekla som
koláč, ktorý mi chutil. Tak sa to celé začalo.
Bavilo ma to. Často som si sama doma piekla.
Hlavne, keď som brigádovala v banke a musela som skoro vstávať, večer som si napiekla,
aby som sa mala ráno na čo tešiť. Neskôr som
to začala rozvíjať a známi, rodina a kamaráti
si postupne začali objednávať moje koláče
a takto to dopadlo.

V tom momente ti skrsla myšlienka, že
z toho môže byť biznis?
Keď som nastúpila do piateho ročníka, všetci
sa ma začali pýtať, čo chcem vlastne robiť.
Snáď každý pozná otázku: „Čo budeš robiť po
škole?“ Pre mňa bola logická odpoveď, že
budem piecť. Nevedela som ako, ani kde, len
som vedela, že chcem piecť a robiť to,
čo ma baví.
Kedy prišli odpovede na otázky „Ako a
kde“?
Postupne, nič nebolo silené. Povedala som si,
že prečo by som si neotvorila malú pekárničku, kde by som robila na objednávky. Tento
rok si takú otvorím. Už treba len dokončiť

Text: Anabela Mikušiaková
foto: Marta Marčáková

priestor. Ten prišiel tiež veľmi spontánne.
Babka má v Lamači dom, v ktorom boli nevyužité priestory. Napadlo mi, že tam by som to
mohla urobiť. Oslovila som ju a ona súhlasila.
Začala si ako foodblogerka.
Áno, počas Erasmu v Prahe som si založila
blog. Vždy, keď som prišla domov zo školy,
zapla som si počítač a začala som spisovať
svoje recepty. Najprv len pre seba, aby
som ich mala pohromade a neskôr sa
o ne začali zaujímať moji priatelia na Facebooku. Vždy, keď som pridala fotku, ľudia
sa ma pýtali na recepty, a tak som si založila
fanpage.
Tvoje recepty majú úspech, vydala si knihu
receptov. Bol to tvoj nápad?
Celý príbeh s vydaním knihy je pre mňa veľmi
vtipný. V septembri minulého roka som priateľovi povedala, že mám sen vydať knihu.
O týždeň neskôr mi prišiel mail z vydavateľstva s ponukou na vydanie knihy. Počas
celého stretnutia som celá natešená vyskakovala a tlieskala a všetci sa na mňa pozerali,
či mi šibe. Nakoniec sme podpísali zmluvu
a mne sa tak splnil jeden sen.
Tvoja kniha sa volá Čerešnička na torte.
Je práve ona tvojou pomyselnou čerešničkou?
Mojím snom bolo mať vlastnú pekáreň a
vydať knihu. Čerešnička sa na tortu dáva, keď
je torta hotová. Mne sa tento rok síce plnia
moje sny, ale to neznamená, že žiadne ďalšie
už mať nebudem. Budem si musieť vymyslieť
nové.
Čo máš na pečení najradšej?
Najradšej mám pohľad na tortu, keď je hotová a ozdobená. Vtedy sa na ňu len pozerám.
Ten pocit, keď si niekto po ňu príde a povie,
že je spokojný, mi dáva signál, že to je to,
čo chcem robiť aj naďalej. Bavia ma chvíle,
keď mi ľudia píšu, že sa moja torta okamžite
zjedla. Samozrejme,aj to, keď si svoj výtvor
odfotím a dám na Instagram. (smiech)
Kde čerpáš recepty a inšpirácie?
Všade. Na Facebooku, od iných foodblogerov, na Pintereste a doma mám stovky
kuchárskych kníh. Čo sa týka ozdobovania,
inšpiráciu čerpám z časopisov a vlastne
všade navôkol. Recepty si vždy upravím a
prispôsobím. Moje torty nemajú maslové
korpusy, ani fondány. Žiadne farbivá, ani
marcipán, ale aj tak pečiem klasické torty,
ktoré však nie sú škodlivé. Človek by nepovedal, ale aj pečenie podlieha trendom,

rovnako ako móda. Je dôležité ich sledovať,
aby som nerobila niečo, čo nie je aktuálne.
Kto určuje trendy v tortách?
Foodblogeri. U nás na Slovensku obdivjem
Veroniku Bušovú, ktorá tiež študovala na
Paneurópskej vysokej škole. Konkrétne
právo. Momentálne vedie sladkú sekciu v
spoločnosti Bencik Culinary Group.
Taktiež sa mi páči Lucka Gažová, ktorá má
Lulu’s bakery. Obdivujem ju, pečie v Trnave
nádherné veci.
Takže na Slovensku máš silnú konkurenciu?
Určite, konkurencia tu je, ale ja to neberiem
ako niečo zlé. Sledujem to, inšpirujem sa,
želám im veľa úspechov a všetko dobré.
Z konkurencie nemám strach, ani to
nevnímam ako niečo negatívne. Nikdy
som to neriešila.
Dostávaš aj bláznivé objednávky?

nikdy nevenovala. Vymyslela som im produkt,
s ktorým sú spokojní.
A v rámci pečenia?
Spomínam si, že ma raz oslovila pani, ktorej
dcéra bola baletka. Chcela pre ňu tematickú tortu. Mala som ju upiecť do 24 hodín
s tým, že som mala vymyslieť, ako tam tie
baletky zakomponujem. Nakoniec som
napichala biele mufinové košíčky paličkami
a z marshmallow som vytvorila baletku. Zákaznička bola spokojná a neskôr mi povedala,
že sladké baletky skončili ako hračky pre
dievčatá. To bolo niečo, s čím som nerátala,
že budem raz robiť.
Máš rada sladké?
Sladké mám rada, nie však veľa. Na raňajky si
dám koláč, na to sa teším každé ráno. Koláč, kávu a potom už nemám celý deň chuť
na sladké. Môj najobľúbenejší je čokoládový
tart. Veľa čokolády a maliny.

Raz som dostala takú, ktorá ma naozaj zaskočila. Oslovili ma z Bubbleology, aby som
im vymyslela recept na katering. Ja som
vymyslela čajovú penu. To bolo pre mňa
niečo iné. Oni pracujú s rôznymi laboratórnymi pokusmi, a to je niečo, čomu som sa ja
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MKEĎirNIEKTO

TREBA BRÁNIŤ AJ ZAMESTNÁVATEĽOV,
ABY TO BOLO SPRAVODLIVÉ

UŽ ŠIESTY ROK JE HOVORKYŇOU ASOCIÁCIE ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ZVÄZOV A ZDRUŽENÍ SR (AZZZ SR). MIRIAM
ŠPÁNIKOVÁ, AKO ŠTUDENTKA FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA PEVŠ PRACUJE S TÝMI, KTORÍ SA POSTAVILI NA
STRANU ZAMESTNÁVATEĽOV A PODNIKATEĽOV. INTROVERTKA A ZÁROVEŇ HOVORKYŇA PREZRADILA, AKÉ BOLI PRVÉ
CHVÍLE PRED KAMEROU I SKÚSENOSTI S NIE VŽDY PRÍVETIVÝMI NOVINÁRMI.
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Text: Radovan Kopečný
foto: Tomáš Schiller

Ako si sa z PEVŠ dostala až do
AZZZ?
Bolo to skôr naopak. Najskôr som
sa dostala do AZZZ, a až potom
na PEVŠ. Začala som tu pracovať
popri štúdiu germanistiky. Po
roku som si však podala prihlášku
na masmediálnu komunikáciu.
Čo konkrétne ťa priviedlo na
fakultu masmédií?
Zlákal ma tento odbor, keďže
pracovné aktivity, ktoré som vtedy vykonávala, boli najmä z mediálneho prostredia. Popri práci
v AZZZ som už vtedy spolupracovala s Petrom Bielikom, synom
fotografa Ladislava Bielika, ktorý
urobil známu fotografiu muža s
odhalenou hruďou pred okupačným tankom. Fotografia získala
mnoho významných ocenení
odborníkov, čo nás viedlo k príprave množstva výstav z augusta
1968, ktoré som organizovala. Asi
toto všetko malo na mňa vplyv a
masmédiá sa mi zapáčili.
Čo ti dalo štúdium masmédií?
Mala som tu výhodu, že cvičenia,
ktoré sme v Mediálnom centre
trénovali, som mohla priamo
aplikovať v praxi.
Ale dnes si už študentkou fakulty ekonómie a podnikania.
Áno. Po získaní bakalárskeho
titulu som cítila, že v práci by
som skôr využila ekonomické
vedomosti. Chýbali mi niektoré
odborné poznatky, musela som
sa veľa pýtať kolegov. Takto som
o čosi samostatnejšia. Dala som si
preto prihlášku na fakultu ekonómie a podnikania.
Poďme ešte viac do histórie.
Ako si sa stala hovorkyňou
AZZZ?
Bolo to na odporúčanie známeho, kde hľadali osobu na túto
pozíciu. Nebol to pôvodne môj
vysnený džob, ale keď na to pozerám spätne, môžem povedať, že
túto profesiu som si veľmi rýchlo
zamilovala.
Veľa ľudí vidí hovorcu len pred
kamerou, keď poskytuje vyjadrenie. Ako vyzerá tvoj bežný
pracovný deň?
Pokiaľ nie je nič mimoriadne,
začínam väčšinou monitoringom médií, pozriem si prehľad

správ, čo predstavitelia AZZZ ku
konkrétnym témam povedali.
Urobím rešerš a rozdistribuujem ho medzi našich členov a
kolegov. Ak sú vrcholní predstavitelia hosťom nejakej panelovej
diskusie, konferencie, či relácie,
tak im pripravujeme podklady,
prípadne príhovory. Zároveň, keď
sa má schváliť nejaký významný
zákon, ktorý bude mať vplyv
na podnikateľov, organizujeme
tlačové konferencie, či brífingy.
Máme tiež svoj časopis, kde
chystáme rozhovory. Pokiaľ má
naše vedenie nabitý pracovný
program, idem v ich zastúpení
na rokovania rôznych pracovných
skupín na inštitúcie, ktoré sú pre
podnikateľov kľúčové - zväčša na
MH, MPSVR, MZV a MŠVVaŠ.
Nebála si sa prvý raz pred
kamerou?
Doteraz mám trému. Som skôr
introvertka.
Čo robíš, aby si nemala trému?
Snažím sa byť v dobrej nálade.
Po dohode s redaktorom sa rozhovor môže upraviť, a zostrihať.
Prinajhoršom treba predniesť
stanovisko odznova. Dá sa s tým
pracovať.
To znamená, že máš dobré vzťahy s novinármi?
S novinármi máme veľmi korektný vzťah, snažím sa im výjsť
vždy v ústrety. S niektorými si
aj tykám, čo ešte zjednodušuje
celý proces komunikácie. Novinári vždy ocenia, keď dostanú
potrebné informácie ešte pred
uzávierkou.
Čiže nebojíš sa novinárov?
Zatiaľ som s nimi nemala zlú
skúsenosť.
Žiadnu?
Možno len takú malú. Organizovali sme tlačovú konferenciu, a
jeden rozčúlený novinár mi pár
minút pred začiatkom volal a
nadával, že nemá kde zaparkovať. Viem, že novinári musia svoj
čas promptne prispôsobovať
udalostiam, ktoré sa v priebehu
dňa vyskytnú, no parkovanie v
centre mesta je často zložité, s
tým treba, žiaľ, rátať a nechať si
časovú rezervu.

Aké je to byť introvertka a
hovorkyňa zároveň?
(Smiech). Myslím si, že robím
pokroky. Keď dostanem úlohu,
splním ju, nerobím scény. Možno
to trochu vnútorne prežívam, ale
snažím sa to skryť.
Ak to vnútorne prežívaš, isto sa
to v tebe nazbiera. Ako odbúravaš stres?
Pravidelne sa venujem športu, s
kamarátmi chodíme na squash,
len tak si zabehať do horského
parku, alebo na thajský box, ktorému sa venujem s prestávkami
asi päť rokov. Mojou srdcovkou sú
akvabely, ktorým som sa profesionálne venovala desať rokov.
aká bola tvoja prvá tlačovka?
Dodnes si ju pamätám, bola som
veľmi nervózna. Medzičasom som
si už osvojila niektoré nepredvídateľné situácie, ktoré môžu
nastať, a viem patrične reagovať.
Priblíž nám proces komunikácie
s novinármi. Pošlem ti otázku,
čo nasleduje?
Závisí od témy. Väčšinou stanovisko píšem sama a už len pošlem
vedeniu na kontrolu. Často
dostávame aj špecifické otázky k
náročnejším témam, napr. z oblasti energetiky či ku konkrétnym
zákonom. Tie preposielam našim
odborníkom na danú oblasť. Je
to zdĺhavejšia cesta, ale novinári
získajú fundovanú odpoveď.
Nelákalo ťa pracovať v médiách?
Už počas práce pre AZZZ som
sa rozhodla skúsiť šťastie a
zdokonaliť si reč v Lichtenštajnsku a Švajčiarsku. Tam som štyri
mesiace pracovala v televízii na
rôznych pozíciách. Veľmi sa mi
tam páčilo, ale prioritou bolo
dokončiť školu, tak som sa vrátila.
Nikdy nehovor nikdy, človek
nevie, čo mu život prinesie, ale
momentálne ma moja aktuálna
práca baví.
Škola ti končí, šesť rokov si
hovorkyňa, skúsila si šťastie
aj v televízií. Kde sa vidíš o päť
rokov?
Ťažko konkretizovať. Závisí to
od mnohých faktorov. Viem si
predstaviť aj prácu v zahraničí,
nechcem však predbiehať.

Využila si niekedy na skúškach
svoju pozíciu? Napríklad, aby
pedagóg prižmúril oko.
Nie. Rozmýšľam, či o tom vôbec
niekto vie. Skôr sa mi stáva, že
v praxi napr. na rokovaniach, či
konferenciách stretávam pedagógov našej školy.
A naopak – čo hovoria v práci
na to, keď máš skúšku?
Snažia sa mi vychádzať v ústrety.
Máme v práci priateľskú atmosféru.
Stotožňuješ sa s myšlienkou
AZZZ – chrániť záujmy podnikateľov? Treba brániť zamestnávateľov na Slovensku?
Samozrejme. Keď niekto bráni
zamestnancov, treba brániť aj
zamestnávateľov, aby to bolo
spravodlivé a vyvážené. Závisí to
však aj od vlády a jej priorít, čo
nám niekedy vytvára ťažšiu pozíciu na presadzovanie propodnikateľských opatrení a reforiem.
Isto sa pri práci stretneš aj s politikmi. Aká by si bola politička?
Ľavičiarka či pravičiarka?
Áno, v práci vidím, aký výrazný
vplyv môžu mať na podnikateľov
mať niektoré „horúcou ihlou šité“
zákony. Snažila by som sústrediť
na konkrétne riešenia, ktorými
by som mohla niečo zlepšiť alebo
zeefektívniť.
Stáva sa, že od novinárov prídu
tendenčné otázky nasmerované
proti vláde?
Určite nám už také prišli. Vtedy
poskytujeme zväčša apolitické
stanoviská. Pre podnikateľov je
kľúčové stabilné a predvídateľné
podnikateľské prostredie, či už z
dielne ľavice, alebo pravice.
Nebolo by lepšie, keby sa len
podnikalo a nebola by vláda?
Znie to síce ideálne, ale neviem si
predstaviť, kto a akým spôsobom
by udržiaval poriadok. Predsa kto
iný, ako vláda, môže zlepšovať
podnikateľské prostredie?
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ÚSPEŠNÁ SEZÓNA PLNÁ KVALITNÉHO HOKEJA

SEZÓNA EURÓPSKEJ UNIVERZITNEJ HOKEJOVEJ LIGY JE UŽ ZA NAMI. CHLAPCI Z TÍMU PANEUROPA KINGS OPÄŤ REPREZENTOVALI
NAŠU ALMA MATER A BOJOVALI O TROJEF PRE VÍŤAZA – SEKERAS TROPHY. NAPRIEK TOMU, ŽE SA IM VYTÚŽENÚ CENU NEPODARILO
ZÍSKAŤ, MAJÚ ZA SEBOU VEĽMI ÚSPEŠNÝ ROČNÍK.
Paneuropa Kings vstúpili do
sezóny s niekoľkými novinkami.
Ako prvé začnime s kádrom. Ten
prešiel naozaj veľlkými zmenami,
keďže pre pracovné povinnosti či
ukončené štúdium odišli mnohí
hráči z predchádzajúcich dvoch
ročníkov. Miesto nich do tímu prišli nové, mladšie posily. Hráči sa
však menili aj naďalej a v polovici
sezóny spravili Kings asi najväčší
„draft“, keď sa do tímu pridali
aj ďalší hokejisti. Z pôvodnej
zostavy, opäť najmä kvôli iným
povinnostiam, zostalo len pár
vytrvalcov.
Zmeny nielen v mužstve
Niektorí neodišli ďaleko. Boris
Jankovský, ktorý bol v predchádzajúcich sezónach jedným z najúspešnejších hokejistov Paneuropa Kings, sa rozhodol zmeniť
pozíciu a stal sa marketingovým
manažérom tímu. So zmenou
prišiel aj nový systém fungovania mediálneho tímu. Reklama a
PR išli na plné obrátky.
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Ďalšou veľkou zmenou bol
domáci štadión. Po ružinovskom
Zimnom štadióne Vladimíra
Dzurilu, kde strávili Kings dve
sezóny, sa tentokrát presunuli na
Zimný štadión Ondreja Nepelu.
Fanúšikom tak ponúkli možnosť
užiť si hokejové predstavenia na
najväčšom a najmodernejšom
slovenskom hokejovom štadióne. Hráči si túto zmenu nevedeli
vynachváliť. Veľkej časti z nich
sa splnil sen zahrať si na ľadovej
ploche, na ktorú sa inak postavia
len reprezentanti alebo hokejisti
bratislavského Slovana.
Noviniek bolo, samozrejme,
oveľa viac. Môžeme spomenúť
napríklad novú šatňu pre chalanov, možnosť kupovať lístky na
zápasy cez ticketportal či vlastné
cheerleaderky na domácich zápasoch. Poďme však ďalej.
Spolupráca a pomoc iným
Kings v uplynulej sezóne rozbehli
tri veľké spolupráce. Prvou z nich
bola spolupráca s Ministerstvom

vnútra Slovenskej Republiky. Spoločne vytvorili videokampaň na
podporu projektu proti kriminalite mládeže.
S pomocou ministerstva prišla
aj ďalšia spolupráca. Tentraz
s detskými domovmi v Bratislave. Nadväzujúc na prvý projekt
sa tím Paneuropa Kings snažil
ukázať deťom z detských domovov, že sa oplatí hrať hokej a
popri tom sa vzdelávať. Trom
detským domovom rozdávali pravidelne počas sezóny 30
voľných vstupov na kadžý zápas
v Bratislave. Jedným z hlavných
cieľov netradičnej aktivity bolo
vytvoriť pre deti pozitívne vzory.
Azda najvýraznejšou spoluprácou, do ktorej sa Králi zapojili,
bola pomoc nadácii významnej
umelkyne Gordany Turuk –
Krehké deti. Už tradičná dražba
špeciálnej edície dresov, v ktorej
chalani odohrali posledný domáci predvianočný zápas proti HK
Slávia STU, mala obrovský úspech.

Na konto nadácie, ktorá pomáha
deťom s vývojovými chybami na
Neonatologickej klinike intenzívnej medicíny v nemocnici na
Kramároch, tak aj vďaka športujúcim študentom pribudla krásna
suma 1000 eur.
Späť k hokeju
Vráťme sa naspäť k hokeju.
Paneuropa Kings odštartovali
sezónu nad očakávania. Až
do konca kalendárneho roka
neprehrali na domácom štadióne
ani jeden zápas a výsledky z hosťovania takisto neboli najhoršie –
dve výhry a tri naozaj veľmi tesné
prehry. Prvý zápas v novom roku
odštartoval ďalšiu sériu výhier
ako doma, tak aj vonku.
O domácu neporaziteľnosť pripravil Kráľov až tím UK Praha,
a aj to až v polovici februára.
Tento zápas sa však zapísal do
pamäte divákov nielen prehrou
2:7, ale najmä pre predčasné
ukončenie hry z dôvodu kolapsu

Text: Jana Pšenková
foto: archív Paneuropa Kings

jedného z našich nových hráčov
– Richarda Bartáka. Ako sa však
po vyšetreniach ukázalo, nešlo
o nič vážne a Rišo sa neskôr opäť
postavil na ľad.
Po tomto zápase sa však našim
už veľmi nedarilo. Do konca
základnej časti ich čakali už len
dvaja súperi – Gladiators Trenčín
a Technika Praha. Ani jeden
súboj sa im nepodarilo vyhrať
a základnú časť ukončili tesnou
prehrou – českému tímu podľahli
2:3. Napriek tomu si Kings udržali
druhé miesto a zabezpečili si
priamy postup do semifinále play
off EUHL. Bilancia po základnej
časti: 18 zápasov, z toho 12 výhier a 5 prehier.

Okrem tímovej spolupráce sme
počas sezóny mohli vidieť aj
perfektné individuálne výsledky. Útočník Filip Krahulec sa
niekoľkokrát umiestnil na čele
tabuľky najlepšieho strelca ligy
a v bodovaní ho nasledovali aj
ďalší naši hráči – Rišo Barták či
Patrik Hubek.
Play off
Takmer dva týždne čakali Kings
na výsledky štvrťfinálového
kola play off, a teda aj na meno
súpera v semifinále. Ako minulý
rok, aj teraz sa ním stal tím UMB
Banská Bystrica. Práve oni vyradili
náš tím z boja o Sekeras Trophy
sezónu predtým. Tentoraz boli
však úspešnejší chlapci z Paneu-

ropa Kings. V dvoch vzájomných
stretnutiach porazili tím spod
Urpína 4:2 a 3:2.
Prišlo finále, ktoré proti sebe
opäť odohrali finalisti z prvého
ročníka EUHL. Bolo to derby hlavných miest Slovenska a Česka.
Prvý zápas, ktorý sa odohral
na štadióne Slovana, sa tešil rekordnej účasti návštevníkov. Tím
Paneuropa Kings prišlo podporiť
cez 1200 fanúšikov. Ani to však
chalanom nepomohlo a napriek
stavu 3:1 prišlo pár minút pred
koncom zápasu vyrovnanie. Kings
nakoniec prehrali po napínavej
sérii samostatných nájazdov
proti UK Praha 3:4.
O to väčšia bola motivácia vyhrať
ďalší zápas v Prahe a vynútiť si

tak tretie rozhodujúce stretnutie.
Tento cieľ aj naplnili. Králi v druhom zápase na Zimnom štadióne
Hvězda zvíťazili 5:3 a vyrovnali
tak stav finálovej série. Štastie v
poslednom zápase, ktorý sa odohral pár hodín potom, prialo domácemu tímu Karlovej Univerzity
v Prahe. Napriek veľkej snahe
a dravosti našich chlapcov sa
im zvíťaziť nepodarilo. Pohár
víťaza po záverečnom skóre 7:2
skončil už tretíraz v rukách tímu
UK Praha.

ČO NA TO TRÉNER ĽUDOVÍT JURÍNYI?
Do play off sme šli z druhého
miesta, čo nám zaručilo priamy
postup do semifinále. Čakali
sme na súpera a boli sme asi dva
týždne bez zápasovej praxe, čo
nám chýbalo. Vynahradzovali sme
si to však viacerými tréningovými jednotkami. Osud chcel, že
semifinálovým súperom bolo
mužstvo UMB z Banskej Bystrice,
s ktorým sme v minulom ročníku
prehrali boj o postup do finále.
Vedeli sme, že je to kvalitný súper,
ale mužstvo sa zomklo a ukázalo
veľkú psychickú odolnosť, čo dokázalo využiť a vyhrať. Musím však
povedať, že to nebolo jednoduché, súper bol veľmi kvalitný, ale
u nás sa prejavila sila kolektívu
a väčšia dravosť.
Finále sme si zopakovali rovnako
ako pred dvomi rokmi s Prahou.
Mali sme osem dní do prvého
domáceho zápasu, počas ktorých
chalani dreli, aby sa čo najlepšie
pripravili. Prvý domáci finálový
zápas bol asi najkvalitnejší, aký
som v EUHL videl. Malo to všetko,
čo kvalitný hokej potrebuje. Rýchlosť, dynamiku, šance a hlavne sa
plnili taktické pokyny. Mrzí ma len
to, že sme ich mali – ako sa povie
na lopate – ale rozhodlo šťastie
v nájazdoch, kde nás UK Praha
porazila. Musím pochváliť domácu

kulisu a poďakovať sa fanúšikom.
Po dni oddychu sme šli na zápas
do Prahy, kde sme odohrali opäť
kvalitný zápas a dokázali sme UK
poraziť. Vynútili sme si rozhodujúci tretí zápas, ktorý sa hral
o necelých deväť hodín, takže
regenerácia bola krátka. Ukázalo
sa to aj na výkone. Prehrávali sme,
boli sme veľakrát vylúčení, no aj
tak sme sa snažili ukázať svoju silu
a bojovať. Škoda hlavne nepremenených šancí. Súper nás za naše
individuálne chyby potrestal
a dostal nás na kolená.
Mrzí ma, že sme nedokázali získať
trofej, no musím povedať, že
túto sezónu boli chlapci veľmi
silní. Makali a šli za svojim cieľom,
no posledný krok bol najťažší
a nezvládli sme ho. Sezóna bola
krásna a predvádzali sme skvelý
a atraktívny hokej. Verím, že v tom
budeme aj pokračovať. Ďakujem
partnerom, sponzorom a podporovateľom, ľuďom, ktorí nám pomáhali a študentom zapojeným
v mediálnom tíme za ich pomoc
a priazeň. V neposlednom rade
chcem poďakovať aj Paneurópskej
vysokej škole za priestor reprezentovať ich a sľubujem, že trofej
pre túto skvelú školu vyhráme.
Ďakujem.
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Text: Anabela Mikušiaková
foto: Vanda Samardžijová

PRVÉ ŠTYRI DNI NA SLOVENSKU
SOM PREPLAKALA
TAMARA PONOMAREVA, ŠTUDENTKA FAKULTY EKONÓMIE A PODNIKANIA, SA
PRESŤAHOVALA Z UKRAJINY NA SLOVENSKO S VIDINOU EURÓPSKY UZNÁVANÉHO
DIPLOMU. NA SPLNENIE SVOJHO SNA SI VYBRALA PRÁVE PANEURÓPSKU VYSOKÚ ŠKOLU A PO SLOVENSKY SA NAUČILA ZA TRI MESIACE. V ROZHOVORE NÁM
PREZRADILA, AKÉ TO BOLO NÁROČNÉ, V ČOM JE SLOVENSKO INÉ AKO UKRAJINA,
ALE AJ TO, PREČO SI Z RODNÉHO MESTA VŽDY DONESIE NIEKOĽKO KRABÍC KÁVY.
Odišla si z Ukrajiny, konkrétne z Užhorodu. Prečo si si vybrala Slovensko?
Neviem presne, kedy som sa rozhodla, že
odídem z Ukrajiny. Bol to však deň, keď som
pochopila, že na Ukrajine nemám veľkú
šancu na kariéru a dobrý život. Moje ambície
sú veľké a v čase, keď som si všetko toto
uvedomila, žila moja mama už na Slovensku. Rozhodla som sa teda, že pôjdem na
Slovensko aj ja.
Vedela si hneď po príchode, že tu ostaneš?
Okrem Slovenska som rozmýšľala aj nad Anglickom. Slovensko je však bližšie, a to nielen
geograficky. Mentalita ľudí je veľmi podobná
ako na Ukrajine. Tieto dve krajiny majú veľa
spoločného. Keď som prvýkrát prišla do Bratislavy, veľmi sa mi tu zapáčilo. Vtedy som sa
definitívne rozhodla, že tu ostanem.
Ekónomiu si sa rozhodla študovať druhý
raz. Až natoľko ťa tento odbor zaujíma?
Jeden diplom z ekonómie už mám. Všetci
profesori mi hovoria, že ukrajinský diplom
je podľa európskeho štandardu. To však nie
je pravda. Preto som sa rozhodla urobiť si
diplom podľa týchto štandardov. Ekonómiu
som si aj tak chcela zopakovať, lebo ma
baví a mám rada čísla. Sú to zaujímavé veci.
Napríklad, ako správne vybudovať systém,
založiť podnik, riadiť ho. Na internete som
čítala veľa skvelých referencií na PEVŠ. Podľa
nich sú na škole dobrí pedagógovia a vysoko
odborné štúdium. Tak som sa rozhodla pre
PEVŠ.
Aké boli začiatky na Slovensku?
Slovenský jazyk som sa učila mesiac predtým, ako som začala chodiť do školy. Keď
som sa prisťahovala na Slovensko, vedela
som len zopár viet. „Volám sa Tamara“ alebo

„Ako sa máš?“ či „Som hladná.“. Keď začal
akademický rok, tak som začala študovať
slovenský jazyk. Bohužiaľ, bolo to dosť
neskoro.
Neskoro? Tvoja slovenčina je výborná.
Ďakujem, ale podľa mňa to ešte nie je solídne. Slovenčina je príbuzná nášmu jazyku, ale
mnoho vecí bolo naozaj ťažkých. Venujem
tomu však veľa času. Čítam, pozerám televíziu. Skúšky sú tiež dobrou školou v štúdiu
slovenčiny. Občas mám však pocit, že keď
otvorím ústa, všetci si o mne myslia, že som
chorá a „mám v hlave chyby“.
Myslíš si, že slovenský jazyk je ťažký?
Slovenčina je určite ťažký jazyk. Máte skloňovanie a dlho som si nemohla zapamätať
niektoré slová. Niektoré slová majú v Ukrajine úplne iný význam. Napríklad čerstvý
u nás znamená presný opak, teda pokazený.
Vôňa je smrad, ovocie je u nás zelenina.
V jedálni som si prvýkrát objednala dusené
ovocie a kuchárka sa ma spýtala: „Aké ovocie?“ Nakoniec som len ukázala čo chcem.
Úžasný je v slovenčine dobrý, skvelý, u nás
je to niečo škaredé.
Aký je to pocit opustiť rodnú krajinu s
vedomím, že sa možno už nikdy nevrátiš?
Prvé štyri dni na Slovensku som preplakala
a pýtala som sa, prečo som sa presťahovala. Chcela som sa vrátiť domov. Som silná
osobnosť a myslím si, že človek môže zvládnuť všetko, ak chce. Pre mňa nie je ťažké
štúdium, lebo ma baví. Najťažšie však bolo
opustiť rodinu, kamarátov. Okrem toho bolo
všetko fajn. Mám tu všetko, čo potrebujem
a nič mi nechýba. Som spokojná, že nebývam v štáte, kde je vojna. Je tu dobre a ľudia
sa usmievajú. Bohužiaľ, viem, že domov sa už

nevrátim, aj keď v to ešte trošku verím. Je to
však asi jedno percento zo sto, že bude o päť
či desať rokov na Ukrajine dobre.
Aký je najväčší rozdiel medzi Slovenskom
a Ukrajinou?
Rozdiel je ten, že tu je lepšie. Ukrajina je výnimočný štát, v ktorom bývajú skvelí múdri
ľudia. Problémom nášho štátu sú politici.
Riadia ho len oligarchovia. Náš prezident je
milionár a premiér oligarcha. Nedajú možnosť obyčajnému múdremu politikovi, aby
urobil niečo pre obyčajných ľudí. To je asi
najväčší rozdiel. Politikom vôbec nezáleží na
tom, ako žijú obyčajní občania s obyčajnými
životmi.
Na Slovensku to s politikou nie je o moc
lepšie.
Áno, máte tu tiež chaos, ale je rôzna miera
chaosu. Môže to byť 20 percent zo sto alebo
90 percent zo sto. A u nás je to práve tých
90 percent. Ja cítim v tomto štáte oporu.
Viem, že ak budem chorá alebo sa nebudem
cítiť dobre, tak mi štát pomôže. Na Ukrajine
toto nemáme, tam je každý sám za seba. Pre
vás je nepochopiteľné, že my nemáme zdravotné poistovne. U nás je to bežné. Slováci si
nevedia ani predstaviť, ako si my na Ukrajine
kupujeme lieky. Ak má u nás niekto ťažkú
chorobu, tak skôr zomrie, ako si kúpi lieky.
A to nie je čierny humor, ale krutá pravda.
Ako je teda možné prežiť v takýchto podmienkach s chorobou?
Moja babka má choré koleno. Tu, na Slovensku, sa taká choroba dá vyliečiť za mesiac.
Idete na operáciu a všetko je v poriadku.
Babka musí s dedkom predať dom
v meste a ešte stále nemá dosť peňazí. Vojna
veľmi ovplyvňuje celú krajinu. Máme krízu,

25

LIKE | aktívny život

„VIEM, ŽE DOMOV SA
UŽ NEVRÁTIM.“

naša ekonomika závisí od eura a doláru. Kurz
išiel hore a naša mzda sa nepohla. Ceny však
stúpli tri či štyrikrát.
Ako si zarábala ty?
Pred odchodom z Ukrajiny som mala veľmi
dobrú prácu. Bola som hlavnou účtovníčou.
Ráno som bola v práci o siedmej a z práce
som odchádzala o desiatej v noci. Mama mi
vždy volala s otázkou, kde som sa stratila. To
bolo v rokoch 2013 a 2014 a moja mzda bola
v prepočte 125 eur na mesiac.
Je niečo, v čom Ukrajina vyniká oproti
Slovensku?
Určite v káve. (smiech) Mám rada silnú
kávu, na Slovensku taká nie je. Najmä v
zakarpatskej oblasti existuje kult kávy.
Nikto nezačne pracovať skôr, ako si dá šálku
kávy. Ani doktor nezačne operovať pred
prvou kávou. Vždy, keď idem na Ukrajinu,
donesiem si štyri krabice dobrej, voňavej a
chutnej kávy. Káva je odpoveď aj na otázku,
čo mi na Slovensku najviac chýba.
Na Slovensku máš tiež veľmi zaujímavú
prácu. Robíš spojku pre cudzincov.
Áno. Vybavujem prechodný pobyt pre
Ukrajincov. Sú to biznismeni. Vybaviť si na
Slovensku prechodný pobyt je dosť drahé.
Pomáham im založiť súkromný podnik
alebo akciovú spoločnosť, lebo to je prvá a
hlavná podmienka, aby sem mohli prisťahovať a žiť tu. Preto som musela rýchlo študovať nielen jazk, ale aj právne a ekonomické
podmienky a najmä Bratislavu.
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Ako vyzerá tvoj bežný deň?
O siedmej ráno už cestujem po celej Bratislave. Najprv musím ísť na daňový úrad vyplatiť
dane, potom na živnostnenský úrad vybaviť
rôzne doklady. Neskôr idem na políciu a tam
držím rad pre mojich klientov, aby podali
žiadosť o prechodný pobyt. Inéokedy idem o
šiestej ráno s klientom na lekársku prehliadku. Neštudujem len ekonoiku, ale pohybujem sa aj v práve. Nie je to jednoduché, lebo
najprv musím všetkému porozumieť ja, aby
som to následne mohla preložiť svojmu
klientovi.
Ako sa človek dostane k takejto práci?
Vedela si, že chceš robiť niečo podobné?
Nie, práca si ma našla sama. Bola to skôr
náhoda. Keď som si šla na políciu pre svoj
občiansky preukaz, zoznámila som sa s
pánom, ktorý má advokátsku kanceláriu.
Po troch týždňoch mi zavolal s ponukou na
prácu. Povedal mi, že ak chcem prácu, tak ju
pre mňa má. Samozrejme, že som ju prijala,
lebo ležať na gauči ma nebaví.
Čo orientácia po hlavnom meste? Zorientovala si sa rýchlo?
Mám výborného kamaráta, ktorý mi pomáhal. Volá sa Google. Šla som po ceste, v jednej ruke som držala mobil, v druhej doklady.
Chvíľu som čítala doklady, čo musím doložiť,
prečo to musím doložiť a chvíľu som sa pozerala na mapu, kadiaľ ísť. Najprv to bolo pre
mňa ťažké. Stokrát som sa stratila, zablúdila,
ale to nevadí. Ak chcem nájsť svoju cestu,
tak ju nájdem. Stratila som súkromný život.

No nie vždy sa podarí spojiť súkromný život
a prácu. Každý človek sa musí rozhodnúť.
V rámci práce sa stretávaš s ľuďmi z Ukrajiny, to je príjemné, nie?
Je to fajn, ale nie je to veľký rozdiel. Ľudia z
Ukrajiny sú podobní tým zo Slovenska. Niekedy ma však veľmi hnevajú. Nemám rada
takých ľudí, ktorí prídu a len sa ľutujú. Hovoria: „Nikto ma tu nepotrebuje.“ Ak sa ti tu
nepáči a myslíš si, že ťa tu nikto nepotrebuje, tak sa vráť do diery, z ktorej si vyšiel. Daj
možnosť a priestor iným ľudom, ktorí chcú
zmeniť svoj život. Nemám rada tú vetu. A
áno, je to pravda, nikto ťa tu nepotrebuje.
Nikto ťa však nepotrebuje ani doma, na
Ukrajine. Potrebuješ len sám seba.
Máš recept na úspech?
Na to je jednoduchý recept. Najprv musí človek zodvihnúť zadok z pohovky. To je prvá
vec, ktorú treba urobiť. Je jasné, že ak mám
sen, tak musím prekročiť lenivosť, zabudnúť
na párty, niekedy na kamarátov a niekedy
aj na osobný život. Ak chcem prosperovať
v kariérnom živote, musím na určitý čas
zabudnúť na niektoré veci. Jediná vec, ktorej
som sa nevzdala, sú moji kamaráti v Bratislave. Aj preto, že vďaka nim sa zdokonaľujem v
slovenskom jazyku, takže stále som na ceste
k môjmu cieľu.

Text: Radovan Kopečný
foto: Archív P.K.

Peter Kriš tofovič

AK JE MÁLO TALENTU,
TREBA VEĽMI VEĽA
TVRDEJ PRÁCE

ÚSPEŠNÝ SLOVÁK, KTORÝ UŽ POČAS ŠTÚDIA ZAČAL PODNIKAŤ,
ZALOŽIL FINANČNÚ SPOLOČNOSŤ A EXPANDOVAL DO ZAHRANIČIA. ČESKÝ ČASOPIS TÝDEN HO V ROKU 2007 ZARADIL MEDZI
30 NAJBOHATŠÍCH SLOVÁKOV. OKREM NADNÁRODNEJ FIRMY
SALVE GROUP SA INVESTOR A BIZNIS KOUČ PETER KRIŠTOFOVIČ
VENUJE AJ VZDELÁVANIU A MOTIVOVANIU ĽUDÍ CEZ ÚPLNE NOVÝ
PROJEKT PK ACADEMY. NA KONFERENCII NADÁCIE ZET, NA PÔDE
VYSOKEJ ŠKOLY OBCHODNEJ V PRAHE, KTORÁ JE SESTROU PEVŠ,
SME SA S NÍM ZHOVÁRALI NIELEN O TOM, AKO MÔŽE MLADÝ
ŠTUDENT VYKROČIŤ NA CESTU ZA ÚSPECHOM.

Nachádzame sa na pôde Vysokej
školy obchodnej v Prahe. Akú
úlohu zohráva vysoká škola na
ceste k úspechu?
Podľa toho aká. Štatisticky vzdelanie znamená lepšie uplatnenie
v živote. Čím vyššie dosiahnuté
vzdelanie, tým sa ľudia majú
v živote lepšie, sú zamestnávaní
na lepších pozíciách, majú spravidla viac znalostí. Podľa mňa to
však neplatí všeobecne. Otázka
je však, o akú vysokú školu ide.
Nemyslím si, že akákoľvek škola
znamená výhodu na ceste za
úspechom.

Aká škola môže priniesť takúto
výhodu?
Najlepšie to asi dokazujú výsledky študentov. Určite sa dá urobiť
ohodnotenie prípravy študentov
pre prax. Škola by mala naučiť
človeka, aby sa dokázal presadiť
v živote. Ak by som zobral štatistické údaje, zozbieral študentov
a vyhodnotil ich kariéru, mohol
by som vyhodnotiť, ktorá zo škôl
je najlepšia. Poznáme to vo svete
– každý pozná renomované
úspešné súkromné školy. Majú
tvrdé výberové kritériá a vysoké
školné, ale kto ich absolvuje, má
dvere pre kariéru viac otvorené,
než študenti ostatných škôl.

Môže byť každý úspešný?
Každý môže byť úspešnejší, ako
bol. Záleží na tom, čo definujete
ako úspech. Pre mnícha
v Nepále je úspech niečo iné, než
pre Stredoeurópana či Ázijca.
Ľudia nevyužívajú svoj potenciál.
Myslím si a som presvedčený,
že každý človek, ktorého stretnete, má šancu sa v niečom zlepšiť.
Čo sú atribúty úspechu?
Ak by som to zovšeobecnil na
ľudskú bytosť, myslím si, že život
nie je fér už od začiatku. Keď sa
narodíte, dostávate povedzme
päťdesiat percent daností od
vašich predkov. Ak ste dostali
dobré bunky, máte konkurenčnú
výhodu od malička. Máte nefér
výhodu v oblasti, ktorú nevieme
definovať dopredu. Existujú znalosti, ktoré, ak sa naučíte, máte
šancu zlepšovať to, čo vám bolo
dané. Tak sa v živote presadíte
a budete sa mať lepšie. Vo finále
je to fifty-fifty. Päťdesiat percent
vrodené. Päťdesiat percent treba
získať počas života. Vždy tvrdím
– ak je málo talentu, treba veľmi
veľa tvrdej práce. A ešte stále
zohráva obrovskú úlohu šťastie.
Ak zoberiem generáciu mojich rovesníkov, mali sme šťastie, zažili
sme ekonomický a politický zlom.
Ľudia, ktorí sú dnes veľmi bohatí
na Slovensku a v Česku,
by nemali šancu na taký úspech
v tak krátkom čase a mladom
veku, ak by neboli súčasťou obrovskej zmeny v spoločnosti.
Hlásite sa k myšlienkam Tomáša
Baťu. Ktorú z nich by si určite
mali osvojiť naši podnikatelia?
Vybrať len jednu je veľmi ťažké. V
každom podnikaní máte ľudí

a Baťa bol veľmi dobrý psychológ. Heslá, ktoré vytváral, formovali baťovskú filozofiu. Čomu
verím ja a čo by ste si mohli vybrať do akéhokoľvek podnikania
– vybuduj ľudí a oni ti vybudujú
firmu. Podnikateľ by mal byť ako
tréner. Tvrdý na svojich zverencov, snažiť sa ich budovať a ak
bude mať šikovných ľudí, bude
vyhrávať konkurenčný boj.
Čo by ste poradili dnešnému
študentovi, ktorý chce dosiahnuť úspech?
Ide o sebapoznanie. Keď niečo
začnete, dostávate spätnú väzbu.
Študentom by som povedal – ak
cítite v sebe podnikateľa, podnikajte, aby ste získali znalosti,
zistili, čo neviete a spoznali
samých seba. Ak nemáte bunky
na podnikanie, choďte niekde
robiť. Čítajte viac kníh, choďte na
kurzy, lebo čím lepšie spoznáte
svoje slabé stránky, pomôžete si
v kariére. Pretože nie každý má
bunky na podnikanie. Vnímam to
ako vrodených päťdesiat percent.
Keď to vo vás nie je a bojíte sa
rizika, je veľmi ťažké, aby vám niekto zvonku radil. Možno je taký
človek predurčený na niečo iné,
možno bude fantastický zamestnanec u podnikateľa. Pretože ak
zasadím niekoho do prostredia,
ktoré vyžaduje úplne inú typológiu človeka, bude sa trápiť aj on,
aj jeho zamestnávateľ. Človek by
mal vyhľadávať ten typ práce, na
ktorý má bunky. Cez sebapoznanie, cez skúšanie vecí, si sám vie
pomôcť a vyhodnocovať rady,
ktoré dostáva od rodičov, koučov
či úspešných ľudí.
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POĎ K NÁM ŠTUDOVAŤ!

TERMÍN PODANIA E-PRIHLÁŠKY: DO 20. SEPTEMBRA 2016
AK MÁŠ OTÁZKY OHĽADNE ŠTÚDIA, KONTAKTUJ NÁS NA INFO@PANEUROUNI.COM ALEBO +421 904 459 000

10 dôvodov

PREČO ŠTUDOVAŤ NA PEVŠ

1.
.3
5.

KVALITNÉ 3-STUPŇOVÉ ŠTÚDIUM NA 5 FAKULTÁCH
V 20 AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH.

PRAKTICKÁ ORIENTÁCIA – VYSOKÝ PODIEL PREDNÁŠAJÚCICH ODBORNÍKOV Z PRAXE, ATRAKTÍVNA VÝUČBA VO
SVETOVÝCH JAZYKOCH, ŠTUDENTSKÉ PROJEKTY (RÁDIO,
ČASOPIS, TELEVÍZIA, INTERNETOVÁ PORADŇA PRE MLADÝCH), PRIPRAVENOSŤ UPLATNIŤ SA NA TRHU PRÁCE.

MODERNÉ UČEBNÉ METÓDY, INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
K ŠTUDENTOM.

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ – AKTÍVNA SPOLUPRÁCA SO 60
VYSOKÝMI ŠKOLAMI V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ A 20
BILATERÁLNYCH PARTNERSTIEV V KRAJINÁCH MIMO EÚ.

PRAVIDELNÁ ÚČASŤ A VYSOKÁ ÚSPEŠNOSŤ ŠTUDENTOV
NA ŠTUDENTSKÝCH SÚŤAŽIACH DOMA AJ V ZAHRANIČÍ.

.2
.4
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MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM – MOŽNOSŤ SÚBEŽNÉHO
ŠTÚDIA NA VIACERÝCH FAKULTÁCH.

.7
.9

ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM A VARIABILNOSŤ PLATIEB ZA
ŠTÚDIUM – MESAČNÉ A SEMESTRÁLNE SPLÁTKY.

MODERNÉ PRIESTORY, KVALITNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE, ĽAHKO DOSTUPNÁ ŠTUDIJNÁ LITERATÚRA.

BOHATÝ ŠTUDENTSKÝ ŽIVOT, AKTÍVNA PODPORA KULTÚRY A ŠPORTU, DOBRÉ KONTAKTY DO BUDÚCNOSTI.

RIGORÓZNE, HABILITAČNÉ, INAUGURAČNÉ KONANIE,
CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE.

.6
8.
.
0
1

VYBER SI BUDÚCNOSŤ AKO PÁN!
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O fakulte práva

Študent:

Významná právnická fakulta, ktorá udržiava vysoký štandard v oblasti právneho vzdelania. Hlavným cieľom je odovzdať študentom vedomosti, vďaka ktorým nájdu uplatnenie doma aj v zahraničí. Výučba
sa uskutočňuje s dôrazom na anglický jazyk. Fakulta umožňuje trvalý
kontakt s významnými pedagógmi právnických fakúlt z členských
štátov EÚ a ponúka možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí.		

Barbara Petláková
Vďaka individuálnemu študijnému plánu sa môžem
naplno venovať nielen štúdiu práva, ale zároveň
aj vrcholovému športu. Široká ponuka výberových
predmetov mi umožňuje zamerať sa na tie oblasti
práva, ktoré ma zaujímajú.

						
Študijné programy:
· Bc.: Právo
· Mgr.: Právo
· PhD.: Teória a dejiny štátu a práva
Trestné právo
Medzinárodné právo
Občianske právo
· JUDr.: 8 špecializácií
Študijné zamerania:
Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých
ročníkov Bc. stupňa štúdia:
· Realitné právo
· Environmentálne právo
· Počítačové právo
· Európske právo
Prijímacie konanie:
· Písomný test – základné logické a myšlienkové operácie
· Písomný test z cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk)

Absolvent:
Adam Šebesta - New Entrepreneur (Brusel, Belgicko) Erasmus for Young Entrepreneurs
V Bruseli som stretol veľa mladých ľudí, ktorí študovali na prestížnych európskych univerzitách. No nie
všetci absolvovali predmety z európskeho práva.
Päť semestrov európskeho práva na PEVŠ a možnosť
štátnych skúšok v angličtine považujem za výbornú
prípravu na kariéru v medzinárodných organizáciách
a európskych inštitúciách.

Školné:
Bc. štúdium
Denné
Rok ......................... 2190 €
Semester .............. 1150 €
Mesiac ..................... 241 €

Externé
1990 €
1045 €
219 €

Mgr. štúdium
Denné
Rok ......................... 2290 €
Semester .............. 1202 €
Mesiac ..................... 252 €

Externé
2090 €
1097 €
230 €
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O fakulte ekonómie a podnikania
Fakulta vychádza z aktuálnych trendov rozvoja ekonomiky na Slovensku a vo svete. Poskytuje vzdelanie v podnikaní, manažmente,
obchode a marketingu a to tak, aby absolventi boli všestrannými
odborníkmi v každom aspekte. Cieľom je priblížiť obsah a podmienky výučby na úroveň svetových univerzít.

Študent:
Mária Kullová
Každý deň sa stretávam s odborníkmi z praxe. Škola
mi vytvára priestor pre sebarealizáciu a je miestom,
kde študent nie je len meno na zozname.

Študijné programy:
· Bc.: Ekonomika a manažment podnikania
· Ing.: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania
· PhD.: Ekonomika a manažment medzinárodného podnikania NOVÉ
Študijné zamerania:
Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých
ročníkov Bc. stupňa štúdia:
· Účtovníctvo, dane a finančné poradenstvo
· Manažment startupov
Prijímacie konanie:
Informatívny pohovor

Absolvent:
Radka Straková - Vedúca oddelenia medzinárodných
vzťahov PEVŠ
Škola ma už od prvého ročníku prekvapila individuálnym až rodinným prístupom k študentom. Vďaka
PEVŠ a programu Erasmus som mohla vycestovať,
čo ovplyvnilo moju kariéru. Na osobné odporúčanie
som získala džob, ktorý ma napĺňa. Fakultu ekonómie
a podnikania som však neopustila a ako doktorandka
sa ďalej rozvíjam v tejto oblasti.

Školné:
Bc. štúdium
Denné
Rok ......................... 1890 €
Semester ................. 992 €
Mesiac ..................... 208 €
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Externé
1590 €
835 €
175 €

Mgr. štúdium
Denné
Rok ......................... 1990 €
Semester .............. 1045 €
Mesiac ..................... 219 €

Externé
1890 €
992 €
208 €

O fakulte masmédií
Na fakulte masmédií sa študenti stretnú s najmodernejšou technikou
a postupmi v mediálnom svete. Výučba sa výrazne orientuje na praktické skúsenosti a študentov vzdelávajú významní odborníci z mediálnej,
marketingovej, dizajnérskej a manažérskej praxe pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí. Škola má vlastné mediálne centrum s profesionálnou technikou – fotoateliér, rozhlasové a televízne štúdio, strižne,
multimediálnu učebňu dizajnu a ateliér kresby.

Študent:
Adam Böjtös
Od januára 2016 sa podieľam na tvorbe živého ranného vysielania televízie Markíza ako asistent dramaturgie. Táto práca mi umožňuje získať nové skúsenosti a skĺbiť nadobudnuté vedomosti s praxou.

Študijné programy:
· Bc.: Mediálna komunikácia
· Bc.: Dizajn médií
· Mgr.: Masmediálna a marketingová komunikácia
· Mgr.: Dizajn médií
· PhDr.: Masmediálne štúdiá
· PhD.: Masmediálne štúdiá
Študijné zamerania:
Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých
ročníkov Bc. stupňa štúdia:
· Politická komunikácia
· Marketing cestovného ruchu
· Digitálny marketing
Prijímacie konanie:
· Písomný test – všeobecný prehľad, logické myslenie
· Písomný test z cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk)
· Ústny pohovor – prezentácia študenta a jeho (ne)publikovanej
mediálnej tvorby

Absolvent:
Mgr. Vladimíra Filková - Junior brand manager
Plzeňský Prazdroj, ČR
PEVŠ mi počas štúdia dala hlavne príležitosti a
kontakty. Networking na škole plnej talentovaných a
tvorivých ľudí je základom úspechu. Rovnako aj prax
a stáže. Ak máte dobré odborné zázemie a odrazový
mostík, je už len na vás, do čoho vložíte maximum
svojej energie.

Školné:
Mediálna komunikácia
Bc. štúdium
Denné Externé
Rok ......................... 2090 € 1890 €
Semester .............. 1097 €
992 €
Mesiac .................... 230 €
208 €

Masmediálna a marketingová
komunikácia
Mgr. štúdium
Denné Externé
Rok ......................... 2190 € 1890 €
Semester .............. 1150 € 1045 €

Dizajn médií
Bc. štúdium
Denné
Rok ............................... 2450 €
Semester .................... 1286 €
Mesiac ........................... 270 €

Mgr. štúdium
Denné
Rok ............................... 2450 €
Semester .................... 1339 €
Mesiac ........................... 281 €

33

LIKE | _pre stredoškolákov

O fakulte informatiky

Študent:

Nečakaj na budúcnosť. Informatika sa rozvíja rýchlo, a preto ti
najlepšie vzdelanie poskytnú ľudia, ktorí majú nielen pedagogickú
prax, ale aj reálne skúsenosti z praxe. V rámci fakulty sa budeš
môcť zapojiť do riešenia výskumných projektov a získať potrebnú
prax pre tvoje ďalšie zamestnanie. Informatika nie je izolovaná
veda, a preto ti poskytneme výučbu prepojenú s oblasťami ekonómie,
masmédií a práva.

Martin Puškáč
Výučba koncentrovaná na záver týždňa mi dala možnosť pracovať full-time už od prvého ročníka. Získané
zručnosti som aplikoval hneď do praxe a v zamestnaní napredujem rýchlejšie než moji rovesníci.

Študijné programy:
· Bc.: Aplikovaná informatika
· Mgr.: Aplikovaná informatika
· RNDr.: Aplikovaná informatika
Študijné zamerania:
Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých
ročníkov Bc. stupňa štúdia:
· Kybernetická bezpečnosť
· Priemysel 4.0 a Big Data
· Aplikácie virtuálnej reality
Prijímacie konanie:
Informatívny ústny pohovor zo základných logických operácií
a všeobecného prehľadu z informatiky.

Školné:
Bc. štúdium
Denné
Rok ......................... 1690 €
Semester ................ 887 €
Mesiac ..................... 186 €
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Externé
1690 €
887 €
186 €

Mgr. štúdium
Denné
Rok ......................... 1790 €
Semester ................ 940 €
Mesiac ..................... 197 €

Externé
1790 €
940 €
197 €

Absolvent:
Robert Schochmann - CEO, Anima Technika
Ako študent som sa zúčastnil niekoľkých podnikateľských súťaží a umiestnil sa na prvých priečkach.
Medzi najväčšie úspechy považujem ocenenie „Študentská podnikateľská cena 2013“ od JCI a reprezentáciu Slovenskej republiky na súťaži Global Student
Entrepreneur Awards vo Washingtone. Dnes vediem
spoločnosť Anima Technika, ktorá dobýja svetový trh
unikátnym projektom Drone n Base.

O fakulte psychológie

Študent

Jedinečná a prvá fakulta tohto druhu na Slovensku. Jej poslaním je,
aby absolventi splnili podmienky potrebné pre získanie ,,Európskeho
certifikátu z psychológie”, čím svoje vedomosti uplatnia na medzinárodnej úrovni. Súčasťou fakulty sú externí spolupracovníci
z popredných vedeckých inštitúcií.

Marek Madro
Ak chcete naživo stretnúť významnú osobnosť z
oblasti psychológie s európskym významom, poďte
k nám a hľadajte ju na našej fakulte.

Študijné programy:
· Bc.: Psychológia
· Mgr.: Psychológia
· Mgr.: Školská a pracovná psychológia
· PhDr.: Psychológia
· PhD.: Školská psychológia
Študijné zamerania:
Od Akademického roka 2016/17 otvárame pre študentov prvých
ročníkov Bc. stupňa štúdia:
· Multikultúrna tolerancia
Prijímací pohovor:
· Vedomostný test – všeobecný prehľad z psychológie
a spoločenských vied
· Test všeobecných rozumových schopností
· Test z cudzieho jazyka (anglický alebo nemecký jazyk)

Absolvent:
Katarína Vincová - psychologička v online poradni
IPčko
Na PEVŠ som získala vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu psychologičky v krízových situáciách
mladých ľudí v neziskovej organizácii IPčko. Najviac
si cením stretnutia a diskusie s veľkými osobnosťami
psychologickej praxe. Mohla som tak rásť osobnostne aj odborne. Z toho, čo som získala na PEVŠ,
budem čerpať celý život.

Školné:
Bc. štúdium
Denné
Rok ......................... 2090 €
Semester .............. 1097 €
Mesiac ..................... 230 €

Externé
1890 €
992 €
208 €

Mgr. štúdium
Denné
Rok ......................... 2190 €
Semester .............. 1150 €
Mesiac ..................... 241 €

Externé
1990 €
1045 €
219 €
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text: Marek Madro

TAJOMNÉ KOMUNITY SOCIÁLNYCH SIETÍ
SÚ PLNÉ ŠOKUJÚCICH PRÍBEHOV
VŽDY, KEĎ SA POVIE „TEREŇÁK“ PREDSTAVÍM SI BUĎ TERÉNNE AUTO, ALEBO
DOBRODRUHA S HRUBÝMI PODRÁŽKAMI. NAVONOK ÚPLNE ODLIŠNÍ, NO SPÁJA
ICH NIEKOĽKO CHARAKTERISTÍK – DOSTANÚ SA TAM, KDE INÍ NIE, SÚ ODOLNÍ
VOČI POVETERNOSTNÝM PODMIENKAM A ICH ŽIVOT JE PLNÝ DOBRODRUŽSTIEV.
ZAFÚĽANÍ OD BLATA, MAJÚ HRUBÚ PODRÁŽKU (ALEBO PNEUMATIKU) A NA PERÁCH
VŽDY ZAUJÍMAVÝ PRÍBEH.
Ktosi sa ma opýtal, kto je to ten „tereňák“,
ktorého stále spomínam. Hneď mi hlavou
preblysol obraz zafúľaného dobrodruha.
Keď som si však uvedomil, že tereňákom na
sociálnych sieťach som bol hlavne ja, nejako
mi to nesedelo. Nenosím ani hrubé podrážky
a nepriaznivým poveternostným podmienkam sa skôr vyhýbam. Nakoniec som si uvedomil, že predsalen existuje niečo, čo spája
všetkých „tereňákov“ na svete bez ohľadu na
zovňajšok. Príbehy.
Veľa mladých ľudí sa so svojou životnou
situáciou zdôveruje v online svete. Sociálne
siete sú plné príbehov tých, ktorí sa chcú
pochváliť, potešiť s priateľmi či len tak poprovokovať. V mojej profesii často narážam
na príbehy mladých, ktoré sú smutné, občas
šokujúce a už pri ich čítaní mi naskakuje
husia koža.
Ľudia v náročných situáciách vyhľadávajú
podporu a informácie o tom, ako sa so
životnými okolnosťami vyrovnať. Jednou z
možností sú komunity alebo skupiny, kde sa
stretávajú ľudia s podobnými problémami.
Zdieľajú svoje príbehy, skúsenosti a možnosti ako s touto situáciou bojovať (Welbourne,
Blanchard, Boughton, 2009). V súčasnej dobe
sa komunity presúvajú do prostredia internetu (Blanchard, Markus, 2004).

KOMUNITY

Najčastejšie formy pomoci v komunite predstavujú informačná a sociálna alebo emocionálna podpora (Welbourne, Blanchard,
Boughton, 2009). Informačná podpora
zahŕňa najmä poskytovanie zdrojov, faktov
týkajúcich sa konkrétnej situácie alebo problému, referencie na knihy, či stránky, rôzne
rady, odporúčania a kurzy, ktoré určitou mie-
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rou môžu prispieť k zlepšeniu života týchto
ľudí (Klaw, Huebsch, Humphreys, 2000).
Cummings, Sproull, Kiesler (2002) zistili, že v
online komunite problémových užívateľov
alkoholu sa až 37 percent správ na stránke
týkalo podávania informácií a rád. Emocionálna podpora predstavuje povzbudenia, či
záujem o človeka, ktorý prežíva ťažké chvíle,
či rieši svoj problém.
Klaw, Huebsch, Humphreys (2000) zistili, že
30 percent správ, ktoré sa objavujú na skupinových stránkach problémových užívateľov
alkoholu sa týkajú poskytovania emocionálnej podpory.
Online podporné komunity slúžia ako
priestor, kde sa môžu vyrozprávať zo svojich
pocitov, prežívania, problémov. Je to zároveň
miesto, kde môžu získať odlišné názory,
nové pohľady ako aj informácie o tom, ako
so svojou situáciou, či problémom naložiť.
Zdieľanie svojich skúseností môže mať pozitívny efekt (Houston, Cooper, Ford, 2002),
avšak závisí od skupiny, či následne nájde
podporu a zdroje k pozitívnej zmene, alebo
bude naopak podporovaný v pokračovaní
tohto správania (Boyd, Ryan, Leavitt, 2011).
V komunitách podporujúcich sebapoškodzujúce správanie sa stretávajú ľudia, ktorí si
svojím správaním škodia na zdraví. Ide najmä
o automutilácie – sebapoškodzovanie, samovražedné tendencie, či ľudí s poruchami
príjmu potravy (Boyd, Ryan, Leavitt, 2014). V
takýchto podporných skupinách sú, okrem
podávania informácií či emocionálnej podpory, tiež vyzývaní k pokračovaniu v tomto
správaní. Ako príklady týchto skupín môžem
uviesť pro-ana – propagujúce anorexiu, pro-mia – propagujúce bulímiu, či pro-self-harm
– propagujúce všeobecne sebapoškodzujúce

správanie. Typy skupín, ktoré propagujú
takéto správanie, majú spravidla svoje
špecifické rituály, kde si fotografujú svoje
zranenia, svoje stále menšie porcie, pokroky
v chudnutí a v skupine získavajú podporu v
pokračovaní takéhoto správania (Fox, Ward,
O’Rouke, 2005). Podobné skupiny je možné
nájsť tiež na Facebooku, Twitteri, Youtube či
na Deviant ART (Boyd, Ryan, Leavitt, 2011).

SEBAPOŠKODZOVANIE
Pre týchto ľudí predstavuje sebapoškodzovanie na jednej strane identitu alebo životný
štýl (Moyer, Haberstroh, Marbach, 2008).
Na druhej strane to vnímajú ako zvládaciu
stratégiu. Týka sa to často najmä jednotlivcov, ktorí prežívajú ťažké životné situácie,
či psychologické problémy. Sebazraňujúce
správanie sa častejšie vyskytuje u tých, ktorí
majú rodinné problémy, či zažili fyzické
alebo sexuálne zneužívanie.
Pre týchto mladých môže byť náročné o
svojej situácii hovoriť a sebapoškodzovanie je pre nich možnosť ako sa so situáciou
vyrovnať. Ak však budú v tomto správaní
podporovaní, na situácii, ktorá sa deje a
ktorú prežívajú, sa nič nezmení. Keďže ubližujú len sami sebe, sú presvedčení, že je to v
poriadku (Boyd, Ryan, Leavitt, 2011).
Okrem podpory správania, ktoré škodí jednotlivcovi, tieto podporné skupiny vytváraju
dojem, že sebapoškodzujúce správanie je
normálny a adaptívny spôsob vyrovnávania sa so záťažou. Spôsobom komunikácie
na týchto stránkach odovzdávajú správu o
tom, že takýto štýl života je hodnotným a
správnym (Adler, Adler, 2008). Podobne, ako
sú zaznamenané prípady samovrážd, ktoré
boli kopírované na základe senzácie, ktorú
vyvolali média (Hawton, Williams, 2005),
vytvorenie dojmu normálnosti a vhodnosti
takéhoto správania môže mať nepriaznivý
vplyv na mladých ľudí, ktorí sa vysporiadávajú s problémami.

foto: inernet

Z tohto celého vyplýva, že komunity na
sociálnych sieťach môžu byť pre mladých v
kritickom veku nebezpečným miestom. No
napriek tomu som presvedčený, že internet
je skvelým miestom, kde by mohli a mali
vstúpiť odborníci, ktorí môžu mladým pomôcť. No takých je málo.

INTERNETOVÁ „ZLÁ PARTIA“
Výskum medzi vysokoškolákmi zistil, že
ľudia, ktorí v minulosti nemali skúsenosť
so sebapoškodzujúcim správaním, sa po
vystavení týmto skupinám začali v určitých
situáciách správať podobne správaniu, ktoré
je na týchto weboch propagované (Jett,
Laporte, Wanchisn, 2010). Pôsobenie týchto
stránok môže prispieť k rozmáhaniu sebapoškodzujúceho správania. Už niekoľko rokov
prebieha celosvetová snaha o ich elimináciu.
Príkladom je Akadémia porúch príjmu
potravy (2005), ktorá sa snažila upozornovať
na takéto weby. Zároveň tímy na Facebooku
aktívne vyhľadávajú a vymazávajú pro-ana
a pro-self-harm skupiny. Predpokladám, že
to nezruší ich existenciu. Naopak, „naháňanie“ môže vytvoriť stále lepšie spôsoby, ako
skupiny na webe schovať. Skúsenosti mojich
kolegov z neziskovej organizácie IPčko to len
potvrdzujú.

TERÉNNA PRÁCA NA NAŠOM
INTERNETE
Napriek rôznym nástrahám sa internet ponúka ako nástroj rýchlej a priamej komunikácie tam, kde to najviac treba. Vďaka rýchlosti
a dostupnosti môže vzniknúť odborná intervencia práve v rizikových skupinách. Dôležitý
je aj jazyk nápomocného odborníka. Boyd,
Ryan a Leavitt (2011) uvádzajú, že techniky a
stratégie takejto intervencie sú nedostatočne rozvinuté.
V internetovej poradni pre mladých IPčko.sk
sa už niekoľko rokov hovorí o témach, ktoré
sa týkajú takmer každého z nás. Depre-

sie, nechuť žiť, šikana, násilie, znásilnenia,
smútok, sebapoškodzovanie, samovraždy,
sexuálne násilie. Denne s nimi bojujeme.
Pre mladých je dnes oveľa jednoduchšie žiť
život v podstatnej miere mimo reality, vo virtualite. Na sociálnych sieťach a v diskusných
fórach si vytvárajú alternatívne identity a
virtuálne vzťahy, ktoré sú vzdialené od toho,
kým naozaj v skutočnosti sú. Z praxe vieme,
že tento fenomén zasahuje takmer do každej oblasti života mladých ľudí a sami majú
problém rozlíšiť, kedy v akej roli vo svojom
živote vystupujú a kam prostredníctvom nej
smerujú.
Často sa stáva, že mladí k nám do internetovej poradne prichádzajú z rôznych
diskusných fór, kde sú súčasťou rozmanitých
komunít, kde neraz komunikujú medzi sebou
o svojich pocitoch beznádeje, no nikdy nie o
riešeniach, ako z beznádeje vyjsť von, riešiť
problém a budovať život. To, čo nájdeme
naprieč tisícmi príbehov mladých ľudí, je
prežívaná samota a túžba niekam patriť.
Niekam... Z vývinovej psychológie vieme,
že obdobie adolescencie je charakteristické okrem túžby po komunite aj hľadaním
vlastnej identity a miesta v spoločnosti.
Často si však mladí ľudia nevedia objektívne
vybrať to, čo nesie z dlhodobej perspektívy
pozitívny vplyv na ich životy.
Od začiatku sa IPčkári snažia do patologických fór vstupovať ako peer - pracovníci
a hľadajú vhodné spôsoby, ako s mladými
o problémoch hovoriť a ponúkať alternatívny priestor pre riešenie ich problémov.
Súčasťou práce IPčkovských psychológov je
aj takzvaný ONLINE terén, v ktorom aktívne
vyhľadávame najohrozenejšie skupiny mladých ľudí. Pri takejto práci často narážame
na ilegálny obsah, ktorý presahuje zákonnosť a najviac nás pri našej práci desia tzv.
torové siete, známejšie ako deep web. Deep
web (niekde aj dark web) je (chvalabohu)
málo známa časť internetu, kde nájdete
okrem iného ilegálny obchod so zbraňami, s
drogami, kúpite si novú identitu, orgány, či

dokonca ilegálne porno od výmyslu sveta.
Po mnohých konzultáciách s políciou ma
asi najviac desí fakt, ako sa tento pojem
dostáva medzi mladých ľudí a zaznamenávame rastúcu „fascináciou zlom”. Deep web je
a zrejme aj bude veľkou úlohou policajných
zložiek z celého sveta. No stáva sa čoraz
dostupnejší aj pre mladých v našom regióne,
ktorí sú ohrození a nie sú pripravení kriticky
spracovať, s akým ohrozením reálne prišli
do kontaktu. Niektorí majú pocit, že obsah
torových sietí je tak absurdný, že to ani
nemôže byť realita.
Pri IPčkovskej terénnej práci sme identifikovali stovky uzatvorených komunít mladých,
ktorí sa podporujú v sebapoškodzujúcich
praktikách, desiatky fór s mladými, ktorí hľadali spôsob, ako ukončiť svoj život, zdieľali
svoje skúsenosti so znásilnením, či domácim
násilím. Vďaka hashtagom vieme vyhľadať
konkrétnych ľudí a nadviazať s nimi na
sociálnych sieťach kontakt. Informujeme o
možnostiach pomoci práve v situáciách, ktoré na sociálnych sieťach opisujú ako osobnú
skúsenosť. Na základe toho cieli IPčko práve
na tú komunitu ľudí, ktorá volá po pomoci a
potrebuje ju.
Internet je plný príbehov ľudí, ktorí v offline
priestore nenašli nikoho, komu sa zveriť so
svojimi myšlienkami a nešťastnými skúsenosťami. Zdá sa, že odborníci sa do tohoto priestoru dostanú neskoro. Trochu sa
bojím, koľko ľudí kvôli životu v uzavretých
online komunitách stratí nádej a šancu žiť.
Našou misiou v projektoch IPčko.sk je fandiť
mladým. Denne mojich osemdesiat kolegov
(psychológov, sociálnych pracovníkov) pod
odbornou supervíziou stojí pri tých, ktorí
potrebujú pomoc a podporu. Sme presvedčení, že ju musí dostať každý, keď sa cíti
zmätený, slabý, nešťastný, sklamaný, sám.
Prepájame odbornosť s priateľským prístupom. Sme denne svedkami zázrakov, radosti,
novej nádeje a krokov k zmene. Aj o tom sú
príbehy života a práca psychológov i sociálnych pracovníkov – ONLINE tereňákov.
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text: Marek Madro | foto: archív IPčko

Americký komik vybehol na pódium a začal
prirovnávať sociálnu sieť Instagram k reálnemu životu. „Predstavte si, že idete na návštevu domov k dievčaťu, ktoré ste stretli v bare
a ona vytiahne fotoalbum. Začne prstom
ukazovať na jednotlivé fotky: „Toto som ja.
Toto som ja. Toto som ja. Toto je môj obed.
Toto je moja mačka. Toto som ja. Toto je
moja mačka. Toto som raňajkovala.“ Myslím
si, že prvé, čo by vám napadlo, je vziať nohy
na plecia a utiecť, lebo je evidentne šialená.
Ako je potom možné, že na internete je to
úplne normálne?!
Internetové prostredie by pri „prevedení do
reality“ mohlo naozaj vyzerať komicky. Na
internete sa vraj správame odlišne a táto
odlišnosť so sebou nesie mnoho otáznikov:
Ako je možné, že rovnaký človek sa v rôznych
prostrediach prezentuje odlišne? Ktorý
obraz o ňom samom je pravdivejší? Čo ľudí
motivuje, aby svoje JA na internete pretvárali a vytvárali tak akúsi jeho lepšiu verziu?
Virtuálny priestor na sociálnych sieťach
predstavuje akúsi nástenku na zdieľanie
našich životov. Píšeme statusy, komentujeme, pridávame fotky z dovolenky či bežného
dňa, selfie seba samých alebo s priateľmi.
Ešte v roku 1998 bola realita internetu
odlišná. Kraut v tom čase zistil, že internet
je najčastejšie využívaný na komunikáciu. Už
o niekoľko rokov neskôr sa ku komunikácii
pridala aj sebaprezentácia (Turkle, 2011).
Práve tá naštartovala nové kultúrne trendy
a vznik internetového správania, pri ktorom
sa užívatelia snažia vo virtuálnom priestore
zdieľať sebaprezentujúci obsah.
Urobiť dojem na pre nás dôležitého človeka
je ťažké a v komunikácii tvárou v tvár nie
vždy vychádza podľa predstáv. Sociálne siete
však dávajú priestor a čas na to, aby sme
obsah, ktorý sa dostane von, upravili. Mohlo
by sa teda zdať, že prezentácia na sociálnej
sieti je vďaka tomu omnoho jednoduchšia. Existujú však aj faktory, ktoré ju môžu
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značne skomplikovať. Jednou z výrazných
odlišností medzi sebaprezentáciou na
sociálnej sieti a v realite je výber publika. Pri
reálnych vzťahoch vytvárame obraz o sebe
len v malom okruhu ľudí. Podľa toho, či ide
o stretnutie s nadriadeným, s rodičmi svojej
partnerky či partnera, alebo s kamarátmi,
volíme určité vystupovanie, reč, ako aj štýl
oblečenia. Na sociálnej sieti však často
máme rodinu, priateľov, známych, ako aj
kolegov či nadriadených naraz na tom istom
mieste (Manago, 2015).
Rovnaké správanie, považované za vhodné a zaujímavé u jednej skupiny, môže byť
zároveň pokladané za neprimerané u druhej
skupiny. Preto, čím je naše publikum širšie
a rôznorodejšie, tým výraznejšie je ovplyvnená naša sebaprezentácia. Sociálne siete
nás v sebaprezentácii nielen ovplyvňujú,
ale vyžadujú od nás, aby sme boli dobrými
„sebaprezentátormi“.
Prostredie sociálnych sietí je tak pre nás
pomerne náročnou výzvou. Ako je teda možné, že túto výzvu podstupujeme? Jednou z
výhod, ktoré sociálne siete majú, je kontrola
nad tým, ktoré udalosti života zverejníme, a
ktoré si necháme pre seba (Haferkamp, Kramer, 2011). Podľa Utzovej a jej kolegov (2012)
sa snažíme vyberať tie fotky a udalosti zo života, ktoré nám prinesú popularitu. Odmena
za prekonanie náročnej výzvy je tak pre nás,
zdá sa, dostatočne atraktívnou. Hľadáme
len tie najlepšie zábery, fotíme sa z uhla, z
ktorého dobre vyzeráme, robíme fotky, ktoré vyzerajú efektne. Neustále prezentujeme
sociálne atraktívne JA a atraktívny život. Do
akej miery je však tento obraz pravdivý? Snaha ukázať sa v dobrom svetle predsa môže
byť tak silná, že prikrášľovanie môže hraničiť
s klamstvom a vytváraním falošného JA.
Ako je možné, že v snahe o sebaprezentáciu
dôjde človek až takto ďaleko? Odpovede sa
začnú vynárať, keď sa bližšie pozrieme na

motivácie takéhoto správania. Snaha vytvoriť ideálne JA nemusí predsa byť automaticky
spojená s vôľou klamať. Za touto snahou
môže byť skrytá oveľa fundamentálnejšia
potreba človeka ako sociálnej bytosti, a to
snaha zaradiť sa.
Táto snaha je na sociálnych sieťach podrobená zvláštnym okolnostiam. Chou a Edge
(2012) zistili, že pri prezeraní sociálnych
profilov našich priateľov porovnávame svoj
život so životom toho druhého. Tento proces
sa môže často spájať s pocitom prázdneho a
zlého života a prežívaním množstva negatívnych emócií (Livingstone, 2008; McAndrew,
Jeong, 2012). Zvláštnosťou výsledkov týchto
výskumov je, že napriek tomu, že vieme,
ako sebaprezentácia funguje, nepodrobujeme porovnávaniu vlastný profil s profilom
priateľa, ale porovnávame sociálny profil
priateľa s realitou vlastného života. Tá býva
často plná chýb a neúspechov, o ktorých
sa na sociálnych sieťach nehovorí. Napriek
tomu sa v nás vytvára obraz o tom, že ľudia

Neustále prezentujeme
sociálne atraktívne JA a
atraktívny život. Do akej
miery je však tento obraz
pravdivý? Snaha ukázať
sa v dobrom svetle predsa
môže byť tak silná, že prikrášľovanie môže hraničiť
s klamstvom a vytváraním
falošného JA.

v našom okolí sú šťastnejší, atraktívnejší a
majú lepší život. V súvislosti s prirodzenou
ľudskou snahou zaradiť sa končíme ako keby
na okraji spoločnosti a hľadáme cestu späť.
To robíme snahou vytvoriť také JA, ktoré by
malo v tejto spoločnosti miesto.
Sociálne siete tak výrazne zmenili to, akým
spôsobom o sebe dávame vedieť svetu. Neustála spätná väzba od rôznorodých ľudí nás
postupne prinútila prispôsobiť sebaprezentáciu tak, aby bola atraktívna pre čo najviac
ľudí. V tejto snahe zas vytvárame taký obraz
samého seba, ktorý sa blíži k ideálu. V sieti
takýchto ideálov porovnávame sebaprezentačné snahy s realitou vlastného života a vo
vlastnom vnímaní tak končíme takpovediac
na okraji sociálnych skupín. Motorom pre
celý tento proces je snaha zaradiť sa, no v takomto modeli sa zdá, že nás vedie nesprávnym smerom. Je teda čas zacúvať, vypnúť

sociálne siete a vrátiť sa do 90-tych rokov,
kedy sme cez internet iba komunikovali,
no sebaprezentácia sa diala v iba priamom
kontakte?
Ak by sme odpovedali áno, zrejme by sme
ponúkali veľmi neadekvátne riešenie, veď
sociálne siete a internet sa stali súčasťou
moderných ľudí a je prakticky nemožné sa
im vyhnúť. Aj naša snaha zaradiť sa a patriť
niekam by zrejme ostávala nenaplnená,
keďže väčšina ľudí v našom okolí sociálne
siete využíva. Práve snaha zaradiť sa môže
byť naším vodítkom k odhaleniu toho, ako
sociálne siete využívať v náš prospech.
Naša rastúca schopnosť sebaprezentácie
a rozpoznanie požiadaviek okolia totiž
nemusí slúžiť iba na vytvorenie populárneho
sociálneho profilu. Energia, ktorú dávame
do vytvorenie ideálneho ja vo virtuálnom
priestore môže byť rovnako dobre využitá

aj v tom reálnom. Vyberať to najlepšie z
nášho života môžeme aj vo vzťahu voči sebe
samému. Mnohé oblasti života, ktoré sú dôvodom pre osobnú nespokojnosť môžu byť
príležitosťou pre hľadanie pozitív a hľadanie
toho správneho uhla, pod ktorým vyzerá náš
život lepšie. Vlastný sebaobraz tak môžeme
vytvárať podobne ako sociálny profil, no
výsledkom nebude vyšperkovaný priestor vo
virtualite, ale sebavedomá osobnosť.
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text: Martin Kuxo

ZLÉ CONTENTOVÉ SKRATKY
V SOCIAL MEDIA

PO NÁSTUPE DO DIGITÁLNEJ AGENTÚRY, ALE AJ PRI PREDCHÁDZAJÚCICH FREELENCE SOCIAL MEDIA JOBOCH, SOM
POUŽÍVAL RÔZNE CONTENTOVÉ SKRATKY AJ JA. UROBIŤ 20 - 25 NAOZAJ DOBRÝCH POSTOV MESAČNE, JE MAKAČKA.
NAOZAJ MAKAČKA. U MŇA TO FUNGUJE AKO POLČAS ROZPADU - PRVÁ POLKA JE RÝCHLA POHODA, ALE POTOM PRÍDE
VEĽKÉ TRÁPENIE A NA KAŽDÝ ĎALŠÍ POST POTREBUJEM RAZ TOĽKO ČASU A ENERGIE AKO NA PREDCHÁDZAJÚCI. Z
TOHTO SA DÁ ĽAHKO VYKORČUĽOVAŤ ZLOZVYKMI, KTORÉ VYMENUJEM NA NAJBLIŽŠÍCH RIADKOCH.

1. MEDZINÁRODNÉ DNI
Pre mňa osobne asi najväčšia a najtrápnejšia
skratka pri tvorbe social media contentu.
Nie je nič horšie, ako keď si social media
manager koncom mesiaca sadne za net,
vygoogli si „medzinárodné dni“ a následne
vymýšľa, ako ich zapájať do contentu na
najbližší mesiac. Toto je znak very junior
social media osoby a použitie pofidérnych
medzinárodných dní ako vatová výplň contentu neobstojí.
Dobre, pokiaľ je klientom Hornbach a je
Medzinárodný deň kutilov, je to v poriadku.
Alebo, keď je Deň kvetov a ste kvetinárstvo
- postnite to. Ale, prečo hľadať každý mesiac
štyri dni? Prečo nasilu hľadať kontextové
mostíky hodné Petra Marcina, len aby FB
page mohla svojim fans povedať, že dnes je
nejaký pre nich nerelevantný medzinárodný
deň? Ak chcete zachraňovať obsah FB page
takouto lacnou skratkou, radšej v ten deň
nepostnite nič. Urobíte lepšie. No a ešte
jeden pozor - Medzinárodných dní pizze
je šesť (wikipedia). Ak chcete jeden z nich
využiť, tak si vyberte ten správny.
2. CITÁTY
Tu by sme sa mohli zdržať na dlhšiu debatu. Citáty v prezentáciách odporúčame
klientom aj my. Ale v rozumnom počte,
spracovaní a hlavne v kontexte s témou
stránky. Ale láry-fáry citátiky, ktoré sa páčia
riaditeľovi firmy alebo jeho žene - to je out.
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Motivačky pokojne sharujte s kamošmi (dajú
vám unfriend, prinajlepšom len hide), ale na
FB page patria len naozaj veľmi relevantné
citáty k téme. Veľký pozor - určite nie napísané písaným fontom na obrázku pláže alebo
Tatier. C’mon son!
3. VEDELI STE, ŽE?
Začať vetu zvratom „Vedeli ste, že..“ to je
copywriting z čias Gutenberga, nie Hyperloopu. Zase raz lacný content z kategórie
encyklopédia, respektíve teraz už Wikipedia.
Jednoducho, zaváňa to vatou a contentom
nasilu. Veď, keď píšete o nejakej zaujímavosti, ktorá bude pre fanúšikov nová, tak to
aspoň napíšte v súčasnejšom copy. Nepreberajte X rokov fungujúce šablóny iba preto,
že niekedy fungovali. Nebuďte zaľúbení do
nástrojov, tém a postupov len preto, že niekedy robili výsledky. Ak je to už out, posuňte
sa ďalej. A slovné spojenie „Vedeli ste, že“
skrátka vymažte z hlavy.
Naozaj, robiť content kvôli faktúre nie je
dobré. Robte content pre to, aby ste budovali brand, ktorému ľudia dajú peniaze,
lebo ho majú radi. Ak budete písať posty
na Facebook len preto, lebo ste sa v zmluve
klientovi zaviazali na šesť postov týždenne,
fanúšikovia to vycítia. Veď aj vy sami to
cítite. Preto radšej niekedy nepíšte nič, ako
keby ste tam mali dávať nezmysly. Alebo
oveľa lepšia rada - napíšte skutočne dobrý

content. Ponorte sa u klienta do hĺbky,
spoznajte ho viac, ako sa pozná on sám a
vyžmýkajte z jeho tém všetko, čo sa dá. A
keď sa nedá, tak mu to povedzte a postujte
proste menej. Bude to lepšie ako to vanitas
vanitatum, čo vidieť na slovenských brandových FB stránkach.
Disclaimer: Nie som majster sveta v contente.
Sledujem, ale prácu seba a kolegov v našej a
ďalších agentúrach a toto mi naozaj nedáva
spávať. Sám robím mnohé iné chyby, ale mám
dar striktne pomenovať chyby iných. A preto
som vám to spísal, nech ste v strehu.

text: Katarína Vaneková

APPKY _LIKE
NO, PRIZNAJTE SA, AKO DLHO STE SI NEZAHRALI HRU, KTORÁ BY NEBOLA NA POČÍTAČI? AK JE ODPOVEĎ DLHO, TAK MÁME PRE
VÁS DOBRÚ SPRÁVU. DNES UŽ MOŽNO HRAŤ KLASICKÉ DOSKOVÉ HRY AJ NA MOBILE. ALE ZABUDNITE NA MONOPOLY, ČLOVEČE
A INÉ NUDNÉ HRY.

STAR REALMS

CATAN

ELDER SIGN: OMENS

Star Realms je rýchla kartová hra, v ktorej
bojujete vo vesmíre. Ibaže miesto výcviku
vlastných stormtrooperov alebo posielania
malých guľatých robotov, ktorí by potenciálne mohli zachrániť svet alebo zhrdzavieť v
piesku, si budujete balíček kariet, s ktorými
následne útočíte, bránite sa alebo nakupujete lepšie lode. Hrať možno online, začať
vlastnú kampaňovú misiu, hrať proti mobilu
alebo s kamarátom vedľa a podávať si mobil
z ruky do ruky každý ťah.

Ak vám niečo hovorí hra Osadníci z Katanu,
potešíme správou, že existuje aj ich virtuálna verzia. Kto Osadníkov ešte nepozná, v
tejto hre sa ťažia suroviny pri obsadených
miestach na mape pomocou hodu kockami
a stavajú sa z nich cesty, dediny a mestá,
ktoré potom pomáhajú v ďalšom rozvoji. V
hre je aj možnosť obchodovania s protihráčmi, čo dáva možnosť získať suroviny alebo
iba vytočiť protihráča.

Kto už postúpil z ľahkých hier do vyššej
kategórie a zároveň má rád horory, toto je
naozaj niečo. Otec hororovej poviedky H. P.
Lovercraft a jeho mrazivé príbehy inšpirovali
túto aplikáciu a aj jej doskovú podobu. V hre
sa hráč mení na jedného z „investigátorov“,
ktorí sa snažia zachrániť svet pred úplnou
skazou bájnym monštrom z Lovecraftových
poviedok. Nebude to jednoduché. Úlohou
bude zatvárať brány, bojovať s monštrami a
hlavne mať šťastie a hádzať kocky.

WEB INŠPIRÁCIE

NEBUDEME SI KLAMAŤ, TEPLOTY STÚPAJÚ A NIKOMU SA UŽ NECHCE NIČ, IBA SA HRAŤ NA
POČÍTAČI A OBČAS VYPADNÚŤ VON DO PRÍRODY A ODTIAĽ SI ŤUKAŤ DO MOBILU. A NAJLEPŠIE JE
MAŤ POPRI TOM OTVORENÚ NEJAKÚ STRÁNKU, KTORÁ ZABAVÍ AJ NA NIEKOĽKO HODÍN.

STUMBLEUPON.COM

WHATSHOULDIREADNEXT.COM

DUOLINGO.COM

Ak sa radi kolosálne nudíte a prokrastinácia
dosahuje nevídaných rozmerov, táto stránka
je pre vás. Ponúka možnosť stlačiť zakázané červené tlačidlo, ktoré návštevníka
presmeruje na náhodný článok, fotku alebo
video na internete podľa vopred vybraných
záujmov. A tak sa môže stať, že zrazu čítate
2000-slovnú esej o tom, ako fungujú perá vo
vesmíre alebo pozeráte trojminútové video
mačiek voziacich sa na hoverboardoch. Ale
pozor, komu sa raz podarí do toho spadnúť,
je veľmi ťažké prestať .

Čo by som mal čítať ďalej? To je doslovný
preklad stránky, ktorá po zadaní obľúbenej
knihy vyhodí zoznam podobných titulov s
rovnakou tematikou a ušetrí čas s výberom. Potom je už iba na vás, koľko z nich
sa rozhodnete čítať alebo či radšej pôjdete
pozerať Netflix. Stránka občas pomôže aj s
výberom literatúry na seminárne a záverečné práce. Za predpokladu, že máte aspoň
jeden zdroj.

Vždy ste si hovorili, že sa naučíte po francúzsky a nikdy ste sa k tomu nedostali? Alebo
vás lákala japončina či snáď klingónčina?
S Duolingo môžete s týmto šľachetným
cieľom začať hneď a zaraz. Na začiatok si
zvolíte jazyk, denný cieľ, koľko sa chcete
jazyku venovať a úroveň, na ktorej momentálne ste. Stránka potom začne s postupnou
výučbou.
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B-COMPLEX

B-COMPLEX JE SLOVENSKÁ DRUM AND BASSOVÁ DÍDŽEJKA ZNÁMA NIELEN Z KLUBOVEJ SCÉNY,
ALE AJ VIRÁLNEHO VIDEOKLIPU SKLADBY PAST LESSONS FOR THE FUTURE (POUČENIE Z MINULOSTI
DO BUDÚCNOSTI). HUDOBNÍČKU NA JEJ VYSTÚPENIACH SPREVÁDZAL S FOTOAPARÁTOM ŠTUDENT
DIZAJNU MÉDIÍ MICHAL MAROŠ. POD PSEUDONYMOM ELVIS FLEDERMAUS VYSTAVUJE SVOJE
FOTOGRAFIE NIELEN NA SOCIÁLNEJ SIETI, ALE AJ V GALÉRII KAROLA KÁLLAYA.
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Foto: Michal Maroš
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Foto: Michal Maroš
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Sen noCENZÚRA
text: Anabela Mikušiaková
ILUSTRÁCIA: MATEJ VITTEK

Ema zrazu zvláštne precitla. Poobzerala sa po miestnosti a celú si
ju prezrela. Táto miestnosť jej bola dobre známa, bola doma. Zrazu
si uvedomila, že ešte nie je hore, že to je len sen, v ktorom stále spí.
Snívalo sa jej, že spí vedľa neho. Že cíti pod svojou ťažkou hlavou živý
vankúš, ktorý dýcha. Cítila, ako ju jeho ruka hladí po hlave a chrbte.
Teraz sa definitívne nechcela prebudiť. Ona totižto presne vedela,
ako bude celý sen pokračovať. Už to raz zažila. Vedela, aké bude
pokračovanie a chcela ho zažiť ešte raz. Niekde hlboko v jej vnútri to
všetko bolo. Každá detailná spomienka na ten večer. A ona slepo verila, že v sne si to celé môže zopakovať. Pocítiť jeho pery na svojich,
okúsiť ich hebkosť, všimnúť si jeho pohľad, mapovať, kde všade na jej
tele boli položené jeho ruky .
Už, už sa prebúdzala vedľa muža v svojom sne, keď v tom sa strhla.
Ktosi vošiel do miestnosti, kde spala a pomaly kráčal po vŕzgajúcich
parketách. Celá stuhla a čakala, čo sa bude diať. Dýchala najtichšie,
ako to išlo a napínala uši, aby vedela určiť, ktorým smerom sa neznámy človek pohybuje. Jej srdce išlo vybuchnúť a celá sa strachom
triasla. Na jazyku už mala pripravené hororové „Je tu niekto?“, keď
vtom sa čosi zvalilo vedľa nej na posteľ. Vykríkla ako hysterická žena
a vyletela z postele.
„Pokoj, to som ja,“ povedal hlas a Eme sa podlomili kolená. Kľakla si
na zem a rozplakala sa. Ešte nikdy sa tak nebála.
„Prečo si nezavolal, že prídeš?“ spýtala sa vyčítavo v záchvate plaču a
pomaly sa zbierala zo zeme.
„Nevedel som, že z môjho nečakaného príchodu dostaneš hysterický
záchvat. Myslel som si, že ťa príjemne prekvapím…“ povedal Juraj, na
chlapa až príliš zahanbene, a ťažko si vzdychol.
Podišiel k Eme, pomohol jej zo zeme a objal ju okolo pliec.
„Tak poď,“ povedal a uložil ju naspäť do postele. „Už je všetko v
poriadku a nemáš sa čoho báť, som tu…“ dopovedal a pobozkal ju na
čelo.
Vyzliekol sa a ľahol si vedľa nej. Ema po chvíli počula už len jeho spokojné odfukovanie spiaceho človeka. Ona sa nevládala ani pohnúť.
Bola úplne vyčerpaná. Hlavou jej behalo milión myšlienok a pritom
nedokázala zachytiť ani jednu. Už nemohla zaspať a po hodine sa
prestala snažiť. Nechala myšlienky lietať vo svojej hlave hore-dole.
Len tak, ako sa im zachcelo. Zrazu bola tá neforemná zmes absolútne nepodstatná. Zavrela oči a na chvíľu mala pocit, že ich vidí. Že
vidí tie myšlienky. Niektoré dokonca dokázala prečítať. Na zlomok
sekundy sa zastavili a potom sa zase rýchlo stratili v myšlienkovom
zhone. A vtom si uvedomila, že tak, ako sen, nevráti sa už ani on. Už
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nikdy nebude na ňom ležať ani sa ho dotýkať. Už to je všetko preč.
Navždy. Na všetko tu má človeka spiaceho vedľa seba. A ona nemohla uveriť tomu, že je po všetkom. Že sa to mohlo skončiť práve takto.
Z minúty na minútu sa celý jej život zmenil. Ani nevedela, kedy sa to
celé začalo. Kedy si vypestovala závislosť. Závislosť na Matejovi. Tak
silnú a nenápadnú, že len pár jeho jednoduchých a zdanlivo neškodných slov sa jej zakorenilo v mysli a zo srdca sa jej ho už nepodarilo
odstrániť.
Krátko sa usmiala, takmer bez emócií. Otočila sa k spiacemu mužovi
a položila si hlavu na jeho hruď. Nestalo sa nič, ani sa len nepohol.
Vzala jeho ruku a zodvihla ju ako krídlo. Položila na neho hlavu a
rukou sa pomyselne prikryla. Po tvári sa jej rozkotúľali slzy smútku
a zahanbenia. A čosi v nej v tú chvíľu umrelo. Niečo medzi vierou, že
všetko raz môže skončiť dobre dosiahnutím filmovej lásky. Umreli jej
detské sny a spolu s nimi aj to malé dievčatko, ktoré bolo zakorenené kdesi hlboko v nej. A tak to bolo asi správne. Nemohla naveky naivne veriť, že práve ona môže mať toľko šťastia, aby všetko dopadlo
presne tak, ako si naplánovala. Šťastne ako v amerických filmoch.
Predsa ona nie je žiadnou hrdinkou filmového ani knižného románu.
Ona je len obyčajná žena, žijúca v typickom vzťahu s Jurajom. Matej
bol len malé svetielko nádeje, že to takto nemusí byť, že existuje aj
iná možnosť a všetko môže skončiť formulkou: „A žili spolu šťastne,
až kým nezomreli.“ A bola to pravda. Žili šťastne, až kým nezomreli
ich nádeje, sny, detské túžby, predstavy a priania. Kým nezomrelo
v oboch skalopevné presvedčenie, že všetko je tak, ako má byť a
všetko sa na dobré obráti.
Ema zavrela oči a potichu, len pre seba vyslovila: „A preto každý
večer, než zaspím, dávam si prísnu cenzúru na sny.“

Jazyková škola Volis Academy

Kurzy otvárame každých 5 týždňov

> výber z bohatej ponuky kurzov
> sídlo v centre mesta
> akreditované kurzy
> malé skupiny študentov
> free Wifi v klimatizovaných učebniach
> ukážková hodina zdarma
> bezplatný online test

