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Je to (najmä) o príležitostiach
Počas rozhovoru s novým investorom školy sa mi opäť raz potvrdil názor, o čom skutočne je PEVŠ.
Nie je to o tom mať (titul a hotovo), ani o tom dostať (nekvalitné vzdelanie zadarmo). Hoci sme na
súkromnej škole, nie je to ani o tom kúpiť (titul za dva týždne), ani o tom zaplatiť (si za to, aby som
prešiel). Iné dve slovká vedia reprezentovať náš paneurópsky študentský život. Je o tom chcieť (sa
posunúť ďalej) a dosiahnuť (niečo vlastným úsilím s pomocou odborníkov). Najmä je to však o tom
naplno využiť (príležitosti). Tak, ako naši dizajnéri dostali príležitosť vytvoriť si vlastný ateliér. Stálo
ich to kus tvrdej práce, ale ako vidno na fotkách, vytvorili svojej tvorivosti domov.
Like je takým domovom pre tvorivosť našich redaktorov a tých, ktorí sa chcú k nám pripojiť. Medzinárodné certifikáty, zaujímavé workshopy, školské organizácie pre študentov, ale aj taká „švočka“ môže
byť domovom pre váš úspech. Nehanbite sa naplno využiť príležitosti. Na to tu sú. Možno vás k tomu
inšpiruje niektorý z príbehov našich absolventov.
Príjemné čítanie želá
							Rado
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Veronika Mikušová
Fakulta práva

Text: Anabela Mikušiaková | Ilustrácie: Martin Nedeliak

Kto z nás by nechcel byť úspešný a uchytiť sa na pracovnom trhu
vo vyštudovanom odbore? Oslovili sme absolventov
Paneurópskej vysokej školy, aby sme zistili,
či existuje recept na úspech.
Päť mien, päť fakúlt, päť úspešných absolventov, jedna škola.

nie je dobrá len na získanie zručností, ale
aj na zdokonalenie jazyka, získanie kontaktov a samostatnosti. Takáto skúsenosť sa
veľmi dobre vyníma v životopise a môže
byť výborným odrazovým mostíkom pre
budúcu kariéru. Netreba však zaspať na
vavrínoch. „Je to len začiatok a môže
byť ďalším krokom k môjmu
osobnému a pracovnému vývoju.
Počas stáže sa usilujem hlásiť na
voľné pozície v rámci európskych inštitúcií,“
odpovedá Mikušová na otázku o plánoch do
budúcna.

Jasný cieľ

Ak v synonymickom slovníku vyhľadáte slovo úspech, okrem iných tam nájdete aj slovo
šťastie alebo priaznivá zhoda okolností. Je
skutočne úspech o šťastí alebo je o niečom celkom inom? Prieskumy dokazujú, že
Paneurópska vysoká škola ponúka ideálne
miesto pre vzdelanie a ponúka študentom
živnú pôdu pre ich rozvoj. Úspešní absolventi sa zhodli, že najdôležitejším krokom
k úspechu je chytiť sa každej šance a nespoliehať sa len na šťastie.
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Čísla a rebríčky
Paneurópska vysoká škola v prieskume na
lepšieškoly.sk skončila s výborným hodnotením jednotlivých fakúlt. Webový portál
pracoval s údajmi zo Sociálnej poisťovne,
analyzoval 36 vysokých škôl a porovnával 3
200 študijných programov. Podľa ratingu
patria absolventi fakulty masmédií do prvej
desiatky najlepšie zarábajúcich spomedzi
všetkých absolventov s hodnotou skutočného príjmu 1 266 eur. Úspech v rebríčku
získala aj fakulta ekonómie a podnikania –
ide o druhú najlepšiu súkromnú vysokú školu
na Slovensku. V kategórii najlepšie platení
absolventi získala fakulta informatiky tretie
miesto s mesačným príjmom 1 424 eur brutto, v kategórii externých študentov dokonca
prvé miesto s platom 1 636 eur. Okrem toho
sa absolventi zamestnajú v priemere dva
týždne pred ukončením štúdia. To je oproti

ostatným fakultám na Paneurópskej vysokej
škole najdlhší čas na získanie práce.
Ostatné fakulty dosiahli oveľa lepší výsledok v kategórii priemernej dĺžky získania
zamestnania. Spomedzi všetkých našich
fakúlt zvíťazila fakulta psychológia, kde je
priemerná dĺžka získania zamestnania až 388
dní pred ukončením štúdia. Potom nasleduje
fakulta ekonómie a podnikania s 198 dňami,
masmediálna komunikácia s 162 dňami
a fakulta práva z 129 dňami, všetky pred
ukončením štúdia.
Fakulta psychológie nevyhráva len s priemernou dĺžkou získania zamestnania, ale aj
so zhodou odboru vzdelania a zamestnania.
Podľa prieskumu lepšieškoly.sk celých 100
% fakúlt a celoškolských pracovísk dosiahlo
horšie hodnotenie ako naša fakulta.

Veronika Mikušová, absolventka fakulty práva, sa
rozhodla, že namiesto koncipientskej praxe skúsi šťastie v zahraničí. Cieľ
mala jasný – Európsky parlament v Bruseli.
Už od tretieho ročníka vysokej školy vedela,
že práca koncipientky nie je súčasťou jej
plánu. „Európske právo ma bavilo, preto som si
v treťom ročníku povedala, že mojím cieľom bude
dostať sa do európskej inštitúcie a nakoniec to vyšlo,“ hovorí Veronika. Koncipientstvo ju odradilo, keď nastali zmeny v zákone o advokácii
a koncipientská prax sa zvýšila na päť rokov.
„Vtedy som si povedala, že nechcem pracovať za
minimálnu alebo obdobnú mzdu päť rokov. Okrem
toho som chcela spoznať svet a popri koncipienstve by to nebolo možné,“ rozhodla sa Veronika.
Po odoslaní životopisu a motivačného listu
ju pozvali na pohovor, na základe ktorého ju
zaradili na najbližší voľný termín. V januári si
zbalila kufre a odcestovala do Bruselu. Sama
si však nemyslí, že je to niečo výnimočné. „Na
stáž do parlamentu sa môže prihlásiť ktokoľvek,“
hovorí Veronika.

Pozitívne myslenie
Perla v životopise

Do Bruselu prišla na tri mesiace. Zhodou
náhod a šťastných okolností, ako sama tvrdí,
jej bolo umožnené predĺžiť si stáž na šesť
mesiacov. To, že tam chce ostať čo najdlhšie
však vedela už predtým, ako prišla. „Viem si
predstaviť svoj život v Bruseli a veľmi v to dúfam.
Ak by sa náhodou nenaskytla pracovná príležitosť
v Bruseli, dokážem si predstaviť, že by som sa presťahovala na iné miesta,“ plánuje Veronika. Momentálne zastáva miesto stážistky poslanca
Európskeho parlamentu. „Náplňou mojej práce
je administratíva, vyhľadávanie potrebných dokumentov, pomáhanie s návštevníckymi skupinami
a rôzne ad hoc činnosti. Taktiež sa zúčastňujem
konferencií v rámci Európskeho parlamentu,“
prezradila absolventka práva. Podľa nej stáž

Príležitosť, ktorá sa jej naskytla v Bruseli, berie ako doterajší najväčší životný úspech. Už
po dvoch mesiacoch strávených v hlavnom
meste Európskej únie môže povedať, že jej
stáž priniesla veľmi veľa. „Vďaka skvelému kolektívu, ktorý mi dáva priestor, aby som si mnohé
veci vyskúšala sama, som sa toho už pomerne veľa
naučila a stále sa učím.“ Okrem toho komunikuje s ostatnými zahraničnými kolegami
v parlamente, vďaka čomu si zlepšuje jazyk.
Veronika Mikušová si zaumienila, že pôjde
do Bruselu a nakoniec sa jej to podarilo.
Možno aj preto si myslí, že dôležité pre
budúcich absolventov je myslieť pozitívne.
„Využite každú príležitosť, ktorá sa vám naskytne v rámci školy aj mimo nej. Myslite pozitívne
a nevzdávajte sa. Aj keď sa vám niečo nepodarí,
choďte vždy ďalej,“ dodáva na záver Mikušová.
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Roman Maroš

Vladimíra Filková

Fakulta ekonómie a podnikania

Fakulta masmédií

Inštinkt
Minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Ing. Mgr. art. Roman Maroš, absolvent
fakulty ekonómie a podnikania, zvíťazil
v komunálnych voľbách v roku 2014
a dnes je primátorom mesta Stupava. Tento post preňho znamená
jednoznačne zodpovednosť.
„Pamätám si moment, keď
som bol 15. decembra
podpísať preberací
protokol. Moje videnie mesta bolo zrazu iné.
Neviem ten pocit presne opísať,
ale určite pramení zo zodpovednosti.
Zrazu si už neužívam ani to, keď vonku sneží,“
opisuje začiatky v kresle primátora. No ešte
predtým, ako sa stal primátorom a išiel na
vysokú školu strávil niekoľko rokov v cudzine. „Po strednej škole som strávil tri roky pobytom
v zahraničí, v Kanade, USA, vo Veľkej Británii. Bola
to pre mňa životná skúsenosť, z ktorej čerpám
do dnes,“ hovorí Roman. Okrem jazyka sa
v zahraničí naučil zodpovednosti a tomu, že
sa treba spoliehať sám na seba. Podľa vlastných slov je človekom, ktorý má rád umenie,
ale zároveň je veľmi pragmatický a myslí na
budúcnosť. Aj to je dôvod, prečo si vybral
fakultu ekonómie a podnikania a v treťom
ročníku začal súčasne študovať na VŠMU
odbor divadelnej réžie a dramaturgie. „Kombinácia týchto dvoch škôl je fantastické spojenie,
ktoré mi pomáha pri dnešnej práci.“ Momentálne sa sústreďuje na prítomnosť a funkciu, do
ktorej bol zvolený. V ideovej rovine si však
želá, aby ho jeho kroky viedli vždy vpred.
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Šťastie či náhoda?

Veľa ľudí tvrdí, že úspech je len o šťastí.
Skúsenosti Romana Maroša z divadelného
prostredia dokazujú, že netreba generalizovať. „Napríklad divadelné prostredie je plné očakávaní a často rozhoduje práve šťastie, aby herec
či herečka zažiarili na javisku,“ hovorí Roman.
Podľa jeho názoru a skúseností je úspech
kombináciou viacerých faktorov. „Myslím si,
že je to ako varenie. Každé dobré jedlo je zmesou
viacerých chutí. Niekto ako ingrediencie použije
šťastie, niekto tvrdú prácu, niekto príležitosť, iný
kontakty. Pomer jednotlivých prísad záleží od
každého jednotlivca.“ Budhisti však vravia, že
nič nie je náhoda.

Primátor mesta Stupava, Roman Maroš, sám
o sebe tvrdí, že nie je oprávnený dávať rady,
ako sa stať úspešným. „Nepovažujem sa za niečo výnimočné. Verím, že by to zvládol každý,“ tvrdí
skromne. Na bakalárskom štúdiu opakoval
štátnu skúšku, na strednej škole mal štvorku
z matematiky a na základnej mu nešli diktáty. Je preto živým dôkazom, že človek
by sa nemal nikdy vzdávať svojich
snov. „Mojím plusom je jedine
vytrvalosť, energia, presvedčenie
a chuť.“ Ako jedinú možnú radu na
úspech použil text z jednej inscenácie,
ktorú režíroval M. Walczak – Amazónia: „Život
je ako džungľa, v ktorej platí iba inštinkt.“ Všeobecná definícia úspechu neexistuje a každý
považuje za úspech niečo iné. Roman Maroš
sa zväčša snaží robiť aktivity, ku ktorým
má vzťah, zaujímajú ho a považuje ich za
zmysluplné. „V takomto súlade rád pracujem,
za úspech považujem pozitívnu odozvu na moju
prácu,“ dodáva.

Úspech, moc a charita

Roman Maroš, okrem toho, že je primátor
mesta Stupava, založil v roku 2007 s priateľmi občianske združenie Pour Art. Majú za sebou už niekoľko projektov. Zrekonštruovali
židovskú synagógu, vybudovali multifunkčnú sálu pre potreby divadelných a filmových
predstavení a obnovili tradíciu ochotníckeho
divadla v Stupave. „Bol som vychovaný k pokore,
slušnosti a k úcte. Mne ľudský rozmer nebol nikdy
cudzí a nehanbím sa zaň,“ odpovedal Roman
na otázku, či sa popri úspechu a moci nájde
miesto aj pre charitu.

Využiť každú príležitosť

Šťastie a náhoda sú dobré, ale nedajú sa
ovplyvniť. Netreba sa spoliehať na to,
že vďaka vonkajším vplyvom dosiahnete
úspech. Vladimíra Filková, Junior brand
manager pre Plzeňský prazdroj, vo svojom
živote nič nenechala na náhodu. „Vždy som
využila každú príležitosť. Stáže, praxe, exkurzie, výlety do zahraničia,“ vraví absolventka.
Tvrdí, že väčšinou vás tam nečaká žiadna
veľká životná výhra, ale môžete stretnúť
veľa zaujímavých ľudí. „Doma na gauči,
pred telkou, váš talent nikto neobjaví,“
hovorí Vladimíra. Táto mladá absolventka
masmediálnej komunikácie sa niekoľkokrát
zamestnala v rámci svojho odboru. V roku
2011 pracovala ako reportérka v televízii JOJ.
Neskôr sa však rozhodla skončiť a za prácou
odcestovať za hranice, do Prahy. „Z televízie
JOJ som odišla za možnosťou kariérneho postupu a realizácie sa vo veľkých projektoch.
Médiá sú mocný nástroj, no na Slovensku je
to s kvalitnou žurnalistikou komplikované,“
tvrdí absolventka fakulty masmédií.

Nebáť sa nových vecí

Vladimíra o sebe hovorí, že je ambiciózna a
sebavedomá osoba. Na to, aby sa zastavila,
je podľa jej slov, ešte mladá a pred založením rodiny má čas na dosiahnutie ďalších
cieľov. Dodáva, že vždy ide za všetkým, čo si
zaumieni. „Poháňa ma úspech, ocenenie zo
strany okolia a následne videnie výsledkov
svojej práce v praxi. Nie som človek, ktorý sa
bojí vyskúšať nové veci, takže kto vie, možno
skončím aj v inej krajine.“ Momentálne
pracuje v nadnárodnej spoločnosti. „Najväčší
pracovný úspech pre mňa je, že som sa sama
presťahovala do cudzej krajiny, etablovala sa
na cudzom trhu, našla som si vysnívanú prácu a za rok a pol som dosiahla kariérny rast
– z ambasadora značky priamo do brand
marketingu veľkej a silnej spoločnosti,“ teší
sa Vladimíra. Jej najväčší životný úspech je
však celkom iný. Považuje zaň moment, keď
si uvedomila, že má úžasnú rodinu, zdravie a
šťastie, v akej časti sveta sa narodila.

Uznanie a čas na rodinu

Vladimíra Filková je jediná z piatich absolventov, ktorá má striktne stanovené dennodenné rituály. Vstáva ráno desať minút
pred pol šiestou. Od siedmej do pol deviatej
absolvuje tréning v boxerských rukaviciach
a po práci hrá na piano. Prednedávnom si
urobila čas taktiež na snowboard a plánuje
začať chodiť na strelnicu. Mať voľný čas je
dôležité. „Osobne by som charakterizovala úspešného človeka ako niekoho, kto je
vo svojom pracovnom odbore uznávaný
a má veľa času na svoju rodinu, pretože si
uvedomuje, že čas strávený s najbližšími je
najvzácnejší,“ hovorí Vladimíra. Úspech je
však relatívna vec a každý ho môže chápať
po svojom. Úspešný môže byť ktokoľvek, kto
sa cíti, že je momentálne tam, kde chce byť
a darí sa mu všetko tak, ako si naplánoval.
Na záver odkazuje budúcim absolventom:
„Dni sú síce dlhé, ale roky sú krátke! Robte,
čo vás baví, a keď budete v Prahe, zastavte
sa na najlepšie pivo na celom svete.“
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Katarína Vincová

Róbert Schochmann

Fakulta psychológie

Fakulta informatiky

Využiť danosti

Katarína Vincová, absolventka
bakalárskeho stupňa fakulty
psychológie je držiteľkou ceny
Dobrovoľníčka roka 2014
v kategórii práca s deťmi
a mládežou. Získala tiež
ocenenie Srdce na dlani.
Okrem toho sa spolupodieľala na založení internetovej
poradne IPčko.sk. Podľa
jej slov je úplne obyčajná
žena a nemá o nič väčšiu
motiváciu konať dobro ako
jej kolegovia. „Iba využívam vlohy
a príležitosti, ktoré mám, na zlepšenie života tých, ktorí sa na mňa
obrátia,“ hovorí Katarína. Skromnou zostáva aj vo chvíli, keď sa
spomenie jej ocenenie. „Dobre,
moju prácu si niekto všimol a ocenil,
no napríklad titul Kamarátka roka
nedostáva nikto, a predsa má pre nás priateľstvo
obrovskú hodnotu,“ dodáva.

Bútľavá vŕba

Už na strednej škole bola vždy tá, ku ktorej
si chodili spolužiaci po radu, alebo, keď sa
cítili osamelí. Vtedy spoznala Mareka Madra,
ktorý prišiel s nápadom založiť internetovú
poradňu pre mládež. Katarínu oslovil ešte
pred spustením projektu, či by nechcela
pomôcť pri online komunikácii. Katarína
súhlasila a ostala tam dodnes. „Pochopila som,
aké to je, keď nemáte nikoho, kto by vás vypočul,
bol pri vás alebo vám pomohol vtedy, keď to naozaj potrebujete," vysvetľuje Katarína. „Povedala
som si, že chcem prispieť a urobiť lepším aspoň
kúsok sveta, ktorý ma obklopoval. Preto som sa
rozhodla študovať psychológiu a zároveň to bola
aj moja motivácia pripojiť sa k IPčkovcom.“ S kolegami sa zúčastnila akreditovaného vzdelávania, vďaka ktorému dávali celému projektu
postupne jasnú formu, akú má dnes.
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Najlepšie nápady vo voľnom čase

Predurčený
úspech

Spojenie teórie a praxe

Katarína Vincová má vďaka projektu IPčko.
sk šancu overiť si svoje teoretické vedomosti
v praxi. „IPčko mi dáva príležitosť naučiť sa veľa
nového. Mám tak výnimočnú prax, pri ktorej zažívam v práci priamo to, čo sa učím v škole,“ hovorí
absolventka bakalárskeho štúdia na Fakulte
psychológie PEVŠ. Dodáva, že dobrovoľníctvo je skvelá prax pod dohľadom skúsenejších pracovníkov a otvorí dvere tam, kam by
ste sa inak nikdy nedostali. Pracovať niekde
popri škole, pokojne aj ako dobrovoľníčka,
je podľa nej fantastické prepojenie vzdelávania a praxe, ktoré ponúka osobnostný
rast a možnosť naučiť sa aj čo-to pomimo
psychológie. „Finančná odmena za prácu nikdy
nepreváži zážitok osobnej spokojnosti a hrdosti na
to, čo ste dokázali,“ hovorí Katarína. Dobrovoľníctvo je podľa jej slov dôkaz, že sa v človeku
skrýva omnoho viac sily, odvahy a odhodlania, než by si sám dokázal predstaviť. Okrem

toho, že sa dobrovoľníctvo môže stať vaším
hobby, spoznáte pri ňom množstvo zaujímavých ľudí s rovnakými záľubami a cieľmi,
budujete si aj svoju budúcu profesionálnu
kariéru.

Motivácia ľuďmi

Práca dobrovoľníka a všeobecne práca s ľuďmi môže byť často veľmi vyčerpávajúca. Ani
pre Katarínu nie je jednoduché stretávať sa
každý deň s ľuďmi, ktorí majú ťažký životný osud. Na druhej strane, keď vidí, že jej
klient urobí čo i len malý krok k tomu, aby sa
zlepšila jeho situácia, je to pre ňu motivujúce. „Často si myslím, že tí mladí, čo nám píšu, by si
zaslúžili obdiv spoločnosti za to, ako zvládajú svoju naozaj ťažkú situáciu. Je to pre mňa vždy česť,
keď sa takto stávam aj ja súčasťou aj tých naozaj
náročných príbehov, s ktorými sa stretnem,“ hovorí Katarína. Aj napriek všetkému sa necíti
byť iná, či lepšia ako ostatní. „Len sa držím
príležitosti, ktorú mám, snažím sa veľa vzdelávať
a pracovať na sebe,“ dodáva na záver.

Róbert Schochmann, zakladateľ firmy Anima Technika s.r.o.,
je už vyše šesť rokov vedúcim tímu
Anima Tech, ktorý vyvíja robotické
zariadenia a bezpilotné lietadlá. Tento
mladý, dvadsaťšesťročný absolvent fakulty
informatiky je absolútnym víťazom a zároveň nominantom Slovenska na celosvetovú
súťaž Global Student Entrepreneur Awards
v USA so spoločnosťou Anima Technika, s.r.o.
Jeho úspech je však zaslúžený. Skrýva sa za
ním ochota pracovať, učiť sa a prekonávať
samého seba. Myslí si, že od spolužiakov sa
odlišuje tým, že má chuť pracovať. „Niekto
nie je ochotný venovať voľný čas alebo zábavu
práci. Moje šťastie je to, že ma to baví a nemusím
sa do toho nútiť. A to je zásadný rozdiel,“ hovorí
Róbert. Niekto má potenciál a talent, ktorý
ešte neobjavil alebo ho nerozvíja. Dôležité
je objaviť ho a pracovať sám na sebe. Róbert
už v detstve na sebe pozoroval, že ho fascinuje technika. Aj napriek tomu si myslí, že
úspech nie je predurčený. „Je pravda, že ma od
malička zaujímali ozubené kolieska a všetko som
rozoberal. Bolo to vo mne a možno to mám trochu
geneticky dané, ale nepovedal by som, že úspech
je predurčený,“ myslí si Róbert.

Treba zotrvať

Aj napriek množstvu ocenení, ktoré získal,
tvrdí, že zažil veľa neúspechov. „Tento rok sa
nám niekoľko vecí nepodarilo, ale vydržal som,"
prezradil. „Myslím si, že je len otázka času, kedy
človek, ktorý niečo chce a ide si za tým, to aj
dosiahne. Moja teória je, že človek musí zotrvať
pri svojom sne a skôr či neskôr splní všetky parametre, aby sa stal úspešným.“ On sám so svojím
tímom má pocit, že sú nezastaviteľní. Snažia
sa robiť unikátne veci a vždy niečo nové, pretože podľa Róberta človek ťažko prerazí na
svetovom trhu s niečím, čo nie je inovatívne.
„Dnes sa technológie vyvíjajú tak rýchlo, že človek
ideu a nevyvinie ju dosť rýchlo, kým sa dostane na trh, bude zastaraná. Vývoj musí ísť spolu
s predajom čo najrýchlejšie. Obzvlášť vo svete
robotiky,“ vysvetľuje.

Róbert Schochmann aj napriek tomu,
že je vedúci tímu, si vo firme
vyskúšal všetky pracovné
pozície. Vždy ho zaujímali
všetky oblasti. Okamžite,
ako kúpili nové stroje, sa
na nich naučil pracovať. Keď
bolo treba, pomohol maľovať alebo
upratať. „Práca mi nie je cudzia. Myslím
si, že keď človek sedí len za počítačom, stráca
prehľad o ostatných veciach a obmedzuje sa,“ dodáva. Okrem iného je to dobré aj na odhadnutie času. Podľa jeho slov je táto schopnosť
pri projektovom manažmente veľmi zásadná. Vedieť odhadnúť čas a plánovať. Okrem
toho do firmy prináša aj nové idey. „Najlepšie
nápady som mal vo voľnom čase a nie pri práci,“
priznáva absolvent fakulty informatiky.

Rob, čo ťa baví

Róbertov „recept” na úspech je inšpirovaný
vlastným životom. Jeho motto je ísť si za
svojím a robiť to, čo ho baví. Len tak, podľa
jeho slov, dosiahnete všetko, čo chcete.
Najväčšia životná motivácia je byť úspešný
v tom, čo robí. Práca nie je preňho len povinnosť, ale aj zábava a výzva zároveň. „Motivuje
ma predstava, že naše nápady a produkty uspejú
na svetovom trhu. Máme dobré nápady a chceme
vidieť, ako ich ľudia nakupujú na svetovom trhu.
Nehovorím, že sú to priamo peniaze, ale je to určitá forma zábavy a snaha dokázať, že na to máme.“
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like | z prvej ruky
Vzniknú nové fakulty?
Verím, že nie je dôvod. Skladba, ktorú pre
PEVŠ zvolili, nie je zlá. Treba sa koncentrovať
na to, čo je a fakulty prepojiť. Klásť dôraz na
interdisciplinárnosť. Pozrite sa do štatistík, koľko právnikov produkuje Slovensko.
Obrovské množstvo. Bojím sa o uplatnenie
týchto ľudí. Preto treba získať ďalšie znalosti.
Prečo by to nemohlo byť právo v informatike? Právo v podnikaní, európske právo...
Zložme si ružové okuliare. Čo vám na PEVŠ
prekáža?
Zarazila ma izolovanosť. Nepáči sa mi to.
Pripomína mi to verejné vysoké školy. Je to
záhuba. Chápem, prečo zakladatelia išli do
fakultných štruktúr, bolo to správne. Ale
izoluje to pedagógov aj študentov. Je to niečo, čo chcem zmeniť. Vždy je čo zlepšovať.
Veľmi sa teším na to, že budem komunikovať
so študentmi a získam ich názor na to, čo
zdokonaliť.

Radan Jünger

Text: Radovan Kopečný
foto: archív R. J.

Vysokú školu riadim ako podnik
V oblasti vzdelávania a v podnikaní sa pohybuje už od osemnástich rokov. Vedie
Vysokú školu podnikania v Ostrave a podobným štýlom sa chopil aj PEVŠ. Jeho
stratégiou je dať študentom príležitosť, aby ukázali, čo v nich je a podporiť ich
nápady. O budúcnosti PEVŠ sme sa rozprávali s členom správnej rady a novým
investorom Radanom Jüngerom.
Prečo ste sa rozhodli investovať práve do
PEVŠ?
Naša škola je veľmi dobre naštartovaná,
je kvalitná, poskytuje štúdium na piatich
fakultách a myslím si, že má na to, aby bola
jednou z najdominantnejších na Slovensku.
Preto, keď vysoká škola na Slovensku, tak
Paneurópska.
Aká je vaša vízia s PEVŠ? S novým investorom prichádzajú nové zmeny...
Neplánujeme významne meniť smerovanie
školy ako celku. Skôr otočíme kormidlo do
vôd, o ktorých sme presvedčení, že budú
súčasťou súkromného vzdelávania. Treba sa
zamerať na vysokú pridanú hodnotu štúdia.
Naši študenti musia cítiť, že sa im investícia
do vzdelania oplatila, odlíši ich to na pracovnom trhu a prinesie uspokojenie v podobe
dobre zaplatenej práce. Som pripravený
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Aby študenti prišli do kontaktu s praxou
a nereprodukovali informácie, ktorých je na
internete prebytok. Informácie už nemajú
takú cenu ako kedysi. Cenné je vedieť s nimi
pracovať, vedieť ich správne vyhodnotiť
a použiť.

Novým investorom je okrem Akademickej
aliancie aj Prosperita holding.
Prosperita má portfólio firiem. Z ich pohľadu
je dôvod investície do vysokého školstva
jednoduchý – chcú sa dostať k mozgom.
Musíme produkovať ľudí, ktorí nie sú nahraditeľní strojmi a prinášajú vysokú pridanú
hodnotu. Napríklad kreativitu alebo niečo,
čo nemožno reprodukovať.

Máme ako škola nejaký vzor?
Nie. Ponúkajú sa systémy v Británii, v Amerike, ale Česko a Slovensko je špecifické.
V Českej republike máme už pätnásť rokov
Vysokú školu podnikania na Ostravsku. Keď
o nás niektorí hovoria ako o českom Harvarde, imponuje mi to. Nebol som na Harvarde,
no môj otec ako zakladateľ Vysokej školy
podnikania mal príležitosť spolupracovať
s Harvardom. Boli tam dokonca aj niektorí
naši pedagógovia. Keď však chceli princípy
aplikovať u nás, bolo to trochu ťažkopádne.
Majme vzory, no aplikujme len niečo z nich.

Dočkáme sa nejakých radikálnejších zmien
alebo inovácií?
Odpoveď na to, v čom tkvie kríza školstva,
nie je až tak zložitá. Nemusíme objavovať
Ameriku, tie princípy tu dávno sú, treba
ich zaviesť. Je to o konkurencieschopnosti.

Bude PEVŠ slovenským Harvardom?
Teraz je tu trinásť súkromných vysokých
škôl. Som si istý, že príde k redukcii tohto
počtu. Z trinástich zostane možno päť a nepochybujem o tom, že PEVŠ bude na čelnom
mieste.

kormidlo školy otočiť tak, aby to neboli iba
prázdne slová.

Nastali aj zmeny vo výške školného.
Nechcem siahať na školné, pretože výrazná
cesta hore či dole by nebola správna. Škola
sa dostala do zložitej finančnej situácie
a každý by logicky čakal, že školné zvýšime. No my budeme hľadať zdroje, ktoré by
mohli slúžiť k tomu, aby sa školné absolútne
nezvyšovalo. Ak sme teraz siahli na výšku
poplatkov, bolo by to rýdzo kozmetické
a nákladového charakteru. Napríklad na
masmediálnej komunikácii sme školné
znížili, no pri dizajne médií ostala suma
rovnaká. Logicky, náklady na taký odbor sú
vyššie. Treba sa však na to pozerať aj tak,
že PEVŠ nie je jediná škola, ktorá poskytuje
masmediálne vzdelanie. Aj keď si myslím, že
v spojení s Mediálnym centrom je suverénne
najlepšia. Keby som bol dnes uchádzač, je mi
to jasné. Vyberiem si Paneurópsku.
Pre niektorých to stále môže byť priveľa.
Sme si vedomí, že nie každý si môže dovoliť
zaplatiť jednorázovo takú veľkú čiastku. Našli sme mechanizmus, ako takýmto študentom pomôcť a išli sme aspoň do mesačného splátkového režimu. Na Vysokej škole
podnikania mám nejaké zdroje v podobe
nadačného fondu. Niečo podobné by sme
mohli pripraviť aj tu, aby sme nediskriminovali talentovaných študentov.
Ako pomôžu nadačné fondy?
Štúdium chceme sprístupniť aj tým, ktorí
objektívne nedisponujú prostriedkami, no
majú predpoklady na úspech v odbore. Na
Vysokej škole podnikania otvárame granty,
vstupujú do toho sponzori z tretích strán. To
sa mi páči najviac.
Ako vidíte rolu sponzora v štúdiu?
V priebehu štúdia príde firma a vyhliadne si

budúceho spolupracovníka. Podnikám od
osemnástich rokov a okrem oblasti vzdelávania mám aj spoločnosti, ktoré sú klasickým
podnikom. Hoci sa hovorí o vysokej nezamestnanosti, každý rok mám čím ďalej väčší
problém nájsť prácechtivého a schopného
človeka. Firmy a školy spolu nekomunikujú.
Podniky nadávajú na školy, že ich absolventi
nestoja za nič.

Aký štýl vládnutia môžeme očakávať?
Vysokú školu riadim ako podnik. Produkt je
vzdelanie, zákazník je študent a výrobné
faktory sú ľudia. Takéto zmýšľanie je základ
a myslím si, že by školám v Česku i na Slovensku prospelo. Na mojej vysokej škole je
to základ. Nemyslite si však, že si za peniaze
kúpite titul. Za peniaze dáme študentovi
priestor, nech sa ukáže.

V januári bola kauza s drevárskou
firmou, ktorá vopred odmietla
absolventov PEVŠ.
To je tak obmedzené! Ja by som sa spýtal:
A čo pre to urobili? Ktorej škole ste ponúkli
spoluprácu, že sa budete podieľať na tom,
aké predmety sa budú učiť, akí ľudia ich
budú učiť? Nemyslím si, že by ich na PEVŠ
niekto vyhodil, keby prišli.

Príležitosť pre všetkých študentov?
Na tom chcem demonštrovať jednu vec.
Väčšina ľudí posudzuje kvalitu školy podľa
pomeru ľudí, ktorí sa hlásia k počtu prijatých. Priveďme to do extrému: Najlepšia
škola je taká, kde sa hlási tisíc uchádzačov
a vezmú dvadsať. Na verejných školách je
to tak. Ale je to tak preto, že vzdelanie ako
produkt je verejné a je zadarmo. Chýbajú
všetky trhové mechanizmy. Prijímacia skúška
má filtračný efekt, no je to akt jednorazový
a neobjektívny. Oveľa objektívnejšie je dať
všetkým príležitosť a nech ukážu, či na to
štúdium majú. Keď budem mať vysoký dopyt po štúdiu, za týždeň prenajmem budovu
vedľa a môže študovať aj dvetisíc prvákov.
Dajme im príležitosť!

Firmy by argumentovali riskovaním času
a peňazí.
Chápem ich, je to ťažké. No koľko času a peňazí ma stojí výberové konanie? Zaplatím
personálnu agentúru už len za spracovanie
informácií. Potom vyhlásia konkurz. Príde
plebs, nič nevyberiem, zaplatím. Keď už
vyberiem, možno vyberiem zle. No ja mám
možnosť pracovať so školou. Pokojne aj posledný rok. Prídem, vyčlením si čas, budem
pozorovať študentov pri práci, ukážu mi
svoje práce a projekty, zapojím sa do aktivít
školy. Vytipujem si – ten a ten sa mi páči.
Dám im nejakú úlohu spojenú s diplomovou
prácou a potom ponúknem spoluprácu. Nemusím platiť personálnej agentúre a nekupujem mačku vo vreci.
Toto môžeme očakávať aj na PEVŠ?
Samozrejme! Všetky školy to čaká. Je to
hudba strednej budúcnosti, ale myslím si,
že nám nič iné neostane.
Čaká nás hlbšia spolupráca s Českou
republikou?
Áno. To je jeden zo zásadných dôvodov,
prečo sme sa rozhodli ísť na Slovensko. Mám
víziu o jednej personálnej únii, kde by sme
sa mohli vzájomne podeliť o vedomosti
a skúsenosti. Študenti by mohli dostať naraz
dva diplomy – český a slovenský. Absolvovali
by časť štúdia tam, časť tu, obohatili svoje
vedomosti interdisciplinárnosťou. Otvorili
by sa im firmy v Česku i na Slovensku.
Dotkne sa zmena vedenia aj personálnej
stránky PEVŠ?
Chceli by sme obohatiť vzdelávací proces
o ľudí z praxe. Na Vysokej škole podnikania
na to kladiem veľký dôraz. No základ je
akreditačná komisia. Musíme mať zaistené
štandardy.

Mala by taká škola renomé kvalitnej školy?
Ako hodnotíte kvalitu vysokej školy? Ratingov nájdete mnoho, často sú neobjektívne.
Páči sa mi však jeden americký. Rebríček škôl
tvoria podľa rentability školného. Rating sa
počíta podľa sumy peňazí, ktoré do vzdelania dáte a zohľadňuje aj náklady obetovaných príležitostí, teda, ak by ste neštudovali
a namiesto toho pracovali. Potom sa všetko
vydelí výnosom, ktorý máte napríklad päť
rokov po absolvovaní školy. Je to objektívne.
Taký rating ma zaujíma a dokazuje kvalitu.
Príležitosť by prijali aj mladí podnikatelia
a startupisti.
Na Vysokej škole podnikania máme vlastný
podnikateľský inkubátor. Podporujeme mladých v podnikaní. Ale oni takisto potrebujú
aj voľnosť, aby mohli rozvíjať svoje nápady.
Niekedy je to iba o gauči a stene, na ktorú
maľujú svoje nápady. Tu by sa mi to tiež páčilo. Vedľa Mediálneho centra by bol biznis
inkubátor, aby sme mohli rozvíjať startupy.
Čo robí Radan Jünger, keď práve neriadi
školu či firmu?
Odjakživa som inklinoval k pekným autám.
Mám rád výnimočné automobily. Mám rád
hory, mám horskú rezidenciu v Těšínskych
Beskydách na bohom zabudnutom mieste vo výške 918 metrov nad morom. Tam
vypínam mobilný telefón a relaxujem. Mám
síce rodinu a mnoho priateľov, no tam som
najradšej sám a prechádzam sa po lese. Ale
priznám sa, že som vorkoholik a práca ma
baví.
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Zmeny v Mediálnom centre
budú prínosom pre
študentov PEVŠ
Nová stratégia smerovania Mediálneho centra sa pozitívne dotkne všetkých
študentov PEVŠ. Čo čaká naše ateliéry a štúdiá, ale aj o novom oddelení, ktoré tu
vzniklo, sme sa zhovárali s Mgr. Zuzanou Ihnátovou, PhD.,
riaditeľkou Odboru obchodu a marketingu PEVŠ.
Text: Radovan Kopečný | foto: Martin Nedeliak
Text: Nikola Richterová
foto: Soňa Vozárová

Situácia na pracovnom trhu hovorí
jasne pre ľudí s praxou. Popri titule
sú rovnako dôležité skúsenosti. Túto
skutočnosť neberie na ľahkú váhu
ani fakulta masmédií, ktorá ponúka
študentom prax v novovytvorenom
Rádiu Like.
Myšlienka o vzniku školského rádia bola na
PEVŠ už niekoľkokrát, no nikdy ju nebolo
možné dotiahnuť do konkrétneho výsledku. „Pravdou je, že v minulosti tu už boli
študenti, ktorí mali záujem a pýtali sa, či by
bolo možné mať na škole vlastné rádio. Ich
záujem však neskôr opadol a my potrebujeme ľudí, čo budú rádiu seriózne venovať svoj
čas,“ povedala vedúca Ústavu mediálnych
produkcií doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.,
ktorá má chod projektu pod svojou pedagogickou taktovkou.
Pedagogička fakulty masmédií nie je jediná,
ktorá má na starosti chod Rádia Like. Stará sa
oň spoločne s doktorandom Paľom Nátherom. Ten je s novým projektom zatiaľ spokojný. „Som rád, že sú študenti, ktorí to naozaj
chcú robiť a majú nápady. Samozrejme, stáva
sa, že časom prídu aj iné povinnosti a dávajú
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tomu menej, ako sľubovali. Aj z tohto dôvodu sa nebránime novým záujemcom,“ dodal
Paľo.
Zábava spojená s užitočnými informáciami
Študenti so záujmom o prácu v školskom
rádiu pritom nemusia byť iba z fakulty
masmédií. Otvorené dvere majú aj uchádzači z ostatných fakúlt Paneurópskej vysokej
školy. „Študenti rozhlasovej tvorby majú výhodu, ale myslím si, že ak sa prihlási niekto,
kto nemá až také skúsenosti, no má reálny
záujem a dokáže sa šikovne priučiť tomuto
umeniu, nevidím v tom problém,“ informuje
o nových možnostiach pre študentov pedagogička Paneurópskej vysokej školy.
Projekt nie je zaujímavý iba pre samotných
aktérov, ale na svoje si príde aj publikum.
„Je dôležité uvedomiť si, že sa nechceme
venovať iba témam z našej fakulty,“ spresnila
doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD. Rádio bude
sprostredkúvať zaujímavosti a informácie
určené pre širokú škálu študentov, ale aj
samotných absolventov. „Užitočné budú tiež
informácie o doktorandskom štúdiu a ako
sa k tomuto stupňu dopracovať,“ dodal Paľo
Náther.
V budúcnosti aj naživo
Školské rádio budú mať poslucháči k dispo-

zícii každé dva týždne. Vysielanie pozostáva
z pravidelných rubrík. Ľudia sa budú môcť
tešiť na rozhovory so zaujímavými študentmi z PEVŠ, pozvánky na pútavé udalosti
v Bratislave, ankety, lifestylové tipy či informácie o štúdiu v rámci projektu Erasmus+.
Tento školský projekt sa snaží fungovať ako
ozajstné profesionálne médium. Každý člen
má preto svoju úlohu. Okrem moderátorov
a redaktorov sú v rádiu aj zvukári či ďalší
nápomocní členovia tímu.
Reláciou v každom vysielaní sprevádza
moderátor. Z éteru samozrejme nebude
počuť len hovorené slovo, tešiť sa možno aj
na populárnu hudbu. Kvalita vysielania bude
stúpať a spolu s ňou budú narastať aj požiadavky na samotných zapojených študentov.
„Teraz vysielame zo záznamu. Keď sa v tomto
smere trošku viac oťukáme a budeme mať
lepšie komunikačné skúsenosti, či znalosti
s technikou, plánujeme vysielať naživo,“ dodala na záver doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD.
Ak vás Rádio Like zaujalo, stačí dať svoj „LIKE“
na stránku facebook.com/likeradiolike.

Aké zmeny nastali v Mediálnom centre?
Mediálne centrum sa odčlenilo od fakulty
masmédií a v súčasnosti spadá priamo pod
rektorát a správnu radu.
Mení sa niečo pre študentov masmédií,
ktorí tu absolvujú praktickú časť štúdia?
Mediálne centrum bude naďalej primárne
slúžiť študentom fakulty masmédií pre rozvíjanie ich tvorivých schopností a nadobúdanie praktických zručností. Zároveň však bude
k dispozícii pre ostatné fakulty a potreby
rektorátu.
Otvorí sa Mediálne centrum aj smerom
von?
Priestory a technika sú na takej úrovni, že sú
zaujímavé aj pre komerčné inštitúcie a spoločnosti. Z dlhodobého pohľadu udržateľnosti je pre nás dôležité, aby sme zvýšili naše
úsilie v predaji služieb a produktov Mediálneho centra. Generovaný obrat sa použije na
nákup a obnovovanie techniky, ktorá bude
k dispozícii študentom. Práve tí zostávajú
našou primárnou cieľovou skupinou.
Neobmedzí to projekty študentov fakulty
masmédií?
Študenti fakulty masmédií budú naďalej
môcť robiť na svojich projektoch. Samozrejme, v rámci určitých zásad. Keďže sa
otvárame komerčným projektom, ale aj ostatným fakultám, budú sa musieť prísnejšie
dodržiavať pravidlá vypožičiavania techniky
a rezervovania priestorov. Študentov to zároveň pripraví na reálne situácie v pracovnom

živote. Budú musieť vyriešiť nielen to, ako
fotku nafotia, ale aj celú produkčnú fázu,
rezervovanie a objednanie priestorov a techniky, dodržiavanie času a celkovo organizovaný prístup k work-flow.
Ako sa zmeny dotknú personálneho obsadenia?
V zásade sa v Mediálnom centre nič nezmení.
Personálne obsadenie aj systém fungovania
zostávajú rovnaké. Budeme mať však väčšiu
zodpovednosť. Doteraz sme boli tá zložka,
ktorá pripravovala časť marketingových aktivít školy. V tomto momente sa dostávame
aj do fázy zadania a implementácie jednotlivých aktivít napríklad aj do médií.
Marketingové oddelenie školy sa presunie
do Mediálneho centra?
Áno a pôvodné oddelenie sa transformuje
na Odbor obchodu a marketingu PEVŠ. Nový
názov lepšie definuje to, čo má oddelenie
v náplni činnosti. Budeme sa usilovať zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb našim študentom s dôrazom na obchod. V rámci našej
novej filozofie sú študenti našimi klientmi
a budeme sa snažiť zlepšiť klientský prístup
k nim.
Aké konkrétne kroky k zlepšeniu klientského prístupu k študentom ešte pripravujete?
Zamýšľame sa nad tým, ako ešte viac uľahčiť
študentom prístup k informáciám, napríklad
čo sa týka fungovania študijných oddelení.
Chceli by sme zriadiť študijného poradcu,

ktorý bude fungovať v call centre alebo na
jednotnom e-maili. Bude odpovedať na otázky študentov aj uchádzačov, čím sa zefektívni vzájomná komunikácia.
To predpokladá aj znalosť názoru klientov – študentov na to, čo im škola ponúka.
Plánujeme nastaviť jednotný systém dopytovania spokojnosti našich klientov. Doteraz si
veľa problematických oblastí riešili fakulty
individuálne. Zavedením jednotného systému zistíme, čo naozaj našich študentov trápi
a budeme sa môcť zamerať na konkrétne
oblasti a zlepšiť ich.
Zapoja sa do marketingových aktivít školy
aj študenti?
V rámci oddelenia marketingu a obchodu
plánujem ponúknuť študentom stáž za
kredity v rámci predmetu Mediálna prax.
V tíme budú študenti, ktorí budú mať na
starosti konkrétne úlohy, a tak prispejú k
tvorbe marketingových aktivít. Naši študenti
najlepšie vedia, čo potrebujú a poznajú
cieľovú skupinu. Momentálne som do tímu
vybrala troch ľudí, ktorí už začali pracovať na
svojich projektoch – Inu Benediktovú, Máriu
Magdalénu Dzurjaninovú a Jakuba Straku.
Ide o šikovných a aktívnych študentov so
záujmom zapojiť sa do procesu nastavovania
a implementácie marketingovej stratégie
školy. Pevne verím, že spoločne sa nám podarí posilniť pozitívne vnímanie značky PEVŠ
nielen študentmi ale aj širokou verejnosťou.
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like | osobnosť

text: Adam Šebesta
Foto: Martin Nedeliak

Dušan Fabián
Život je hra medzi túžbou po monogamii
a túžbou po zmene

Niektoré druhy vtákov sú absolútne monogamné, zatiaľ čo u ľudí to veľmi
neplatí. Život partnerov mimo manželstva je najmä právny problém a pred
pokladmi kvalitného vzťahu sú vzájomná vôňa a dotyky. Známy psychológ,
pedagóg na Fakulte psychológie PEVŠ, Dušan Fabián hovorí, že žiť by sme mali,
ako keby sme mali zomrieť na druhý deň a zároveň o sto rokov.
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like | osobnosť
V USA a v Anglicku je štandard, že profesori sa na začiatku štúdia zoznámia s novými študentmi na neformálnych
večierkoch. Majú mať učitelia
so študentmi priateľský vzťah?
Ide o povahu jednotlivých
učiteľov a ich osobnostné črty.
Ak na to majú, je to prínosné.
Aj v mojom odbore je bežné, že
si počas kurzov psychoterapie
tykáme.
Aký je váš vzťah so študentmi?
Keď som končil na Univerzite
Komenského, mal som slzy
v očiach. Vidíte študentov rásť,
z chlapcov sa stávajú chlapi, a vy
tomu rastu pomáhate.
Máte pocit, že sa študenti
menia?
Áno. Za socializmu som odhalil,
že mnohí študenti boli deťmi
okresného predsedu strany alebo predsedu národného výboru.
Po revolúcii prišli celkom iní
študenti, bolo to oveľa pestrejšie. Navyše, je rozdiel, či učíte
v Trnave alebo v Bratislave.
Aký?
V Bratislave sú študenti viac
rozmaznaní. Dokonca aj tí, ktorí
prišli z iných miest, po čase spohodlneli. V Trnave boli študenti
viac zapálení, viac si štúdium
vážili.
A na Paneurópskej vysokej
škole?
Na začiatku som tu stretol aj
študentov, ktorých zrejme dotlačili k štúdiu rodičia. To sa ale
zmenilo, teraz nevidím študentov bez záujmu. Navyše, externí
študenti sú veľmi zrelí ľudia, sú
to „muži a ženy“.
Dokáže slovenské školstvo
vytvárať osobnosti?
Myslím si, že áno. Pri mojich
predmetoch je veľmi dôležité,
aby študenti nadobudli sebavedomie, vedeli robiť s ľuďmi.
Mám pocit, že som na nich
menej prísny (úsmev). Čaká ich
práca s ľuďmi, snažím sa v nich
vytvárať pocit sebavedomia.
Takže máte študentov rád.
Áno. Je v nich bystrosť a mladícka energia.

16

Prečo milujeme?
(Pauza). Ak by to bola hodnota
číslo jedna našej spoločnosti,
život by bol rozprávka. Ale
človek má oveľa zložitejšiu
výbavu. Teritoriálny pud je starší
a silnejší ako sexuálny pud, čoho
príkladom sú vojny.
A láska?
Láska je špecificky ľudská, i keď
jej rôzne podoby sa nachádzajú
aj u zvierat. Pre mňa sú láska
a tvorivosť dva najperspektívnejšie piliere civilizácie. Zmysel
lásky je reprodukovať sa, a potom je tu jej filozofická úroveň:
láska dáva bytiu zmysel.
Je rozdiel medzi tým, prečo
milujú ženy a muži?
Pozrite sa na to, kto sa v prírode
viac „fintí“, sú to samci. Medzi
ľuďmi sú to, naopak, ženy. Ak
mám byť surový, zmyslom muža
je oplodniť, šíriť genetický
materiál. Pri žene ide o prinesenie nového života na svet,
jej poslaním je dielo dokončiť,
postaviť deti na nohy. Ženy sú
vnútorne nastavené vychovať
dieťa. U mužov už tento pocit
nie je taký silný. Mňa pri tomto
zaujali aj bulvárne označenia
niektorých žien za „zlatokopky“.
Ako?
Na prvý pohľad môže vyzerať
konanie ženy „zlatokopecky“.
Ale, ak sa na to pozriete viac
do hĺbky, ide o presadzovanie
najprirodzenejšieho ženského
pudu. Na prvom mieste je zabezpečenie dieťaťa.
A muži to vnímajú ako?
Chcú, aby ich ženy mali rady
a porodili im dieťa. Príroda to
takto vygenerovala.
Môže za život človek milovať
viackrát?
Áno. Dokonca časť ľudí dokáže
milovať takmer súčasne dvoch
partnerov. To platí pre ženy aj
pre mužov.
Ako to myslíte?
Hovorím z praxe. Muž postavil žene dom, ale aj frajerke.
A nevedel, s ktorou má žiť.
Rozhodoval sa v citovom rozpoložení, podľa sna. Najskôr sa mu
prisnilo, že jeho žena je v ohro-

zení. Tak bol s ňou. Neskôr, že
frajerka, tak odišiel k nej.
Je človek monogamný?
Obidve potreby sú silné, aj
monogamná, aj túžba po
zmene. Monogamná túžba je
byť milovaný jediným človekom
a milovať jediného. Je to prirodzená vec, tak ako napríklad
pri mnohých vtákoch. Niektoré
druhy kačiek sú absolútne monogamné. Čo sa týka tej druhej
potreby, rozširovania genetického materiálu, vyskytujúcej sa
najmä u mužov, tá je prítomná
stále, celý život. A život je tanec
a hra medzi týmito dvoma
silami. U niekoho zvíťazí monogamia, niekto je huncút. Variácií
je veľa.
Čo dnes ohrozuje manželstvá
a vzťahy?
(Pauza). Výrazný hodnotový
posun. Za posledných dvadsaťpäť rokov sa vzťah ako hodnota
posunul nižšie pod hedonizmus,
kariéru, peniaze.
Môžu homosexuáli ohroziť
rodinu?
Nemyslím si to. Homosexuáli
majú ťažší život. Napriek tomu
mojimi prvými klientmi z tejto
oblasti neboli homosexuáli, ale
ich rodičia, ktorí sa nevedeli
zmieriť s tým, že ich deti boli
homosexuálne.
V zmysle ohrozenia existujúcej
rodiny, sa dá odpovedať, že áno,
môžu ju ohroziť. Ale nemám
žiadnu skúsenosť alebo poznanie, že by mala homosexualita
ohrozovať iné rodiny.
Prečo majú muži často potrebu
nájsť si v štyridsiatke novú
partnerku a opustiť rodinu?
Muži už v takom prípade absolvovali jeden cyklus, deti už podrástli. Majú ale pocit, že zvládnu
ešte druhý cyklus. Ďalším prvkom je, že muži majú pocit, že sa
im zatvárajú dvere. To znamená,
že chcú ešte zužitkovať všetko,
čo sa dá. Je to strach, obavy zo
zrelšieho veku a zo starnutia.
Ale aj motív módnej vlny. Mať
vo vyššom veku mladú frajerku
patrí dnes akoby k bontónu.
Dokážu sa muži v mladosti
dostatočne „vybúriť“?

Niektorí muži majú pocit mladosti aj v starobe. Zmenia životný štýl, spôsob obliekania. Ale
čas je neúprosný. Ak majú oveľa
mladšie partnerky, postupne
nastanú problémy. Dochádza
k extrémnej žiarlivosti, nedokážu držať krok s mladými partnerkami. Často to končí návratom
k pôvodným partnerkám, alebo
nachádzaní partnerov medzi
svojimi rovesníkmi.
Ako vnímate dlhoročné páry,
ktoré nie sú zosobášené? Je to
vzbura proti konvenciám?
Je to právny problém. Manželstvo je významný právny
inštitút, slúži na ochranu detí
a spoločne nadobudnutého
majetku. V dlhoročných partnerských vzťahoch po čase žena
stráca istotu, najmä ak ide o jedno-kariérové vzťahy. Dôvody
pre takýto životný štýl sú rôzne:
strach mužov, u žien možno hra
na veľkorysosť. Ale aj revolta
voči tradíciám.
Aké sú predpoklady kvalitných
vzťahov?
Pachová a dotyková sympatia.
Ak to nemáte, je veľké riziko ísť
do vzťahu. Aj keď na začiatku,
pod vplyvom silnej emocionality, môžete tieto prvky prehliadnuť. Vybrať si partnera je ako
konkurz do firmy. Štylizujete sa,
a keď ste už v nej, tak odhalíte
pravú tvár. A potom všetko
prepukne.

majú problémy. Sú predsa ich
prirodzenou súčasťou.
A čo nevera? Platí známe: zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať?
Podľa štatistík je na prvom
mieste medzi dôvodmi rozvodov povahový nesúlad, potom
alkohol a až následne nevera.
Chodiť hneď von s absolútnou
úprimnosťou je nezmysel. Sebe
uľavím, ale druhého totálne zraním. Zdravé manželstvo neveru
prekoná.

A čo jasne hovorí, že vzťah
nebude dobrý?
Napríklad sklon jedného z partnerov k hazardu.

Veríte v znamenia zverokruhu?
Pýtam sa na to, môže mi to
niečo naznačiť. Skúsenosťami
som prišiel na to, že ľudia si
jednotlivé charakterové črty
svojho znamenia vsugerujú.
Škorpión sa postupne stáva
škorpiónom. Výskumy dokazujú,
že ľudia, ktorým dali otázku,
ako mesiac vplýva na ich nálady,
reagovali odlišne od skupiny,
ktorej sa pýtali na zmeny nálad
v čase, bez spomenutia vplyvu
mesiaca. Prvá skupina reagovala
podľa fáz mesiaca, druhá úplne
odlišne.

Koľko vzťahov je kvalitných
a šťastných?
Rozvádza sa skoro 50% manželstiev. Z mojej skúsenosti z tých,
ktorí spolu zostávajú, je jedna
tretina naďalej v manželstve
kvôli pocitu zodpovednosti,
napríklad voči deťom. Zostáva teda asi 20% spokojných
a šťastných vzťahov, ale aj tie

Ako liečite duše ľudí?
Keď som začínal ako mladý
psychológ, bol som zúrivý
diagnostik. Klienti u mňa trávili
strašne veľa času. Postupne som
z tejto metódy vytriezvel, začal
som mať pocit, že musím ľuďom
rozumieť, dostať sa im pod
kožu. Po absolvovaní psychoterapeutických výcvikov som

A rozdiel v ideológiách?
To je najmenej. Často sa tým
len zakrýva iný problém alebo
nedorozumenie. Pokojne môže
žiť ortodoxný marxista s neoliberálom. Dôležité je niečo iné.

zistil, že podstata tejto práce je
inde. Prerobil som diagnostické
metódy tak, že sú sebapoznávacie. Klient má hneď spätnú
väzbu z vlastného vnútra.
Ako to prebieha?
Potrebujem si človeka vypočuť.
Potom položím zopár otázok,
aby som si vytvoril vlastnú predstavu. Následne podnikáme ďalšie kroky. Som sprievodca, alebo
lodivod, a klient je kapitán lode.
Niekedy idem aj za kormidlo,
keď poznám skalnatý úsek, ale
klient je stále kapitán.
Nemáte niekedy pocit, že odsudzujete svojho klienta?
Nie. Som dobrá povaha, som
otvorený každému človeku.
Jedine pri manželských vzťahoch ma po stretnutiach hrozne
bolievala hlava. Hrozne som
sa trápil, kto z manželov má
pravdu. Je to ako známy obraz
s dvoma profilmi, alebo jedným
kalichom – podľa toho, ako
sa naň pozriete. Môžete sa
do smrti hádať, kto bude mať
pravdu. Ale tá je uprostred, na
obrázku je aj kalich, aj profily.
Hľadať pravdu v tomto prípade
je nezmysel, neexistuje. Sú dva
pohľady, a tie treba skĺbiť.
Zvyknú klienti počas terapie
klamať alebo vedome niečo
zamlčať?
Niektorí klamú, ale často o tom
nevedia. Racionalizujú, zamieňajú príčiny za dôsledok. S racionalizáciami sa im žije ľahšie. Ak sa

ale chcete vyliečiť, musíte vyjsť
s pravdou von.
Robia aj psychológovia počas
terapie chyby?
Áno, napríklad, ak majú pocit, že
dokážu všetko, pomôcť všetkým
a kedykoľvek. Niektoré osobnosti do seba nezapadnú. Ak cítim,
že klient napríklad potrebuje
ženu - psychologičku, pošlem
ho za kolegyňou. Je treba mať
aj odvahu poslať klientov za
psychiatrom.
A sexuológom?
To často „zmáknu“ aj psychológovia (úsmev).
Nie je sexuálny element za
všetkými problémami?
Je to koncentrát, prejavujú sa
v ňom mnohé problémy. Alebo
opačne, zo sexuality prechádzajú do vzťahu.
Dá sa láska nahradiť, napríklad pri celibáte?
Masturbáciou alebo platonicky.
Skutočne?
Snažil som sa na rok vynechať
sexualitu. Vydržal som to desať
mesiacov. Žiadostivosť sa zvyšovala, ale dokázal som to upraviť.
Miloval som ľudí. Sexuálny pud
sa dá pretaviť do všeobjímajúcej
lásky, ale nie na dlho.

Kto je Dušan Fabián?
PhDr. Dušan Fabián, CSc.
(1942) je psychológ, absolvent dvoch fakúlt (FTVŠ a FiF
UK). Pôsobil ako pedagóg na
katedre psychológie Filozofickej fakulty UK, momentálne
vyučuje na Fakulte psychológie PEVŠ. Vo svojej praxi sa
špecializuje na problematiku
terapie manželstva, partnerstva či skupiny. Vystupoval vo
viacerých televíznych programoch ako odborný poradca,
je aktívny ako publicista.

Čo robiť pre vyrovnaný život?
Žiť tak, ako by ste mali zomrieť
na druhý deň a zároveň, ako by
ste mali umrieť o sto rokov.
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like | aktívny život

text: Martin Kukoľ
foto: Patrik Vachalík

Bratislavy s tým, že už máš
job, že?
Oslovil som WLB, že by som
u nich rád pracoval. Následne som dostal zadanie, ktoré
pozostávalo z ôsmich úloh. Na
ich vypracovanie som dostal
určitý čas, bol to tuším týždeň.
Vypracoval som, čo som vedel
a v niektorých otázkach som
rovno napísal, že s tým nemám
skúsenosti, tak som ich nevypracoval. Prišiel telefonát, že by sa
so mnou radi stretli a na osobnom stretnutí som sa dozvedel,
že moje práce boli v tej dobe
lepšie, ako práce absolventov
VŠ. Tak sme si tľapli a mohol som
nastúpiť. Drive a chuť je všetko,
čo človek potrebuje. Nepochybne aspoň nejaký prehľad, no
to sa dá veľmi rýchlo naučiť, ak
sledujete weby, ktoré sa reklame venujú. Myslím, že každá
agentúra bude mať podobných
cvičných zadaní hneď niekoľko
a každá agentúra prijme nové talenty, keďže slovenský reklamný
trh je veľmi malý a každá nová
pomocná ruka sa zíde.
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JŠkola ti dá to, čo sa v nej chceš naučiť,
aby si sa pripravil na život

Skombinovať školu a prácu môže byť niekedy naozaj fuška. Náš študent Kubo Straka
to ale dokázal a je tak živým príkladom, že popri škole sa dá pracovať aj v jednom
z najhektickejších odvetví – v reklame. Má za sebou prácu v rôznych agentúrach
a momentálne funguje ako freelancer. V rozhovore nám prezradil, ako sa dostal do
sveta reklamy, čo všetko robil a ako sa mu darí popri škole pracovať.
Akú knihu si čítal naposledy?
Naposledy to bola séria ilustrovaných kníh od Taschen D&AD
2013, The Copy Book a D&AD
50. Sú to knihy, ktoré zhŕňajú to
najlepšie, čo v daný rok v dizajne
a reklame vyšlo. Nájdete v nich
rôzne scenáre svetových reklamných spotov, printovú reklamu,
online kampane, outdoory
a všetko, čo k reklame patrí.
Copy Book sa venuje prevažne
reklamným textom

a je to výborná príručka pre
copywriterov.
Pamätáš si svoju prvú knihu
z tohto odvetvia?
Prvá kniha bola pravdepodobne
niečo v duchu “Reklama a 200
tipov ako na ňu”. Publikácie
s podobným názvom sa často
vracajú do doby minulej, resp.
reklamy 90. rokov, ktorá je už
dnes out of date a tipy v nej sú
neaktuálne. Na druhej strane

je vždy dobre sa vrátiť späť
v čase a vidieť, ako bola reklama
vnímaná v minulosti. Napríklad,
dodnes ma fascinuje éra 50.
a 60. rokov v Amerike, tzv. Mad
Men éra. Vtedy ľudia nepoznali
nič iné ako reklamu v televízii
a printovú reklamu. Dnes je to
však s príchodom online reklamy
úplne iné. Knihy sú často dlho
pripravované a kým ich stihnú
vydať, tipy a príklady z nej sú už
mimo trendov. Súčasne preferu-

jem skôr e-booky, krátke príručky
a články z odborných webov.
Myslím si, že v jednom článku sa
človek dozvie viac, ako čítaním
dvestostranovej knihy.
Ty pracuješ ako freelancer.
Je to popri škole nevyhnutné?
Ako sa ti darí všetko stíhať?
Na slovo freelancer mám taký
zvláštny názor. Freelancer je
v podstate živnostník, no v spoločenských a biznis kruhoch na
Slovensku je to vnímané ako človek, ktorý nie je zamestnaný, ale

maká sám na seba. Momentálne
pôsobím v reklamnej agentúre
Creative Department ako copywriter. Som tam na part-time, no
popri tom si zháňam aj vlastných klientov a zákazky. Teda
nedefinoval by som sa úplne ako
freelancer. Dôvod prečo som
začal “freelance-ovat” je, že som
popri škole venoval všetok čas
práci.
Ako sa mladý chalan dostane
hneď do "veľkých" agentúr?
Mal som dva mesiace pred matu-

ritou a už som bol dohodnutý
s Wiktor Leo Burnett, že ihneď,
ako budem môcť, nastupujem.
Mladý chalan alebo baba sa do
sieťových reklamných agentúr
dostane buď tak, že niektorú
z nich ich rodič vlastní, alebo
tak, že je dravý a má chuť pracovať. Moje rozhodnutie ísť pracovať do reklamy bolo spontánne
a ovplyvnené najmä mojím
záujmom. Nešlo o peniaze.
Pokiaľ viem, šiel si do prvého
ročníka na PEVŠ z Prešova do

Ako to bolo s tvojím nasadením po prvom mesiaci? Stúplo,
alebo sa dostalo do reality
reklamného sveta a agentúrneho života?
Hneď v prvý deň som bol vyhúkaný mladý chalan vo veľkom
svete. Moje prvé zadanie bolo
preložiť headliny z angličtiny
do slovenčiny. Môj drive bol popravde prvý polrok na konštantnej úrovni, potom to prišlo do
reality. No bral som a beriem to
tak, že to sú skúsenosti, ktoré ťa
formujú a posúvajú k tomu, aby
si si našiel svoje miesto a zistil,
čo skutočne chceš v reklame robiť. Na druhej strane agentúrny
život ako taký je úžasný. Maximálna sloboda, zábava a teambuildingy či akcie s klientmi sú
veci, ktoré ťa neprestanú baviť.
Čo všetko si tam mal na starosti?
Na starosti som mal ako copywriter skoro všetko. Môžem
menovať: návrh TV spotov, rádio
spotov, slogany na printové reklamy, či napríklad návrhy online
bannerov - nielen textové, ale aj

ideové. Ale taktiež išlo aj o pomerne nudnú prácu ako napísať
text do brožúry pre pôžičky,
rôzne maily v mene konateľa
spoločnosti, či menšie texty,
ktoré slúžia na interné účely
firmy, a teda sa k ľuďom vôbec
nedostanú.
Aké značky patrili medzi tvojich klientov?
Boli medzi nimi rôzne veľké
spoločnosti ako napr. J&T BANKA,
Quatro, SPP, KIA, Ford, Markíza,
Heineken Slovensko, Orange,
VÚB BANKA, ale, samozrejme, aj
malé, ktoré nepozná toľko ľudí.
Napríklad ProfitUp…
Podarilo sa ti vyhrať tender
alebo niečo podobné?
Podarilo sa nám vyhrať tendre,
no bolo to väčšinou výsledkom
skupinovej práce. Nikdy to nie
je tak, že tender vyhrá jeden
človek. Okolo samotnej myšlienky, stratégie, spotov a všetkých
mediálnych výstupov sa vedú
niekoľkohodinové diskusie.
Často sú to aj dni a týždne, kým
odovzdáme finálny produkt do
tendra. A nakoniec zistíš, že tvoj
nápad bol úžasný, ale nevyhral,
pretože marketingový riaditeľ mal už vopred jasné, ktorá
agentúra bude dlhodobo s nimi
spolupracovať.
Pomohla ti v práci PEVŠ?
Škola má veľa kvalitných vyučujúcich, ktorí sú z praxe a ak nie
sú, tak čerpajú skúsenosti z minulosti. Môj otec ma celý život
učí, že škola mi dá to, čo sa v nej
budem chcieť naučiť, aby som sa
pripravil na život.
Akých je podľa teba päť najhorších slov, ktoré používajú
copywriteri?
Najvýhodnejšia, najlepší, dobrá,
viac ako, s vami.
Ktorú tvoju prácu môžeme
poznať?
Napríklad kampane pre J&T Banku, Tatranec (gotatry.sk), Quatro
rozhlasové spoty, Krušovice Keď české, tak kráľovské, Socia
(Lienka pomoci), alebo TV spot
pre projekt Varený - pečený.
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text: Zuzana Firgánková
foto: Zuzana Firgánková

udržať eurá v peňaženke a moju kulinársku
fantáziu na uzde. Do igelitového vrecka si
naberiem za hrsť chutných olív, domáce
šťavnaté paradajky a podávam ich starčekovi
za pultom. S krásnym štrbavým úsmevom
na tvári sa pýta „E tudo?“ Odpoviem, že je
to všetko, zaplatím a „nakazená“ dobrou
energiou vykročím do slnečného dňa. Atmosfére, ktorá vládne Portugalsku, hovorím
„kávičková“. V akomkoľvek čase, všade, kam
sa pohnem, sú naokolo malé kaviarničky
plné ľudí, ktorí vychutnávajú trpkú chuť kávy
a sladké ničnerobenie pomaly vyfukujúc
dym z cigaretky. Zabudnite však na ľadovú
kávu, ktorá by vás osviežila v horúci deň. Pri
objednávaní na mňa teta najprv nechápavo
hľadela, no hneď pohotovo zareagovala, keď
mi naservírovala klasické preso a v druhom
pohári štyri kocky ľadu. Fígeľ spočíva v naliatí čerstvého presa do prázdneho pohára
s ľadom, čím logicky dostanete ľadovú kávu.
Jednoduché, nie?

Okúsiť život v neznámej krajine, byť sama so sebou a spoľahnúť sa na
vlastné schopnosti, spoznať mnoho krásnych miest a ešte krajších ľudí.
To všetko je výzvou, ktorá dáva pocit zodpovednosti a slobody zároveň
a umožňuje pohľad na seba a domovinu z úplne inej persektívy. Jedinečnosť
takýchto momentov ťažko zažiť v pohodlí domova s ovládačom v ruke sledovaním cudzích zážitkov a lacnej zábavy servírovanej na zlatom podnose.
Čaro nepohody spočíva v prekonávaní vlastných prekážok a adrenalínovom
pocite zadosťučinenia pulzujúceho v žilách. Je jedno, kam sa vyberiete.
Podstatné je, že tak urobíte.
Môj výber stráviť Erasmus+ v Portugalsku
by sa mohol zdať ako klišé. Pripúšťam, že je
mnoho študentov ako ja, ktorí sa rozhodli
vycestovať do tejto krajiny najmä za slnkom,
morom a vegetom. Mobilita sa však dá prežiť
viacero spôsobmi. Niekto si prišiel vyložiť
nohy na slnkom vyhriatu terasu a bezcieľne
hýriť, ja som sa sem vybrala so zámerom
spoznať inú kultúru, ľudí a naplniť môj diár
novými, nezabudnuteľnými zážitkami.
Po príchode do Fara, útulného mestečka
na juhu Portugalska, som sa musela trochu
„poobracať“, aby som si našla ubytovanie.
Kým som s mapou v ruke behala hore- dolu
mestom, som rovnako ako väčšina erasmákov
prespávala v jednom s hostelov. Ten môj bol
čarovný a prívetivý a voňal sviežou mladíckou
cestovateľskou vášňou. Bol zašitý v centre
a viedlo k nemu niekoľko úzkych, vydláždených uličiek lemovaných starými, architektonicky špecifickými domami, ktorých fasádu
kde-tu zdobili typické kachličky, tzv. azulejos.
20

Zvyknúť si na portugalský životný štýl mi nerobilo najmenší problém a udomácnila som
sa pomerne rýchlo, najmä vďaka prívetivosti
ľudí a prostredia. V pozadí priateľského
a úctivého prejavu, na ktorý sú Portugalci
obzvlášť hrdí, stojí saudade, národné psyché
ukotvené v tradícii, zosobňujúce akýsi druh
melanchólie, smútku a zúfania za niečím
nedosiahnuteľným. Je častým námetom
hudobného žánru fado, ktoré je tak trochu
nebezpečné počúvať, ak sa nachádzate v pokročilom štádiu depresie. Autenticita krajiny
tkvie aj vo skvelej stredomorskej kuchyni,
v ktorej prevažujú ryby, olivy a vynikajúce
víno. K treske, ktorú tu pripravujú najmenej
na desať rôznych spôsobov, si môžete naliať
aj z toho najlacnejšieho krabicového vína
a garantujem vám, že vás na ďalší deň bolieť
nič nebude (samozrejme, ak sa od samého
kulinárskeho zážitku neprejete). V každom
prípade, neochutnať slávne portské by bol
hriech.

Juh Portugalska je obdarený nádhernými
zlatistými plážami a špecifickými skalnatými
útesmi, ktoré umocňujú rázovitosť prostredia a príjemná stredomorská klíma dovoľuje
užívať si slnečné lúče priamo na pokožke viac
ako polovicu roka. Okrem slnenia treba byť
zvlášť obozretný aj pri kontakte s búrlivými
vlnami Atlantiku, ktoré sa niekedy dokážu
„pohrať“ aj so skúsenými plavcami. Nehovorím to len tak do vetra, berte ma vážne.
Sebavedomo som totiž minule s prístupom
že-však-nie-som-amatér vhupla do mora
ignorujúc silnejúci vietor a búrkové mračná.
Unudená plavčíčka, ktorá celý deň vegetila
pod slnečníkom spozornela, keď ma zopár
krát „ošvácalo“ o dno. Keď sa mi konečne
podarilo uniknúť pred ďalšou vlnou s plavkami plnými piesku, stavím sa, že v duchu
ďakovala, že si nemusí namočiť svoje vyhriate telíčko a promptne vyskočila vyťahovať
výstražnú červenú vlajku.
Okrem niekoľkých extrémnych zážitkov
a príležitostného cestovateľského objavovania neznámych miest, zvyšok času prežívam celkom pokojne. Dokážem sa tu tešiť
aj z celkom obyčajných vecí, ako keď stačí
urobiť pár krokov a som pri maríne, hneď
pri historickom centre Fara. Pokojne sa tu
pohojdávajú loďky odpočívajúce na morskej
hladine a slnko láska palmové listy. Ak sa vyberiem opačným smerom, kľukaté uličky ma
dovedú k hlavnej tržnici Mercado Municipal,
kde mám vždy z toľkej pestrosti problém

Aj tento úsmevný zážitok možno reflektuje
portugalský, povedala by som, umiernený
prístup, ktorý by niekto mohol interpretovať
ako nedostatok presnosti. Pri dohodnutých
stretnutiach, pripravovaných akciách a podobne, rátajte s miernym zdržaním desať
minút až hodinu. Platí to aj opačne, nikto
vás nebude perzekuovať, ak prídete o čosi
neskôr. Na termín skúšky by ste si ale naozaj
mali včasne nastaviť budík, také situácie
nebývajú veľmi príjemné. Portugalské devy
pravdepodobne potrebujú viac času „načančať sa“, takže ani majitelia klubov nerátajú
s veľkou návštevnosťou pred dvanástou.
Aj keď malé mesto, akým je Faro, neoplýva
veľkou rozmanitosťou podobných miest,
o to vrúcnejšia je atmosféra v tých pár, ktoré
tu môžete nájsť, pretože tu skoro každý (erasmák) pozná každého (erasmáka). Obzvlášť
sa teším na piatkové večery, keď sa hodinu
pred klasickou mainstreamovou (rozumej
„odrhovačkovou“) diskotékou v jednom
z klubov tancuje salsa, bachata a kizomba,
tanečné žánre, ktoré som si mimoriadne
obľúbila. To, že neviete kroky, nie je žiadny
problém. Môžete sa zapojiť do davu, ktorý
tancuje podľa tanečného inštruktora. Tanec
je síce niekedy aj drina, no na tých štyroch
hodinách tanca týždenne si užijem kopec
zábavy. Učím sa rozumieť jazyk a zároveň
som súčasťou malej komunity, ktorá sa má
dobre a má sa prosto rada.
Život v Portugalsku ma obohatil o niekoľko
vzácnych priateľstiev. Takých, ktoré trvajú.
O to viac sa preto teším, že mi bolo dopriate
tu ešte istý čas pobudnúť...
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text: Katarína Vaneková
foto: Wanda TheBlow

Odkedy sa venuješ fotografii?
Prvé pokusy začali už v ruku
2010. Predtým som mala rôzne
predstavy v hlave inšpirované Harrym Potterom, Timom
Burtonom, Lovecraftom alebo
tvorbou Edgara Alana Poa. Najprv som sa snažila nájsť v písaní,
ale to mi až tak nesedelo, potom
som chytila do ruky fotoaparát
a úplne som sa v tom našla.

Wanda TheBlow

Ako by si charakterizovala
svoju tvorbu?
Ľudia vravia, že moje fotografie
sú temné a dekadentné. Ja ich
nepovažujem za až tak temné,
nie je mojím zámerom, aby boli
strašidelné. Skôr sú inšpirované fantasy a čarodejníckym
svetom, ktorý sa snažím vyjadriť.
Ako malá som zbožňovala
fantasy príbehy, ako napríklad
Harryho Pottera alebo Draculu
a ostalo mi to.
Čo by si povedala, že je ešte
tvojou inšpiráciou?
Určite filmy Tima Burtona, Quentina Tarantina a rocková hudba,
napríklad The Doors, Led Zepelin
a podobne.
Máš nejakú vysnenú osobnosť,
ktorú chceš vyfotografovať?
Nemám ani tak osobnosť, u mňa
je to skôr o náhode. Ja musím
toho človeka zbadať a povedať:
áno, jeho chcem odfotiť! Napríklad, minule sme stretli jedno
dievča v autobuse, mala úžasné
kučeravé vlasy, úplne som ju videla na mojich fotkách. Oslovila
som ju, či by sa nechcela fotiť
a nakoniec sa to uskutočnilo. Dokonca tie fotky boli vydané v časopise Inspire. Jednoducho, ma
ten človek musí osloviť, nemusí
to byť žiadna známa osobnosť
ani model.
A čo lokácie, kde rada fotíš?
Mňa fascinujú staré hrady
a zámky. Bohužiaľ, dostať sa tam
je často ťažké . Keď som chcela
fotiť v kaštieľoch, bol s tým
problém. Chcela som fotiť sériu
fotografií, na ktoré by sme modelku namaľovali ako ducha, ale
nepáčilo sa im, že by sme tam
robili nejaké umelecké fotky. Je
ťažké presvedčiť ich.
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V Bratislave si to neskúšala?
V Bratislave to bolo veselé. Spoznávala som toto mesto tak, že
som nasadla na električku alebo
autobus, zviezla sa kúsok, povedala som si „zastávka tá a tá,
tam som ešte nebola“, vystúpila
som a išla sa poprechádzať.
(smiech) V Partizánskom, kde
som doteraz žila, som fotila asi
už všetko, takže teraz je naozaj
na rade Bratislava.
Ako všetky svoje nápady držíš
v hlave?
Mám taký svoj autorský denník,
do ktorého vždy zapisujem
nápady. Keď nájdem niekoho zaujímavého, vždy doňho
nahliadnem a poviem si, že táto
modelka by sa mi hodila na tento nápad a tak. Nie vždy všetko
sa dá. (smiech!)
Aký máš postoj k retušovaniu
fotiek?
To je komplikované. Na jednej
strane rada editujem fotky,
hrám sa s farebnými kombináciami, pridávam efekty, no
nemám rada ťažkú retuš, hlavne
tváre. Mám rada prirodzený
vzhľad na mojich fotkách a vyhýbam sa retušovaniu prirodzeného vzhľadu. Mám však rada
extrémne líčenie a temnejšie
prostredie, kde je úprava fotografie potrebná. Malo by to však
vyzerať tak, aby sa to na fotku
hodilo, pretože príliš vyretušované fotky sa mi nepáčia. Keď
vidíme iba oči a všetko ostatné
je rozmazané, črty tváre bez
výrazu, nepáči sa mi to. Človek,
ktorý sa do toho púšťa, by mal
ovládať Photoshop.
Ako vyzerá taká príprava na
veľké fotenie?
No najprv si musím povedať,
že mám teraz dva týždne čas.
(smiech). Začnem zháňať modelky a lokalitu. Hlavne musím mať
víziu. Zistím si, či je možné vo
vybranej lokalite fotiť, nájdem si
na to vhodného modela. Potom
sa poradím s mojím štylistom.
S ním to ide ľahko, už sme tak
zladený, že mi vie čítať myšlienky. Následne si dohodneme
časový harmonogram a ideme
na to.
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Čo ťa motivuje?
Hlavne potreba dať von svoju vlastnú víziu.
Nehľadám dokonalosť, silnú retuš fotiek
a generické štúdiové portréty. Mne ide o to
zachytiť dušu človeka a atmosféru miesta.
Hľadám to, čo je vo vnútri. Najradšej fotím
s prirodzeným svetlom a to, čo vidím. Môj
objekt nemusí byť dokonalá, krásna modelka bez chýb. Ide o to, čo je v ľuďoch a ako ich
vidím. Skôr prispôsobím scénu modelke ako
modelke vnútiť moju predstavu. Príde mi
to tak prirodzenejšie. Chcem,aby sa aj môj
objekt cítil v tej úlohe dobre.
Ako škola ovplyvnila tvoju tvorbu?
V prvom ročníku som nemala veľa času na
fotenie, ale za posledný rok mám pocit, že
som sa veľmi zlepšila hlavne po technickej
stránke. Naučila som sa správnu kompozíciu,
lepšie fotiť v ateliéri a hlavne lepšie pracovať so svetlom. Páči sa mi, že nás na škole
nenútia fotiť iba technicky dokonale, ale
dávajú nám aj priestor vyjadriť vlastnú víziu
a prejaviť sa. Napriek tomu mám pocit, že
keď si pozriem staršiu tvorbu a porovnám ju
s terajšou, je tam menej chýb a po technickej stránke je to lepšie.
Kde sa vidíš o pár rokov, chcela by si sa
fotografiou živiť?
Neviem, zatiaľ fotím pre radosť. Nastúpila
som na školu aj preto, aby som sa naučila
svoju prácu predať, no neviem, či by fotografia bola práve mojou primárnou prácou.
Dalo by sa povedať, že sa ešte hľadám.
Ako spájaš školu a fotografovanie? Máš
vôbec nejaký voľný čas?
Ani nie. (smiech) Ale škola ma baví a to je
podstatné. Keď máme aj mimoškolské aktivity, tak to neberiem tak, že musím. Baví ma
pohybovať sa medzi kamerami a technikou.
No a keď mám fotenie, je to náročnejšie na
prípravu, aspoň týždeň sa tomu neustále
venujem. Musím pripraviť rekvizity, modelky,
vizážistov aj všetko ostatné. Nájdem si na to
čas hlavne v lete.
A čo tá tvoja prezývka? Hovoríš si Wanda
TheBlow, ako to vzniklo?
Je to z filmu The Blow s Johnnym Deppom,
ktorý sa mi veľmi páčil. Tak som si to meno
zmenila na Facebooku a všetci ma tak začali
volať. Proste sa to uchytilo. Ja viem, že to
znie, akoby to vzniklo trocha inak (smiech),
ale mne sa to páči. Podľa mňa je to tak
správne provokačné.
24
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text: Anabela Mikušiaková
foto: Peter Kubaľák

Martin, študent mediálnej komunikácie, si už teraz uvedomuje, že dobrovoľníctvo
a charita sú cestou k lepšiemu svetu. Čo všetko robí, prečo to robí a čo z toho má?
Aj to nám prezradil v rozhovore.

Spomenul si zónu bez peňazí.
Zóna bez peňazí je sociálne
zameraná akcia, ktorá funguje
v zmysle bartrového systému.
Ľudia môžu doniesť čokoľvek
z textilu. Tiež veci, ktoré nepotrebujú, ale sú funkčné, také,
ktorých sa chcú zbaviť alebo
by ich chceli niekomu podarovať. Zároveň si môžu odtiaľ na
výmenu niečo pekné odniesť.
Funguje to celkom dobre. Je to
celoslovenská iniciatíva a tento
projekt funguje pod hlavičkou
“Projekt život”.

Ľudia mi za charitu nadávajú
Kedy sa v tebe zrodila túžba
po založení občianskeho združenia Mladá Sereď?
Mladú Sereď sme založili v roku
2011. Boli sme štyria a poznali
sme sa z gymnázia. Už počas
štúdia sme organizovali rôzne
aktivity na škole a po maturite
sme sa v tom rozhodli pokračovať. Nebavilo nás počúvať,
ako sa to u nás nedá, lebo sme
Sereď. Chceli sme ukázať, že aj
u nás to funguje. Povedali sme
si, že s tým budeme bojovať.
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Proti čomu ste konkrétne
bojovali?
Proti všeobecnému marazmu
a pasivite ľudí. Proti ich nedôvere.
Ak sa aj niekedy niekto snažil
zorganizovať u nás akciu, ľudia to
radšej ofrflali. Problém bol v tom,
že Sereď bola dlhé roky mesto
plné apatie. Ľudia neboli zvyknutí, že sa tu niečo deje. V zásade sa
snažíme zlepšiť podmienky pre
mladých ľudí v regióne a v našom
meste. A to hlavne cez kultúrne,
športové či charitatívne aktivity
a dobrovoľnícku činnosť.

V súčasnosti je vás pätnásť.
Funguje u vás hierarchia?
Ľudia, ktorí združenie zakladali, sa tomu prirodzene venujú
najviac. Vždy sa to však obmieňa. Pri každej akcii sú rôzni
ľudia. Väčšinou je to o tom, kto
práve môže a chce niekam prísť
a pomôcť. V súčasnosti však zháňame nových členov a v tomto
roku sa chceme intenzívne
venovať náboru.
Bolo pre vás ťažké rozbehnúť
funkčné občianske združenie?

Ťažké to bolo hlavne v nastavení
ľudí, aby nám dôverovali. Presvedčiť ich, že má zmysel chodiť
na naše akcie a podporovať to,
čo robíme. Stále to nie je ideálne, ale vidíme posun k lepšiemu.
Na zónu bez peňazí prišlo kedysi
dvadsať ľudí, teraz chodí okolo
sto. Na druhej strane, podporu
od firiem, podnikateľov a mesta
sme získali hneď. Najviac nás
podporili v začiatkoch, keď sa finančne poskladali, aby sme mali
peniaze aspoň na registráciu,
tričká a propagačné materiály.

Čo s vecami, ktoré vám ostanú
a nikto si ich nevezme?
Túto akciu robíme trikrát za rok
a toho textilu sa nám nazbiera naozaj veľa. My ho potom
triedime, operieme a ak treba,
tak zašijeme. Všetko to potom
putuje do rôznych resocializačných zariadení bezdomovcom,
slabším rodinám alebo do
detských domovov. Veľa ľudí si
zvyklo a nosia nám oblečenie aj
mimo zóny bez peňazí. Taktiež sa nám tam objavujú veci
z domácnosti, napríklad stoličky
alebo rádio. To tiež putuje do
resocializačných centier.
Minulý rok ste sa zapojili do
projektu Ďakujem sused. V čom
tento projekt spočíva?
Ďakujem sused je komunitná
organizácia troch dievčat, ktoré
sa rozhodli priniesť na Slovensko
knižné búdky. Dali sme vyrobiť
jednu búdku remeselníkovi
a osadili sme ju na námestí v Seredi. O trinásť hodín po osadení
nám ju niekto rozbil. To ukazuje
mentalitu ľudí. Ak prinesieš
novú vec a všeobecne sa snažíš
spraviť niečo nad rámec pre ich

dobro, tak v tom hneď vidia zlo.
Predsudkovo to spoja s politikou
alebo iným zlým úmyslom. Ľudia
si potrebujú postupne osvojiť
lepšiu náladu a zvyknúť si na
nové veci.
Ako to dopadlo?
Dokopy ju rozbili trikrát po sebe
v priebehu dvoch mesiacov.
Rozhodli sme sa proti tomu bojovať neagresívnym spôsobom.
Dali sme ju trikrát opraviť a vždy
sme ju tam vrátili. Spravili sme
rozsiahlu kampaň, v ktorej sme
oslovili regionálne a celoplošné médiá. Taktiež sme spravili
kampaň na Facebooku proti ubližovaniu knihám. Vagabundi sa
zľakli a knižná búdka sa odvtedy
teší veľkému záujmu. Dokonca
sa tento rok chystáme osadiť
ďalšie dve, čo je na šestnásťtisícové mesto obrovský úspech.
Kedy ste sa rozhodli, že je čas
aj na charitu?
V prvom rade sme všetci boli
presvedčení, že treba pomáhať
slabším ľuďom. S charitou sme
začali, keď vzniklo v Seredi združenie Pomocníček. Dnes je z nich
už nadregionálne združenie,
ktoré pomáha onkologickým deťom a rozdali už cez 25 000 eur.
To bol prvý moment, kedy sme
si povedali, že ich musíme podporiť. Ďalší zlom v charitatívnej
činnosti prišiel vtedy, keď sme
zistili, že naša teta bufetárka je
vážne chorá.
Tak vznikol projekt Čo pre teba
znamená jedno euro?
Áno. Dozvedeli sme sa, že teta
bufetárka z gymnázia, s ktorou sme sa stretávali štyri roky
a mali sme ju veľmi radi, má ra-

kovinu. Jej vnuk dostal rakovinu
semenníkov v roku 2013 a jej syn
umrel v roku 1999 počas autonehody. V momente, kedy sme
to všetko zistili, sme sa rozhodli,
že im musíme pomôcť. Rozhodli
sme sa tejto rodine dlhodobo
pomáhať a každý mesiac sme
vymysleli pre nich jednu vec.
Odkedy to trvá a čo všetko ste
už pre túto rodinu spravili?
Táto pomoc trvá od septembra
2014. V septembri sme pre dvanásťročného Matúša zohnali 600
eur, za ktoré sme mu kúpili notebook. Vyzbierali sme ich od firiem, sponzorov, nadácií a pridali
vlastné peniaze. V októbri sme
oslovili Pomocníčka, ktorý sa
okamžite rozhodol pomôcť rodine sumou 1000 eur. V novembri
sme od mesta vybavili kopu darčekov a veľa dobrých výživových
doplnkov. V decembri sme mu
dali ako darček encyklopédiu,
pretože má rád vedu. A v januári
a februári vrcholí naša najväčšia kampaň, ktorá prebieha na
Facebooku a vďaka ktorej nás
oslovujú celoplošné médiá.
Akú inú charitu ešte robíte?
Ako občianske združenie Mladá
Sereď sa spolupodieľame na
rôznych charitatívnych činnostiach. Naša charitatívna činnosť
je síce v malom, ale po celý rok.
Cez Vianoce sme boli na onkológii darovať deťom vyzbierané
hračky. To bol obrovský projekt,
ktorý vymysleli chalani zo
Serede a okolia. V živote som
nevidel toľko hračiek pohromade. Zapojilo sa okolo štyristo
ľudí. Najbližšie nás čaká návšteva
kardiocentra, kde odovzdáme
deťom ďalšie hračky a v marci

robíme v poradí už siedme hromadné darovanie krvi v Seredi.
Prečo robíš dobrovoľníctvo?
Aký to má pre teba význam?
Myslím si, že každý z nás má
v sebe niečo, čo mu hovorí:
„Poďme pomáhať druhým, poďme spraviť niečo nad rámec.“
To je význam dobrovoľníctva,
je to v každom z nás a je to
prirodzené, že to tak ľudia cítia.
Dobrovoľníctvo a charita mi
prinášajú pocit zadosťučinenia.
Pocit, že niečo robím pre iných
ľudí a myslím si, že je dôležité
odhodiť svoje ego a na istý čas
na neho zabudnúť.
Ako tvoju činnosť vníma tvoje
okolie?
Niektorí ľudia mi za charitu
nadávajú, pýtajú sa ma, prečo to
robím. Niektorí sa pýtajú: „Maťo,
ty sa nudíš? Nemáš prácu? Načo
to robíš? Šibe ti?“ Podľa mňa
sa to nepýtajú len mňa. Stále
to vnímajú ako niečo, čo robia
ľudia, ktorí sa nevedia zamestnať. Ja si ale naozaj myslím, že
neziskový sektor sa na Slovensku
rozvíja, vznikajú obdivuhodné
organizácie, projekty a posúva
sa to ďalej.
Je nejaké posolstvo, ktoré by
si rád poslal ostatným?
Necítim sa ako niekto, kto by
mal šíriť posolstvo, nerád sa staviam do role človeka, z ktorého
si treba brať príklad. Myslím si
však, že ak každý deň svojou
troškou prispeje každý človek
tým, že niekomu pomôže, tak
nám bude všetkým v našej krajine lepšie.
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LETO V ŠKOLE?!
text: Nika Mičechová | foto: Archív Beihang Summer School

Letná škola – možno vám predstava učenia sa aj cez leto znie hrozivo, no
nemusí to tak byť. Po celom svete univerzity organizujú zaujímavé letné školy
od výmyslu sveta. Okrem vlastného rozvoja môžete získať aj kredity, ktoré si
s platným certifikátom môžete dať uznať aj u nás.
Nie je to žiadna novinka
Letné školy majú v zahraničí dlhoročnú
históriu. Študenti majú možnosť rozšíriť si
obzory nie len v tom, čo na ich domovskej
škole nenašli, ale zároveň zažiť multikultúrnu komunitu. Čím ďalej od domova sa vyberiete, tým zaujímavejšiu zmesku národností
stretnete. Nájsť môžete rôzne. Niektoré
trvajú týždeň, iné vás vzdelávajú celé leto.

To pravé pre vás
Vzdelávania cez prázdniny máte na výber
obrovské množstvo, stačí si nájsť čas a hľadať na internete to, čo vás zaujíma. Narazíte
na školy, kde sa platia nemalé peniaze, na
druhej strane sú aj také, ktoré ponúkajú štipendiá a granty, alebo sú bez poplatku. Do
pozornosti vám dávame stránku mladiinfo.
eu, kde nájdete napríklad aj školu Transparency International o korupcii. Tento kurz je
však platený a bez kreditov. Ďalšie nájdete
na saia.sk či summerschoolsineurope.eu.
Nie je to len o učení
Učenie počas leta nemusí byť iba o rozširovaní obzorov. Ak je predmet, ktorý vám
úplne nejde a chceli by ste to zmeniť, môže
to byť jeden zo spôsobov, ako to dosiahnuť.
Ďalšou možnosťou je vysnívané zamestnanie, v ktorom požadujú vedomosti aj
z iného odboru, ako študujete. Kurzy na
zahraničných univerzitách vám k tomu môžu
pomôcť. Nasledujúcou príjemnou výhodou
je zlepšenie sa v cudzom jazyku. Je potrebné
ho ovládať aspoň tak, aby ste sa na začiatku
v návale informácií nestratili. Niektoré školy
majú určenú úroveň ovládania jazyka. Pobyt
vás môže inšpirovať aj k aktivitám, ktoré by
vám predtým ani len na um neprišli. „Vďaka
letnej škole v Pekingu plánujem absolvovať
pracovné stáže v Číne a určite sa chcem viac
špecializovať na ázijské trhy, predovšetkým
Čínu. Začínam sa učiť čínštinu,“ prezradil
nám svoje plány študent fakulty ekonómie
a podnikania Adam Kubaš. „Som si istý, že
mi to výrazne zlepšilo CV a odlíšim sa tak od
ostaných.“ dodáva. No a pre niektorých to
môže byť napríklad aj zaujímavé strávenie
voľného času.
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Spoznáte inú krajinu a možno aj viac
Samozrejmosťou tohto dobrodružstva je
vycestovanie do miesta danej školy. Existujú
dokonca aj také, ktoré sa konajú vo viacerých štátoch. Znamená to, že sa počas
kurzov presuniete aj do inej krajiny. S pobytom sú väčšinou spojené spoznávacie výlety
do okolia a niektoré školy ponúkajú aj iné
možnosti trávenia voľného času. Napríklad
párty, návštevy múzeí, spoznávanie kultúry.
Aby ste sa v cudzine nestratili, je možné, že
dostanete aj svojho buddyho, ktorý sa o vás
bude počas „letomestra“ starať.
Je najvyšší čas
Ak vás myšlienka vzdelávania sa cez leto
nadchla, určite začnite hľadať. Je najvyšší
čas prihlásiť sa! Po úspešnom výberovom
konaní na vás počká nezabudniteľný čas. Od
úvodného ceremoniálu, cez zoznamovanie,
osobný rozvoj až po získanie kreditov. Ako
k ukončeniu predmetu, tak aj k letnej škole
patria záverečné skúšky. Pri praktických kurzoch môže ísť o iný výstup – napríklad krátky
dokumentárny film. Certifikát na uznanie
vám bude vydaný buď hneď, alebo v prípade
opravovania testov vám ho pošlú.
Neoľutujete to
Z vlastnej skúsenosti v Číne a Lotyšsku hodnotím letnú školu ako zážitok, ktorý by mal
byť samozrejmosťou počas štúdia. Skúsenosti ostatných študentov sú veľmi podobné.
„Ísť na letnú školu bolo jedno z najlepších
rozhodnutí, aké som počas celého štúdia
urobila a dalo mi to neopakovateľné leto.
Mala som nielen možnosť učiť sa zaujímavé veci, napríklad vesmírne právo, ale aj
spoznávať odlišnú kultúru,“ potvrdzuje Oľga
Dlhopolčeková z FP. Na Slovensku sa určite
odlíšite od ostatných bohatším životopisom,
spoznáte odlišný pohľad na problematiku
a koniec koncov aj na svet. „Otvorili sa mi
nové obzory. Spoznala som množstvo ľudí
z celého sveta, s ktorými doteraz udržujem
kontakt,“ dodáva Oľga. Počas cestovania po
svete nejeden rád opráši kamarátstva po
celom svete – s kým lepšie spoznáte mesto,
ak nie s domácim?
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PREMENY PEVŠ
foto: Marianna Tomanová | styling, make up: Jana Olšinská/STUDIO22
vlasový styling: Monika Kalická/KDRKO | pripravila: Jana Olšinská

Ďalšia zo série módnych premien sa nesie v duchu “school girl”. Pre toto číslo
sme si vybrali študentku mediálnej komunikácie Barboru Balaščíkovú. Zaujal
nás jej mladistvý vzhľad a husté tmavé vlasy. Práve jej výzor nás inšpiroval
k vytvoreniu sviežeho, ale podmanivého stylingu. Napriek tomu že Baškina
obľúbená farba je čierna, tentoraz sme sa jej smerovaním neriadili. Posúďte
sami, či sme spravili dobre.

Jana Olšinská

módna stylistka
Pri výbere oblečenia som sa inšpirovala
farebným, veselým teenage štýlom s troškou
extravagancie. Zároveň bolo zámerom, aby
Baška pôsobila ako diva. Napriek tomu, že má
v obľube čiernu, som presvedčená, že výrazné
farby jej veľmi pristanú. Čierna farba ju zbytočne ubíja. Jej mladú a peknú tvár oživí výrazný
rúž v pastelových odtieňoch, prípadne červený.

Chceš aj ty zažiť Módne premeny?
Prihlás sa na like.magazin@paneurouni.com

Monika Kalická

KDRKO – vlasová stylistka
Po pohľade na Barborkine krásne dlhé vlasy
a po rozhovore s Jankou o zvolenej téme fotenia
som sa rozhodla pre rozviate vlny. Krásne
zvýraznili lesk a sviežosť Baškiných vlasov
a dotvorili celkový svieži look.

Marianna Tomanová

Fotografka
Pri pózovaní a voľbe atmosféry bolo mojim cieľom najmä vystihnúť Barborkinu osobnosť. Na
jednej strane je mladá, veselá a bezstarostne
pôsobiaca baba, ale na druhej strane je krásna
a silná žena.

čiapka, džínsy s trakmi, mikina:
ZARA
náušnice, hodinky:
Bijou Brigitte
30

kabát, mikina, klobúk, náhrdeľník:
Mohito
kabelka:
ZARA
topánky, šortky:
Bershka

kabát:
Mohito
tričko:
ZARA
nohavičky s vysokým pásom:
Marks&Spencer

like | kultúra

KULTÚRNE TIPY_LIKE

pripravil: Imro Petro

Hory a mesto
11. 03. – 15. 03. 2015

Medzinárodný festival horského filmu
a dobrodružstva sa tento rok dostal do
svojho šestnásteho ročníka. Na divákov čakajú kvalitné filmy, prezentácia zaujímavých
hostí, cestokluby Kino Svet a veľa iných
sprievodných akcií. Novinkou aktuálneho
ročníka je environmentálna téma GMO- geneticky modifikované organizmy a filmová
sekcia Vzduch, bude zameraná na vetrone.
Z hostí zaujme určite slacklinistka (balansovanie na popruhu) Anna Kuchařová,

Aj tentokrát sme pre vás pripravili krátky výber kultúrnych akcií, ktoré stoja za pozornosť. Na svoje si prídu fanúšikovia elektronickej hudby, sci-fi a komixových filmov, milovníci umenia, ale aj outdooroví nadšenci. A ak nepatríte ani do
jednej skupiny, skúste dať aj tak šancu našim tipom.

Chappie
05. 03. 2015

Režisér Neill Blomkamp sa hlboko zarýva do
filmového sci-fi sveta. Preslávil sa úspešným
nízkorozpočtovým sci-fi District 9, ktoré
príjemne prekvapilo a s „chudobným“ tridsať
miliónovým rozpočtom prevalcovalo viaceré
blockbustery sezóny. Neskôr naňho nadviazal filmom Elysium, ktorým nám predstavil
rok 2154 a teraz sa režisér z Johannesburgu
chystá opäť do budúcnosti. Scenár zatiaľ
príliš nenadchne, keďže sa opäť stretneme
s robotom (Chappie-m), ktorý bude mať

schopnosť myslieť a cítiť. Ak ale poznáte
Blomkampa, viete, že si na nás prichystá
niečo špeciálne. Napríklad aj dvojicu Yo-landi
Visser a Ninja, zo skupiny Die Antwoord, ktorí
si vo filme zahrajú spolu s Hughom Jackmanom a Sigourney Weaver. Čerešničkou na
torte je potom hudba od Hansa Zimmera.

Avengers 2

/Vek Ultrona
30. 04. 2015

Tekutá múza
06. 03. – 31. 05. 2015.

Slovenská národná galéria sa k sebe snaží
pritiahnuť nových a mladých návštevníkov
prostredníctvom chytľavých a „šokujúcich“
tém. V minulosti to bola napríklad výstava
Krv, ktorá mapovala jej umelecké zobrazenie. Teraz sa v Esterházyho paláci môžete
pozrieť na alkohol a alkoholizmus, ako náš
kultúrny fenomén plný otázok. Je možné
vizualizovať alkoholizmus? Zaujíma alkohol
umelcov? Je alkohol témou, alebo intoxikačným prostriedkom tvorby našich umelcov?
Odpovede nájdete na ikonograficky poňatej výstave na obrazoch, ale ja fotografiách. A ak náhodou neradi investujete do
alkoholu, nevadí, aj v roku 2015 je vstup na
výstavy SNG voľný.

komentár

Životní tréneri

Marcus Miller

Oliver Reisz/ študent FM

29. 03. 2015

Predstavovať fanúšikom jazzu Marcusa Millera netreba. Ostatných však bude zaujímať,
že je to talentovaný multiinštrumentalista.
Najlepšie si rozumie s basgitarou, okrem
toho zvláda hru na basklarinet, klávesy,
saxofón, gitaru a príležitostne si aj zaspieva.
Počas svojej kariéry spolupracoval napríklad
s Milesom Davisom, Lutherom Vandrossom
alebo Davidom Sanbornom. Na Bratislavských jazzových dňoch sa nám v minulosti
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športová lezkyňa Sasha Diguillian a alpský
lezec David Lama. Ako už býva zvykom,
diváci sa môžu tešiť na víťazné filmy z Festivalu horských filmov vo Vancouveri. Okrem
profesionálov sa budete môcť pozrieť aj na
účastníkov amatérskej foto a video súťaže.

predviedol s basgitarovým zoskupením SMV.
Označujú ho ako nadžánrového hudobníka,
ktorý spája funky, RnB a jazz. Práve vďaka
kombinácií viacerých štýlov sa zapáčil aj
poslucháčom, ktorí možno neholdujú jazzu.
V Bratislave, v Ateliéri Babylon si môžete
vypočuť okrem známych hitov aj novinky
z albumu Afrodeezia, ktorý vyjde začiatkom
marca. Vidíme sa tam?

V biznise menom life koučing sa údajne
otočí miliarda dolárov ročne. Čo je náplňou práce v tejto relatívne novej a zjavne
lukratívnej profesie? Prvý výsledok
Google vyhľadávania ponúka peknú definíciu: „Koučing je moderná a veľmi efektívna metóda riešenia problémov, ktorá
vám pomôže nájsť v sebe silu, schopnosť,
odvahu, motiváciu a dobro.“ Na prvý
pohľad to môže pôsobiť úsmevne,

V Hollywoode si postupne zvykáme na
pravidelných komixákov a na ďalšie a ďalšie
filmové pokračovania. Kto by ale nechcel
nakrútiť ďalší diel filmu, ktorý celosvetovo
zarobil viac ako 1,5 miliardy dolárov? Hrdinský tím sa vracia v pôvodnom zložení, a ako
už býva zvykom, pokračovanie bude temnejšie a bombastickejšie ako prvá časť. Do
podtitulu filmu a do hlavnej role záporáka sa
prebojoval Ultron, super silný robot

s geniálnym intelektom, adamantiovým
telom a ochranným štítom, ktorého vytvoril
Tony Stark alias Iron Man, aby chránil ľudstvo. Lenže, máme tu zápletku, Ultron sa
vzbúril a ľudstvo chce zničiť. Môžete sa tešiť
na popcornový zážitok, ktorý obsahuje viac
ako tritisíc špeciálnych efektov.

pri bližšom preštudovaní sa začínajú objavovať podobnosti so sektárstvom. Stanoviť
si životné ciele a podniknúť kroky na ich
dosiahnutie? Vynikajúce. Stačí si len pripraviť
40 eur na hodinu konzultácie. Je to ako s televíznymi reklamami na stávkové kancelárie
– garantovaná výhra, stávka bez rizika. Keď
niečo znie príliš dobre...

to je napríklad Konec prokrastinace od Petra
Ludwiga, absolventa Fakulty informačných
technológii v Brne. Knihu si infantilným spôsobom sám ilustroval. Narcizmus príznačný
pre niekoho, kto si ako kariéru zvolil organizovanie života tých druhých. Na 271 stranách sa okrem iného dozviete, že v hviezdnom úspechu vám môže brániť závislosť na
sociálnych sieťach, chronická masturbácia,
nekonečné čítanie módnych blogov či hranie videohier. Zaujímalo by ma, kto s čistým
svedomím celý deň surfuje na nete a potom
sa čuduje, prečo nič nestíha. Zrejme tá istá
osoba, ktorá je následne ochotná zaplatiť
nemalý peniaz za life kouča. Alebo 15 eur za
Konec prokrastinace.

Na získanie certifikátu life kouča stačí absolvovať kurz (pokojne aj online) a hľa, je z vás
guru správnych životných rozhodnutí. Viete
niečo o sociálnej práci, niečo o psychológii,
niečo o joge a niečo o zdravej výžive. Jednoducho máte všetku potrebnú kvalifikáciu
a skúsenosť na to, aby ste ľuďom pomáhali
hľadať silu a dobro. Ako life kouč budete
klientovým najlepším kamarátom, ktorý si za
skromný poplatok vypočuje všetky problémy a navrhne riešenia. Napadá mi iná forma
platenej spoločnosti, to by ste sa však na
svoj zárobok museli reálne nadrieť.
Príbuzným fenoménom sú knihy o osobnostnom zdokonaľovaní. Knižný hit Tajomstvo a jeho teóriu pozitívnych vesmírnych
vĺn zrejme netreba pripomínať. Podobné
životné manuály sa však hojne tlačia aj v našich zemepisných šírkach. V poslednej dobe

Všetci občas odkladáme povinnosti a robíme zlé rozhodnutia. Všetkých nás trápia
existenčné otázky. Je však nezmysel platiť za
úhľadný balíček triviálnych ponaučení, pretože správne odpovede sú len tie, na ktoré
prídeme sami. Viac motivačných rád a fast
food filozofie nájdete v mojej pripravovanej
knihe Nebuď lenivý a zarob strašne veľa
peňazí.
(Pozn. aut.: komentár bol odovzdaný tri dni po
deadline)
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Môžeme sa tešiť aj na vlastnú tvorbu?
Michaela: Určite áno. Neplánujeme ostať
len pri coveroch, avšak kým nejaké vlastné
skladby vypustíme von, musíme si byť istí,
že budú naozaj kvalitné a budú ľudí baviť a
tešiť.

iV nyl

A čo zahraničné vzory? Máte v kapele
jednotný vkus?
Viktor: Určite sa na veľa veciach zhodneme,
a na niektorých zase ani zďaleka.
Michaela: Kapela je rôznorodá, každý má
rád niečo iné. Kým ja inklinujem k bluesu a
modernejšiemu štýlu, náš basgitarista Tibor
má zase rád všetky štýly od jazzu až po
tvrdší rock. Gitaristi samozrejme obľubujú
piesne gitarových mágov ako John Mayer a
podobne.
Richard: Gitarista Tomáš hovoril, že sa mu
nepáčil koncert Andreja Šebana. Mne sa
páčil, takže neviem, či sa s ním ešte budem
kamarátiť. Náš vkus je rozdielny. Odlišnosť sa
v správnej konštelácii pretavuje na ten tajný
recept, ktorý vidieť pri aranžovaní, tvorbe a
na pódiu.

text: OLIVER REISZ
foto: vinyl

Odlišnosti v správnej konštelácii
Kapela Vinyl sa špecializuje na mash-upy, teda spájanie slovenských a zahraničných hitov do nových
kombinácií. Frontmankou je študentka Fakulty masmédií Michaela Husárová. Rozprávali sme sa o výbere
songov, nominácii na cenu OTO a o hudobnom priemysle. Reč prišla aj na kĺbové autobusy.
Pekne poporiadku. Ako ste sa spoznali?
Richard: Naše cesty sa skrížili v jednej skúšobni, kde každý hrá v inej kapele, prípadne
rôzne pomiešaní medzi sebou. Sme taká
popretkávaná hudobná rodina. Je celkom
zdravé, že pochádzame z toho istého prostredia, odráža sa to vo vzťahoch.
Michaela: Poznali sme sa už dosť dlho a
rozhodli sa, že by sme mohli spolu vymyslieť
niečo nové.
Vinyl teda nie je vaším prvým hudobným
projektom? Aké sú vaše predchádzajúce
skúsenosti?
Michaela: Každý z nás mal, a aj stále má niekoľko ďalších projektov, ktorým sa aktívne
venuje. Napríklad klávesák Richard má skupinu Horehigh, ktorá bude predkapelou na
koncerte Chinaski v Ateliéri Babylon. Máme
však aj projekty, s ktorými hrávame cez
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víkendy v reštauráciách, na rôznych plesoch
alebo meetingoch.
Števo: Hrám na gitare asi od desiatich rokov,
začal som s ňou na základnej umeleckej
škole po vyhlásení ultimáta od rodičov –
buď začnem hrať na nejaký hudobný nástroj,
alebo mi zakážu PlayStation. Časom som si
ho zakázal sám, aby som mal viac času na
gitaru. Najlepšie rozhodnutie v živote.
Mišku si, samozrejme, pamätáme zo speváckej show Hlas Česko Slovenska. Ako
ovplyvnilo účinkovanie v tejto súťaži
tvoju hudobnú kariéru?
Michaela: Dovolím si povedať, že nijak
extrémne. Tesne po súťaži ma na ulici spoznávalo veľa ľudí a každý na mňa ukazoval
prstom, avšak po hudobnej stránke mi to
zvlášť nepomohlo. Každopádne to však bola
dobrá skúsenosť.

Na vašom playliste figuruje dvanásť
slovenských hitov. Ako ste si práve tieto
skladby vybrali?
Richard: Normálne sme si sadli na gauč a po
krátkom dohadovaní sme to napísali na papier. Mám pocit, že ja som nesedel na gauči,
ale na kancelárskej stoličke.
Michaela: Keďže sa zameriavame prevažne
na mash-upy, snažili sme sa skombinovať
skladby, ktoré k sebe pasujú, a zároveň sa
nám páčia. Takisto sme chceli trocha oprášiť
aj staršie piesne, ktoré sú však stále veľmi
kvalitné, ako napríklad Cez okno od Jaroslava Filipa. Spoločne sme sa zhodli práve na
tomto playliste.
Števo: Niektoré nápady a návrhy sme mali
aj od manažéra Roba Gregora. Neskôr sme
prvotný zoznam ešte menili, keďže nie vždy
sa dá všetko vkusne skombinovať. Napokon
vznikla finálna podoba, s ktorou sa prezentujeme dnes.

Majú podľa vás domáci interpreti dostatok priestoru v slovenských rádiách?
Viktor: Dostatok určite nie. Čo sa týka
komerčných rádií, povedal by som, že žiaden
priestor nemajú, okrem niekoľkých výnimiek
– dookola hraných známych kapiel, prípadne
pár sólových umelcov.
Michaela: Kvalitné kapely, ktoré sú u nás
považované za alternatívu a hrá ich len
Rádio FM, by mohli byť pokojne mainstream.
Slovenská hudba, bohužiaľ, nie je u Slovákov
veľmi populárna.
Richard: Slovenský hudobný priemysel je
začarovaný kruh. Ale netreba fňukať. Hudba
je o neustálom vývoji. Treba sa zavrieť do
skúšobne a pracovať na sebe. Nikto nemá
záujem ísť na koncert nepripravenej kapely,
ktorá to fláka. Ešte stále žijem v utópii, že
100% vycibrená kapela s veľkým srdcom si
vždy nájde svojich fanúšikov.
Potešila vás nominácia na cenu OTO v
kategórii najlepšia kapela?
Viktor: Skôr veľmi prekvapila.
Michaela: Veľmi. Vôbec sme niečo také
nečakali a príjemne nás to prekvapilo. Do
druhého kola hlasovania sme sa už nedostali, avšak aj nominácia je podľa mňa veľký
úspech.
Števo: Samozrejme! Ale netreba zaspať
na vavrínoch, chceme mieriť k ešte vyšším
cieľom.
Richard: Mňa osobne viac poteší, keď ma
po našom koncerte zastaví hudobník, pred
ktorým mám rešpekt, podá mi ruku a povie
povzbudivé slová. To ma plnohodnotne
namotivuje do ďalšej práce.

Čo pripravuje kapela Vinyl do budúcnosti?
Michaela: V budúcnosti by sme chceli začať
hrávať vlastné skladby a viac sa zameriavať
na pôvodnú tvorbu. Dovtedy však plánujeme ešte vylepšiť playlist o nejaké známe
a tanečné piesne.
Števo: Za ten čas, čo existujeme, sme stihli
nazbierať feedback od ľudí, ktorí náš koncert
zažili a plánujeme podľa toho prispôsobiť
zloženie vystúpenia. Samozrejme, ďalšie
koncerty, akcie a hlavne – zabaviť ľudí ešte
viac ako doteraz.
Kde vás môžeme vidieť naživo?
Richard: Môžeme vám poslať naše adresy.
Števo: Momentálne sú v štádiu plánovania
vystúpenia na jar, prípadne začiatkom leta,
takže na našej fanpage sa to určite čoskoro
dozviete.
Michaela: Keďže som teraz na pol roka na
Erasme, chalani budú zrejme vystupovať s
náhradníčkou, avšak počas tohto obdobia
sme sa pokúšali skresať počet koncertov na
minimum.

Michaela Husárova

spev

Štefan Čakvári

gitara

Tomáš Vana
gitara

Richard Chovan

klávesy

Tibor Zeman
basgitara

Viktor Gabaj
bicie

Vysnívaný stage?
Michaela: Pred arénou plnou ľudí.
Richard: Taký neexistuje. To je až ten, na
ktorom ste práve odohrali koncert s úžasnou
spätnou odozvou od ľudí.
Števo: Taký, kde sú technici a zvukári príjemní, vedia, čo robia a ja mám dostatok miesta
pre svoj neslušne veľký pedalboard.
Nejaké hobby vo voľnom čase okrem
hudby?
Michaela: Hudba je asi to najväčšie hobby,
ale v zime ma veľmi baví napríklad lyžovanie.
Viktor: Hudba, hudba, hudba a všetky veci s
tým spojené.
Števo: Okrem gitary som zaťažený na oblasť
letectva, kozmonautiky a celkovo techniky.
Keď som bol malý, silno ma fascinovali kĺbové autobusy a mechanizmy ich dverí.
Miška, ako denná študentka Fakulty
masmédií na PEVŠ, stíhaš zároveň štúdium
a vystupovanie s kapelou?
Michaela: Keďže hrávame väčšinou večer
alebo cez víkendy, zatiaľ sa to dá stíhať bez
problémov. Horšie to býva so skúškami
s kapelou, ale vždy nakoniec nájdeme termín, na ktorom sa všetci zhodneme.
Zvážili by ste vystúpenie v rámci našej
školy? Napríklad na beánii?
Viktor: Určite áno.
Michaela: Už počas plánovania tohtoročnej
beánie sme boli s organizátormi v kontakte,
tak uvidíme, čo prinesie ďalší rok. Samozrejme, veľmi radi by sme všetkým študentom
PEVŠ prišli zahrať.
Richard: V šatni nám bude stačiť minerálka
s bagetou.
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text: Soňa Vozárová
foto: archív SND

Z rozprávky do rozprávky
Detské baletné dielo, ktoré prenesie aj dospelého do farebného sveta
detí a späť k vlastným spomienkam. Dielo, ktoré sa v znení hudby od
Oskara Nedbala hralo prvý raz v roku 1923 a s drobnými úpravami, sa
hrá dodnes. Balet, ktorý vstúpil do našej kultúrnej histórie ako prvé
detské baletné predstavenie v Slovenskom národnom divadle.
Z rozprávky do rozprávky je najslávnejšie
dielo svetoznámeho skladateľa a dirigenta
Oskara Nedbala, ktorý patrí medzi uznávané osobnosti slovenského a českého
hudobného života. Dielo sa v roku 1923
predstavilo v choreografii Achille Viscusiho
a počas svojej histórie mali možnosť na ňom
spolupracovať aj iní choreografi. Medzi nimi
bol aj Jozef Zajko, ktorého koncepciu vidíme
aj v súčasnej premiére spolu s choreografiou
a réžiou Jozefa Dolinského, ktorý kedysi
vystupoval aj ako tanečník. Aby sa dielo
odlíšilo a hlavne prispôsobilo dnešnému
detskému divákovi, ktorý je bezpochyby iný
ako spred 90-tych rokov, zmenila sa výtvarná stránka scény a kostýmy.
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Celé dielo rozpráva príbeh troch rozprávok.
Najprv sa na scéne objaví Krajčír v začarovanom zámku, po ňom nežne pricupitá Zlatovláska a jej príbeh lásky a nakoniec sa strhne
boj medzi Zvieratkami a zbojníkmi. Doslova
prestupujeme z rozprávky do rozprávky a to
bez toho, aby sme čo i len na chvíľu opustili
svet vlastnej fantázie. Séria pretancovaných
rozprávok bola krásnym spôsobom oddelená prológom na začiatku a epilógom na konci predstavenia. Hlavnou aktérkou bola stará
mama, ktorá si sadla na lavičku, otvorila
veľkú knihu a začala čítať rozprávky všetkým
deťom, ale aj dospelým naokolo. Po tom, čo
tanečníci ukončili jej rozprávanie, nežne knihu zatvorila a pomaly odišla spolu so svojimi

poslucháčmi. Najväčším ľudským klenotom
tohto diela je bývalá primabalerína Augusta
Herényiová-Starostová, pretože žije a starne
spolu s inscenáciou. V roku 1956 práve ona
stvárnila postavu Zlatovlásky a dnes vystupuje ako stará mama, ktorá už len rozpráva
príbehy, ktoré vtedy sama tancovala.
Oplatí sa predstavenie vidieť, aj keď už
nie sme malí? Rozhodne áno. A to hlavne
pre jeho historickú hodnotu a pozitívnu
energiu, ktorá z diela príšti. Pre ten krásny
umelecký zážitok, ktorý sa nesie sálou od
živého orchestra, cez osvetlené zinscenované javisko až po splynutie na pódiu s telami
tanečníkov a vytvorí tak prekrásnu súhru,
ktorá naše mysle prenesie mimo súčasného,
často negatívneho, sveta. Počas predstavenia sa ozývali aj výkriky detí, ktoré vôbec
nevyrušovali, skôr dotvárali čaro momentu
a vyzdvihli podstatu detského predstavenia. Ako povedal choreograf a režisér Jozef
Dolinský, posolstvom tejto rozprávky je, že
v každej dobe treba veriť, že dobro zvíťazí
nad zlom.

lI úzia

text: Adam Šebesta
foto: Lucia Mandincová

Lucie Mandicovej je skôr realita

Nestáva sa často, že sa pri básňach mladej autorky zahanbíte. Najmä, keď píše o vzťahoch, sexualite
a rozvodoch. Debut študentky masmédií PEVŠ „Ilúzie“ nastavuje zrkadlo dnešnej dobe plnej rozkoše, lásky,
ale aj úpadku a smútku. Navyše, autorkine verše sa umne dostávajú pod kožu až niekam k srdcu a žalúdku.
Len málo autorov a autoriek sa odváži zájsť
tak ďaleko a ponúknuť viac než tri desiatky
osobných spovedí. Mandicovej básne sú
často dobre prežité pocity, ktoré sa rozhodla
dať na papier. Nájdete v nich lásku, ktorá
rastie, prerastá do vášne a „fyzična“, ale
neskôr upadá a v zúfalstve hľadá vinníka.
Autorka patrí k novej generácii spisovateľov
(ročník ’91) a predznamenáva, že pôjde o generáciu, ktorá má čo povedať.
Mandicová má šťastie, že svoj život prežíva
v obrazoch a pocitoch, ktoré končia v jej
zbierke. Dopĺňa ju vlastnými ilustráciami,
na ktorých nájdete trefné výstrižky z novinových článkov. Sama autorka sa venuje
žurnalistike, výstižne vyberá titulky z novín
a usporadúva ich v štýle „SEX“, „Adresát
nezastihnutý“; alebo „Hľadaj“, „rozkoš“, „dosť
divoko“, „som nenašla“.
Úprimnosť prekvapí aj v texte veršov: Sprav
ma ústami ale slovami; Teraz alebo nikdy,
prehltnúť tvoje ikry. Autorka využíva nevin-

nú pudovú odovzdanosť milencov a vysmieva sa jej: Teraz, alebo nikdy, hárajúca suka,
čo sa nevie ovládať. Tak či onak, len ťažko
odoláte predstave, že práve nezažívate
podobnú scénku.
Príkladom až konkrétnych osobných spovedí
je báseň „Slovenská akadémia vied“, v ktorej
sa okrem vedy zjavne bádalo aj v láskavých
polohách:
Dve miesta, dve telá, vzdychy a stresy
Tisíc a jedna románov z porna
SAV už nás pozná
To, že láska občas chladne, je badať aj
v básni „Bizar-Dno“. Najmä v jej posledných
veršoch: Dnes pýtam sa, kto mi dal viac
než káva / Dnes chladneš, zmenšuješ sa,
vyprchávaš.
Mandicovej zbierka Ilúzia vznikala posledné tri roky jej mladého života. Čitateľ má
ale skôr pocit, že ide o umelecký prepis jej
vlastného bytia, ktoré narazilo na silný úder
lásky. Čo bolo ďalej, sa dočítate v jej prvej
knižke. Teraz alebo nikdy.
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LIKE LAJKUJE...

pripravil: Imro Petro

Tipy od nás pre vás, v tomto
čísle Like lajkuje ilustrátorku,
rečníka, kaligrafa a tvorcu
videí.

WEB inšpirácie

pripravila: Dominika Mičechová

text: Anabela Mikušiaková

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde. Ako zanietení lyžiari a snowboardisti máte už určite pripravenú výstroj a jediné,
čo vám môže chýbať, sú vymakané appky do smartfónu. Preto vám prinášame zopár tipov.

Už teraz sa treba pripraviť na leto a s ním aj voľný čas na získavanie skúseností v pracovnom svete, letnej škole alebo na konferencii. Ak vás to láka doma či v zahraničí, pozrite sa
na tieto weby. Nájsť na nich môžete viac ako len zoznam možností.

Facebook

fb.com/dailyillustrations
Vždy nová ilustrácia, ktorá stojí zato. Jednoduchá, aktuálna a
vtipná. Slovenský projekt,
s medzinárodným potenciálom. Posúďte sami.

Ski & Snow Report

Tumblr.

mindlesscz.tumblr.com/
Karel Mindless Novotný je
výborný rečník, motivátor a
marketingový konzultant, ktorý sa špecializuje na značky.
Na Tumblr aktuálne promuje
aj svoj nový zaujímavý projekt
Súboj rečníkov.

woppa.org
mladiinfo.eu

Instagram

@seblester
Sebastian „Seb“ Lester je milovník kaligrafie. Riešil projekty pre NASA, Apple, Nike, Intel
a mnohých ďalších. Jeho práce
pôsobia neuveriteľne.

Vimeo

vimeo.com/kogonada
Kogonda robí výborné koláže
z filmov slávnych režisérov.
Zameriava sa na ich rukopis.
Napríklad centrovanie Wesa
Andersona, Bressonové ruky
alebo Kubrickovú perspektívu
„jedného bodu“.
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Web svojim názvom síce
evokuje stránku z našich
končín, no vznikol v Macedónsku a pred siedmimi rokmi.
Názov napovedá, čo na ňom
nájdete. Ponúkne vám rôzne
informácie od profesorov,
výskumníkov, univerzít alebo
iných inštitúcii o možnostiach
vzdelávania, stáži, grantov,
štipendií, dobrovoľníckych
projektoch, letných školách,
seminároch a množstve
ďalších aktivít, ktoré sa hodia
do CV i pre osobnostný rast.
Založili ho mladí ľudia, ktorí
po zahraničnej skúsenosti
chceli, aby aj ich rovesníci
zažili niečo podobné. Stránka
je prehľadná. Obsahuje napríklad kalendár s deadlinami,
aby ste nič nezmeškali. Profily
stránky nájdete aj na sociálnych sieťach, kde uverejňujú
aktuálnejšie ponuky.

Erasmusintern.org
Nový projekt organizácie Erasmus Students Network (ESN)
ponúka zoznam pracovných
stáží po celej Európe. Ak rozmýšľate nad Erasmus+ stážou,
je to pre vás ideálna stránka.
Samozrejme, očakávania zatiaľ
majte pri zemi, pretože portál
existuje ešte krátko. Stovky
stáží však čakajú na svojich záujemcov. Ak nenájdete nič pre
vás, môžete si vytvoriť profil,
aby sa vám v prípade záujmu
mohli inštitúcie ozvať. Web od
nich vyžaduje ponúkať stáže
s kvalitatívnym štandardom.
Snáď vaša skúsenosť tak nebude pozostávať iba z nosenia
kávy. Ak vás na vysnívanú
stáž akceptujú, môžete získať
grant cez naše Oddelenie medzinárodných vzťahov PEVŠ.

World Of Opportunities založila vtedy čerstvá absolventka, ktorá si vyskúšala štúdium
na viacerých vysokých školách
po svete. Po sklamaní z odmietnutí vo firmách, ktoré od
absolventov očakávajú roky
skúseností, sa rozhodla, že im
ukáže, že aj mladí vedia byť
pre nich prínosom. Na stránke
tak nájdete firmy, ktoré vás
s radosťou zamestnajú alebo
zoberú na stáž aj bez rokov
praxe. Web okrem toho
ponúka aj inšpirujúce blogy
úspešných mladých ľudí. Ak
si neviete dať rady s dokonalým motivačným listom
v angličtine alebo ste nenašli
nič pre vás, za malý poplatok
vám pomôžu. Stránka vyhrala
aj StarItUpLive a Wayra CEE
v medzinárodnej konkurencii mladých podnikateľov
a zakladateľka získala tretie
miesto ocenenia Podnikateľka
roka v kategórii Začínajúca
podnikateľka roka.

Aplikácia, ktorá vám ušetrí nie len čas,
ale aj peniaze. Jednoduchým kliknutím
sa dozviete všetky dôležité informácie
o stredisku, kam sa práve chystáte.
Množstvo snehu, stav zjazdoviek, počasie
a vďaka ostatným užívateľom aj aktuálny
stav prostredníctvom fotografií. Okrem
iného mapu trás, ich dĺžku aj posledné
sneženie. Pre náročných tu je prehľad aktuálnych zliav na skipassy, prehľad lyžiarskej výstroje a možnosť uložiť si všetky
trasy, ktoré ste prešli. No uznajte, mohla
by mať táto aplikácia ešte niečo viac?

iSki Slovakia

Prehľad všetkých slovenských lyžiarských
stredísk a kopcov pokope. Počet lanoviek
aj to, koľko z nich premáva. Ďalej tu
nájdete informácie o množstve snehu,
posledné sneženie aj najnižšiu a najvyššiu teplotu. Ak ste však z tých, ktorí
majú radi dokonalý prehľad o svojom
lyžovaní, táto aplikácia je presne pre
vás. Pomocou GPS zaznamenáva vašu
trasu, čas, nadmorskú výšku a rýchlosť.
Pre zanietených lyžiarov v ponuke aj iSki
Austria, Italy, Czech, France, Swis a ďalších
jedenásť štátov.
Čo je Európske hlavné mesto mládeže? O čo
ide v tomto projekte?

komentár

Zákulisie veľkého
projektu pre mladých
Rastislav Martiška/doktorand FEP

V rodnom meste našej alma mater sa od
septembra minulého roku pripravuje kandidatúra na projekt pre všetkých mladých
s názvom Európske hlavné mesto mládeže
2018, ktorá vrcholí práve v tomto období.

Európske hlavné mesto mládeže je prestížne ocenenie, ktoré sa udeľuje na obdobie
jedného roka Európskym fórom mládeže
(European Youth Forum). Zastrešuje národné
mládežnícke skupiny z celej Európy a medzinárodné mimovládne mládežnícke organizácie zastupujúce záujmy miliónov mladých
ľudí na celom kontinente. Je určený hlavne
pre skupinu mladých od 13 do 35 rokov a má
za cieľ posilniť vzťahy medzi európskymi inštitúciami a inštitúciami na miestnej úrovni,
zvýšiť podporu práce s mládežou, neformálne vzdelávanie, dobrovoľníctvo, podnikavosť a kreativitu, znalosti, hodnoty a postoje
mladých. Tento prestížny titul sa udeľuje
už od roku 2009, kedy sa prvým európskym
mestom stal Rotterdam v Holandsku.
A teraz sme na rade my, Bratislava, ktorá
chce získať tento prestížny titul v roku 2018.
Prečo až v roku 2018 a nie teraz? Samotnému udelenie titulu európskeho hlavného

Ski Champion

Ak ste sa náhodou vďaka dvom predošlým aplikáciám dozvedeli, že nie sú
vhodné podmienky alebo počasie na
lyžovanie, nezúfajte. Vždy si môžete užiť
krásny pocit zo svahu aj v teple domova
vďaka aplikácii Ski Champion. Hra s jednoduchým ovládaním nakláňania mobilu
do strán. Celé tajomstvo hry je v ovládaní lyžiara, s ktorým sa musíte trafiť do
bránok. Popritom zbierate mince a tie
neskôr miniete za nové zjazdovky alebo
výstroj. Vhodné aj pre lyžiarov začiatočníkov.
mesta predchádza ročné výberové konanie,
kedy sa vyberá z viacerých miest na území
celého európskeho kontinentu aj krajín
mimo EÚ, ktoré sa uchádzajú o tento titul.
Všetko začína podaním kandidatúry vo februári 2015 a končí výberom víťazného mesta
v novembri 2015. Ďalšie dva roky sú určené
na prípravu programu, získavanie financií
a oslovovania partnerov z rôznych sfér
života spoločnosti. A prvého januára 2018 to
vypukne. 365 dní určených pre mladých od
mladých. 365 dní plných eventov, workshopov, festivalov, mládežníckych fór, aktivít,
diskusií a podobne. Už teraz vieme povedať,
že ak Bratislava získa tento titul, bude to
stáť za to. A na tomto všetkom sa podieľajú
aj študenti našej školy, ktorí sú súčasťou
prípravného tímu mladých a veľmi dobre
reprezentujú našu školu.
Čaká nás ešte dlhá cesta. Priestoru na sebarealizáciu, spoluprácu a podporu je dosť,
stačí si len vybrať. Tak sledujte, „likujte“, „followujte“, „sharujte“ na Facebooku, Twitteri,
webe, #eycba18.
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Autor: Radovan Kopečný
Foto: Martin Nedeliak

Ateliér, konzultačná miestnosť a najmä tvorivé prostredie pre
študentov. S myšlienkou takéhoto priestoru prišiel pedagóg dizajnu
médií Mgr. art. Tomáš Klepoch. „Študenti potrebujú priestor, kde
môžu pracovať aj nad rámec vyučovania, priestor, kde si môžu zložiť
veci, rozložiť svoju prácu," vysvetľuje Klepoch. „Jednoducho grafické
štúdio, ateliér."

Kde sú dizajnéri?
U tvojej mamky

Kreatívne štúdium si vyžaduje kreatívne prostredie. Vitajte "U tvojej mamky".
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Radikálne tvoriví dizajnéri
Zo študentov sa projektu
okamžite chopila dvojica Martin
Nedeliak, Matúš Babinec, ale aj
ostatní druháci na magisterskom
stupni dizajnu médií. Do práce sa
zahryzli s poriadnym entuziazmom. „Miestnosť nám zverili so
slovami: Máte voľné ruky. Hneď
v prvý deň sme vytrhli koberec,
začali maľovať a chystať zmontovanie svetelného kancelárskeho stropu," spomína študent
Martin, autor názvu U tvojej
mamky. Nadšenie obdivuje aj ich
pedagóg. „Študenti sa húževnato pustili do práce, vložili do
projektu dokonca aj vlastné
finančné prostriedky," hovorí
Klepoch a priznáva, že ich občas
musel krotiť pred extrémnejšími
zásahmi.
Mediálne centrum súhlasilo
Nápad sa podaril presadiť aj
vďaka plnej podpore vedenia
Mediálneho centra. „Veľmi ma
teší, že sa im podarilo všetko
zorganizovať v dohodnutom
čase a dokonca svojpomocne
vo vlastnej réžii," hovorí PhDr.
Zuzana Ihnátová, PhD, ktorá
je zároveň aj krstnou mamou
ateliéru. Študenti si vyhrnuli
rukávy a premenili kanceláriu na
príjemné prostredie. „Teraz, keď
je miestnosť hotová, rada tam
zavítam, pretože sa tam cítim
ako doma," dodáva obľúbená
pedagogička fakulty masmédií.
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Otvorená myseľ
V skutočnosti nejde o finálnu
podobu ateliéru U tvojej mamky.
Autor projektu to vníma ako
nekončiaci proces. „Čo sa týka
aktuálneho stavu, beriem to
ako živý organizmus," myslí si
Klepoch. „Chcem, aby študenti
chvíľu vnímali a uvedomili si, kde
spravili chyby. Tí ďalší to môžu
znova prehodnotiť a postaviť sa
k tomu inak. Základom všetkého
je koncept a otvorené rozmýšľanie."
Workshopy a voľný čas
S výsledkom je však spokojný.
Radosť má aj z toho, že proces
tvorby sa stal výučbou v praxi,
keď si študenti mohli vyskúšať prácu s materiálom, jeho
využitie, sledovať výsledky.
„Musím sa poďakovať všetkým,
bez ktorých podpory by projekt
nebol možný. Sú to najmä PhDr.
Ekaterina Borisova, PhD., PhDr.
Zuzana Ihnátová, PhD., prof.
PhDr. Dagmar Inštitorisová,
PhD., ako aj technickí pracovníci
Mgr. Miky Gucman, Edit Kyselá,
Marcel Malina a, samozrejme,
všetkým študentom, ktorí pomáhali a akokoľvek sa zapojili,"
uvádza Klepoch na záver. Aby
však neostalo iba pri výučbe a
pedagógoch, priestor našiel využitie aj v príjemných aktivitách,
ako napríklad na workshopoch či
neformálnych akciách. Ateliér U
tvojej mamky už stihol navštíviť
scénograf a kostýmový výtvarník prof. Jozef Ciller. A to je len
začiatok. „Myslím, že ak miestnosť pretrvá, bude mať mnoho
podôb," teší sa autor projektu.
Sledujte, čo sa deje U tvojej
mamky na
facebook.com/utvojejmamky
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Jazyková škola Volis Academy

like | na záver

jazykové kurzy každých 5 týždňov

Víno, Grey a iné gýče
text: Anabela Mikušiaková

„Kikaaaa, nájdi mi takého chlapa,“ žobronila Marcela.
Ešte sme ani poriadne nevyšli z kina a už sa rozkrikovala.
„Môžeš si to nechať až do auta?“ poprosila som ju a obzrela som sa
okolo seba.
„Prečo by som mala? Môžem si kričať, koľko chcem,“ povedala.
Nestihla som ani otvoriť ústa, keď Marcela na celý obchodný dom
spustila: „Milujem Christiana Greya. Milujem, milujem a chcem byť
jeho subka.“
To som už nevydržala. Otočila som sa k nej, prekryla jej ústa dlaňou
a do ucha jej zašepkala: „Sebe rob hanbu kedykoľvek chceš, ale nie,
keď si so mnou. Ďakujem.“
Chvíľu som počkala a keď som cítila, že napätie sa uvoľnilo, zložila
som ruku späť k telu.
„Prepáč, ale mňa už nebaví byť sama.“
Marcela bola z tých žien, ktoré sa po dvoch týždňoch bez chlapa
cítili ako staré, opustené, dievky.
„Marcela, prosím ťa, prestaň. Tak po prvé, ty budeš sama tak nanajvýš najbližších pätnásť minút a po druhé, vieš, že som s tebou šla do
kina, len preto, že si mi sľúbila ten karaoke bar,“ pripomenula som jej
druhú časť dohody.
„Jasné, jasné, tak poď, ideme.“
* * *
Valentín bol dávno v zabudnutí. Zadané ženy už dojedli posledné
zvyšky čokolády a vyhodili zvädnuté kvety. Tie nezadané sa z toho
už spamätali a vybehli späť do ulíc na lov. Karaoke bolo plné do
posledného miesta. Pri mikrofóne stála škaredá bruneta s výrazom
zničenej ženy, ktorá nespala minimálne dva mesiace. Spievala otrasne, ale zjavne jej to nevadilo. S Marcelou sme si vymenili pohľady a
pokračovali v predieraní sa k baru.
„Kika ahoj, dáte si niečo?“ skríkla na nás barmanka.
Do vzduchu som zdvihla dva prsty a ukázala na víno. Prikývla. Poznala nás. Netrvalo dlho a na bare stáli dve fľaše a účet. Natiahla som sa
po účet, ale ktosi ho stihol zobrať skôr ako ja. Zodvihla som hlavu od
pultu. Akýsi muž s mojím účtom v ruke sa k nám otočil chrbtom. Párkrát som na neho zakričala, ale v tom hluku ma nemal šancu počuť.
Chcela som ho poklepkať po pleci. Poďakovať, vynadať mu, spýtať
sa, či mu šibe, čokoľvek, ale Marcela ma zdrapila za ruku a ťahala von.
Ďalej od hluku a ďalej od neznámeho gentlemana.
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„Čo ti šibe?“ spýtala som sa jej.
„Tebe šibe? Keď chce platiť, nech platí,“ povedala a podávala mi
cigaretu.
„Ale ja ho chcem spoznať,“ vyletelo zo mňa zrazu.
Z toho filmu mi začínalo šibať. Vedela som, že tam nemám chodiť, že
to určite nie je dobrý nápad.
„Možno to bude slovenský Grey, nikdy nevieš,“ potiahla si lascívne z
cigarety a zahryzla si do pery ako herečka z filmu.
„Ježiši, Marcela, prestaň. Už sa konečne preber zo sna a privítaj naspäť do reality, prosím ťa,“ povedala som jej so smiechom.
„Poď, ideme spievať, preto sme predsa tu,“ zahasila cigaretu a ťahala
ma za ruku dovnútra.
* * *
„Vrááááť láske čas, keď málo vie. Vráááť, nech aj jeseň májom je,“ spievali sme s Marcelou dvojhlasne Gombitovú v poloprázdnom bare.
Vonku pomaly svitalo a bar ostal otvorený len preto, že sme okrem
nás opíjali aj barmanku. Pár ľudí ostalo s nami. Niektorí spievali, kým
sme my pili, iní len sedeli a smiali sa na našich vystúpeniach. Nám to
bolo jedno, my sme sa bavili. Z ničoho nič sa pri mne zjavil chlap. Ten
chlap s účtom.
„Celý večer som vás hľadal,“ povedal.
Usmiala som sa. Marcela tiež. Obe sme na ňom vyseli pohľadom.
Možno to skutočne prišlo. Tá moja chvíľa. Môj Grey.
„No, tak ste ma konečne našli,“ usmiala som sa od ucha k uchu.
Celá som sa chvela. Z časti kvôli alkoholu, z časti od vzrušenia.
„Chcela by som sa vám poďa…“ nedopovedala som, keď vytiahol účet
a strčil mi ho do ruky.
„Omylom som zaplatil váš účet namiesto svojho. Čašníčka už o tom
vie,“ dopovedal, otočil sa a odišiel.
Ostala som nehybne stáť. Zaskočená, ohrdnutá žena so zamrznutým
priblblým úsmevom na tvári. Jediné, na čo som sa zmohla bolo: „Tak
to vidíš, Marcela, ten tvoj Christian Grey ostane navždy len na plátne
kín a nám ostalo len tých päťdesiat,“ dopovedala som a zrak som
sklopila k účtu.

> výber z bohatej ponuky kurzov
> sídlo v centre mesta
> akreditácia Ministerstva školstva SR
> malé skupiny študentov
> free Wifi v klimatizovaných učebniach
> ukážková hodina zdarma
> bezplatný online test

Volis Academy
Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
Mobil: 0902 917 223
Fax: 02 5262 1439
info@volis.sk
www.volis.sk

Jazykové kurzy v zahraničí
pre študentov a dospelých

> EF má 45 ročné skúsenosti
> viac ako 40 škôl v 16 krajinách
> začiatok kurzov každý pondelok
> úrovne od začiatočníkov až po pokročilých
> dĺžka kurzu 1 - 52 týždňov
> voliteľné predmety: marketing, business english,
managment, cestovný ruch, médiá a iné
Jazykové Pobyty
Štefánikova 19, 811 05 Bratislava
Tel. 02/5245 1175
info@jazykovepobyty.sk
www.ef.com

