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Prvé číslo v tomto akademickom roku malo veľký úspech. Potvrdili to prázdne stojany, do ktorých ukladáme výtlačky nášho školského časopisu. Za necelý týždeň zmizli ako gáfor, najmä V jame. Sme veľmi radi, že ste nám ostali verní a máte záujem o atteliér aj naďalej. Zároveň nám je ľúto, ak ste si
nestihli zobrať prvé tlačené vydanie z našich distribučných miest. Neustále
sa chceme zlepšovať a rozrastať v čitateľskej základni, aj v tej príležitostnej. Plánujeme zvýšiť náklad, no nechceme zbytočne plytvať papierom.
Čo by mohlo pomôcť k tomu, aby sme sa dostali do rúk viacerých ľudí?
Nesebeckosť! Milí čitatelia, chceme vás preto poprosiť o láskavosť. Ak ste si
číslo prečítali a za predpokladu, že si doma nevytvárate vlastný archív atteliéru, budeme radi, pokiaľ ho skromne vrátite do stojanov alebo na miesta,
kde sa združujú študenti. Takto nám pomôžete v náraste čitateľov. Ďalším
riešením pre tých, ktorí si nepotrpia na pôvabe tlačeného papiera, i pre tých,
ktorým sa neušlo fyzické číslo, je náš archív na webovej stránke. A keď už
o nej píšem, spomeniem, že je nová. Nie úplne, adresa je stále rovnaká ako
po minulé roky, ale dizajn je viac „uprataný“. Podľa mňa je viac atraktívnejší, no ide o môj subjektívny názor. Choďte posúdiť sami. Pracujeme na tom,
aby ste na stránke okrem našich tlačených vydaní našli viac onlinového obsahu. Opäť nadviažem na napísané a pridám ďalšie oko do reťaze. K onlinovému svetu patria aj sociálne siete. Veľmi si ceníme každého fanúšika a sme
vďační za každý lajk a zdieľaný článok či príspevok. Áno, použil som adjektívum nezaradené do slovenčiny, ale isto sa to stáva aj vám. Spať však k téme,
dostávať spätnú väzbu pre nás veľa znamená. Koho by nepotešil palec hore
či nový tzv. follower? Veď to verne poznáte aj zo svojich profilov.
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Časopis atteliér je študentským časopisom, ktorý vychádza každý mesiac na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V nutných
prípadoch, ktoré sa odvíjajú od harmonogramu akademického roka, časopis vychádza ako dvojčíslo. Adresa redakcie: Fakulta masmediálnej
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Týždeň vedy a techniky na UCM
TVAT každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa každoročne zapája a organizuje na všetkých svojich fakultách a inštitúte
mnoho odborných i populárno-vedeckých podujatí. Tentokrát sa v rámci Týždňa vedy a techniky organizoval Deň otvorených dverí na FPV. Katedra slovenského jazyka a literatúry na FF pripravila pre študentov prechádzku Trnavou sústredenú na miesta, kde sa organizoval literárny život. Bohatý program
pripravila FMK, ktorá pozvala rečníkov z praxe do Kina OKO, kde odzneli prednášky a diskusie v siedmich
tematických blokoch. IFBLR sa zameral na vedeckých pracovníkov zo Slovenska a z Českej republiky, ktorí
prezentovali odborné témy. FSV okrem viacerých prednášok a workshopov zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania a tiež
Olympiádu o Európskej únii pre žiakov stredných škôl. Okrem spomínaných podujatí prebiehalo počas
Týždňa vedy a techniky množstvo ďalších prednášok, diskusií a workshopov.
autor: Juraj Rakučiak, zdroj: ucm.sk, logo: tyzdenvedy.sk, foto: Dominik Mičuda
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UCM vyzbierala 59 vriec na charitu
Knižnica na
Hajdóczyho ulici
má o 311 kníh viac
Fond na podporu umenia podporil nákup
nových kníh do Univerzitnej knižnice UCM.
Projekt Akvizícia odbornej literatúry - podpora rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu
na univerzite dostal dotáciu vo výške 4 000
€. Z nej bolo do knižnice zakúpených 311
odborných kníh z rôznych vedných oblastí
podľa požiadaviek fakúlt a inštitútu i knihy
vydané s podporou FPU.

Charitatívna zbierka UCM CHCE POMÔCŤ
sa uskutočnila 13.11. 2019 v centrálnej budove na Námestí J. Herdu a v budove na
Bučianskej ulici. Jej cieľom bolo pomôcť
ľuďom, ktorí potrebujú ošatenie, predmety
dennej spotreby, obuv, prikrývky, deky, čistiace prostriedky, ale aj hračky a knižky pre
deti. Za štyri hodiny sa vyzbieralo 59 vriec.
Tie sa odovzdajú občianskym združeniam,
ktoré pracujú s klientom v ohrození, domovom sociálnych služieb, centru pomoci
pre rodiny, útulkom a zariadeniam núdzového bývania.

Nový NMR prístroj Delegáti ŠRVŠ za
na FPV
UCM sú kompletní
V Špačinciach pribudol stolový NMR (pozn.
red. skratka pre jadrovú magnetickú rezonanciu) prístroj. Na Slovensku je prvým
tohto typu zakúpeným a inštalovaným pre
potreby výuky a výskumu v laboratóriu
Jadrovej magnetickej rezonancie, ktoré je
súčasťou Analyticko-diagnostického centra
Fakulty prírodných vied. Výhodou stolového prístroja je cenová dostupnosť, nenáročná obsluha a jeho prevádzka si nevyžaduje špecializovaný kolektív pracovníkov.
V súčasnosti sa už na ňom realizuje výuka
v rámci laboratórnych cvičení pre študentov od tretieho ročníka bakalárskeho štúdia. Nový prístroj poslúži tiež študentom
na skvalitnenie záverečných prác.

Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnili doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých
škôl SR na funkčné obdobie 2018 až 2021.
Kandidáti boli štyria: Igor Cintula a Zdenko
Lednický z Filozofickej fakulty, Samuel
Paška a Martin Trepáč z Fakulty masmediálnej komunikácie. Voľby vyhrali s výrazným rozdielom študenti FMK, ktorí sú zároveň členmi Študentskej rady UCM. Účasť
bola veľmi nízka. Z celkového počtu 5259
oprávnených voličov prišlo k urnám len 78
študentov.
autor: Juraj Rakučiak
zdroj: ucm.sk

Konferencie Marketing Identity sa
zúčastnili domáci aj svetoví odborníci
Smolenický zámok ovládol 16. ročník vedeckej
konferencie Marketing Identity, na ktorú prišlo diskutovať viac ako 200 odborníkov na marketing, médiá i kultúru. Počas 5. a 6. novembra
2019 odznelo vyše 90 prednášok od popredných domácich a zahraničných odborníkov.
Hlavná téma konferencie „Offline is the new online“ poukazovala na súčasnú silu, efektivitu
a autenticitu tradičných médií, ktoré v súčasnom digitálnom prostredí naberajú nový rozmer. Organizátori si v tomto duchu pripravili
zaujímavú aktivitu, v rámci ktorej bolo možné
poslať pohľadnicu svojim blízkym v offlinovej i v
onlinovej verzii. O offlinicu, tradičnú pohľadnicu zasielanú poštou, bol zo strany účastníkov
vyšší záujem.
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Pozvanie prijal aj britský spisovateľ, teoretik
a historik Ian Conrich z Viedenskej univerzity, ktorý mesiac hosťoval na FMK. Ďalšou
významnou hostkou bola Sharon Thach
z univerzity v Tennessee. Na konferencii vystúpil tiež predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, riaditeľka Centra
marketingu Slovenského národného divadla Henrieta Borowiecka, riaditeľka Divadla
Jána Palárika v Trnave Zuzana Hekel, Daniel
Abrahám z reklamnej agentúry Effectivity či
známa odborníčka na reklamu a marketing
Simona Bubánová.
autor: Juraj Rakučiak
foto: Adela Najdeková
zdroj: fmk.sk

Účastníci konferencie mohli poslať
pohľadnicu zo Smolenického zámku

Vďaka projektu Zelená jedále si stravníci môžu
každý deň vybrať rastlinné jedlo
Nová moderná doba je bohatá na rôzne stravovacie štýly. Už takmer každý sa vie ohradiť, akým štýlom
sa stravuje, prípadne nestravuje. Čoraz populárnejšie je vegánstvo. Za posledných päť rokov dokonca
predbehlo vegetariánskych či bezlepkových nadšencov a neustále rastie.
Alternatíva na obed
Na trend preferovania rastlinnej stravy
promptne reagujú jedálne či reštaurácie
s rýchlym občerstvením. Napríklad taký
gigant ako McDonald’s zaradil do ponuky
v niektorých krajinách vegánsky burger.
Postupne sa tiež otvárajú rôzne samostatné pobočky tzv. veggie či vegan fast foodov. Naša univerzita za trendmi zaostávať
nechce, a preto sa rozhodla pre zapojenie
do projektu Zelená jedáleň. Prináša tak alternatívu pre tých, ktorí majú chuť na niečo
ľahšie, nemajú radi mäso alebo chcú bojovať proti klimatickým zmenám. Obyčajným
obedom? Áno, aj tak sa dá začať.

Sú vegáni zdravší?
Prečo si bezmäsitý spôsob života získava
takú popularitu? Mnoho ľudí pri prechode na rastlinnú stravu jednoducho začne
konzumovať viac zeleniny a ovocia. Keď sa
k tomu pridá vyradenie mastných či mäsitých výrobkov a polotovarov, aj to málo
stačí k zlepšeniu viacerých zdravotných hľadísk. Často to nemusí byť neprítomnosť
mäsa v jedálničku, ale radikálne zaradenie
kvalitnejšieho a nutrične bohatšieho jedla
sprevádzané zmenou životného štýlu, ktorý
tieto zmeny zapríčiní. Ľudia začínajú športovať, viac sa hýbať alebo prestanú fajčiť. Je
pravdou, že aj vegetariánska či vegánskou

Nie je to len šalátová nuda
Zelená jedáleň je projekt, ktorý ponúka
každý deň v rámci obedového menu jedno
rastlinné jedlo. Môžeme ho označiť za vegánske alebo za vegetariánske. Oba tieto
prístupy k stravovaniu sa zameriavajú na
rastlinnú stravu s minimálnym alebo žiadnym podielom živočíšnych potravín.
Zamestnankyňa jedálne TOP Relax na
Rybníkovej ulici prezradila, že nová ponuka jedál sa teší obľube u študentov, no
ešte viac u zamestnancov a u pedagógov.
V kuchyni pracuje osobitná kuchárka, ktorá
pripravuje jedlá pre nadšencov Zelenej jedálne. Na to, či sa suroviny líšia aj v nakupovaní a v cene, odpovedá jednoznačne
áno. Klíčky, rôzne druhy zeleniny či sójové
výrobky považujú za drahšie, čo sa však na
cene lístka neodrazilo. Takýto obed si môžete dať bez doplatku. Projekt v rámci svojich aktivít ponúka tiež bezplatné poradenstvo pre zostavovanie takéhoto jedálnička
a poskytuje recepty či školenia. Zaujímavé
je, že vysoké percento študentov si vyberá
práve toto „zelené“ jedlo aj keď sa za vegánov nepovažujú. Časť z nich však dbá na
redukovanie živočíšnej stravy, čo by mohla
byť cesta pre tých, ktorí si nevedia predstaviť život bez praženice, hovädzích burgerov či klasického mlieka. Samozrejme, to
ani nemusia.

stravou môže človek pokryť potrebné živiny
v strave, avšak musí byť určite viac ostražitý
a dbať na správne kombinácie. Preto nemôžeme tvrdiť, že tento typ stravovania je lepší
alebo zdravší, pretože aj vyvážená stredomorská strava poskytuje telu celé spektrum
živín, minerálov a vitamínov.

Deň bez mäsa
Ponuka „zeleného“ jedla neznamená, že všetky ostatné sú menej hodnotné a nezdravé.
Bezmäsitý obed môže byť aj voľbou pre tých,
ktorý sa snažia vo svojom jedálničku živočíšne
produkty obmedziť z dôvodu ich neekologického dopadu na našu Zem. Dôležité je zamyslieť
sa nad pôvodom potravín, koľko ich zbytočne
vyhodíme a v čom je jedlo, ktoré konzumujeme, zabalené. Stojí za zváženie skúsiť si aspoň
jeden deň do týždňa bez mäsa. Nie je to náročné, keďže možností je veľa. Bielkoviny, ktoré sú
nevyhnutné pre naše telo a svaly, je potrebné
dočerpať z ostatných zdrojov, ako sú napríklad
strukoviny, semiačka, ale aj vegánske verzie
proteínových práškov. Možnosťou ako robiť
ekologickejšie voľby v jedle je aj flexitariánstvo.
To síce dovoľuje občasné konzumovanie mäsa
a živočíšnych produktov, ale v redukovanom
množstve a vo vysokej kvalite.
Byť či nebyť vegetariánom?
Uvedomovať si vážnosť situácie našej planéty
by mal každý, bez ohľadu na to, aký stravovací
štýl presadzuje. Ak chceme aspoň trochu zvrátiť zmenu klímy a neustále znečisťovanie vôd či
ovzdušia, nestačí len recyklovať odpad a uprednostniť hromadnú dopravu pred osobnými
autami. Denník The Guardian poukazuje na výskum, z ktorého vyplýva, že najväčší zmysel má
jednoducho jesť menej mäsa, a to najmä hovädzieho a bravčového. Odlesňovanie zjednodušuje chov hospodárskych zvierat, no extrémne
zvyšuje vytváranie skleníkových plynov. Vedci
hovoria, že je potrebné až 90-percentné zníženie konzumácie mäsa v západných krajinách
k zvráteniu týchto zmien. Keďže globálna populácia rastie, vyzerá to tak, že v roku 2050 nás
bude o 2 miliardy viac. Pri aktuálnej nadmernej
spotrebe si to vypýta svoju daň. Všetci vieme,
že jedným jedlom nezmeníme planétu a nezachránime svet. Priložiť ruku k dielu tým, že
pravidelne aspoň raz do týždňa nebudeme jesť
mäso, nevezmeme si jednorázový príbor a do
najbližšieho obchodu pôjdeme pešo, za tú obetu určite stojí.
autor: Kristína Harmaňošová
zdroj: theguardian.com, zelenajedalen.sk
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Antropológ s dušou misionára,
alebo posledná cesta do Tanzánie
V polovici augusta zasiahla nielen katedru etnológie a mimoeurópskych štúdii FF UCM, ale celé Slovensko
šokujúca správa o tragickom úmrtí našej kolegyne a spolupracovníčky EMÍLIE BIHARIOVEJ. Mnohí
ste o nej čítali v novinách, či pred pár rokmi práve na stránkach atteliéru. Rozhovor o jej výskumoch
a misijnej činnosti v Afrike je dostupný na webovej stránky časopisu. Dekanka Filozofickej fakulty Katarína
Slobodová Nováková v nekrológu spomína na Emu.
Ema, ako sme ju všetci familiárne volali, zahynula v mladom veku 37 rokov počas pracovnej cesty v Tanzánii, kde bola v rámci projektu
Erasmus+ na výskume. Správa o jej úmrtí bola
nečakaná, zdrvujúca, otrasná. Všetkých nás náhly odchod skvelej kolegyne a priateľky hlboko
zasiahol. Ema milovala Afriku, milovala prácu
s deťmi, študentmi i dospelými. Bola skvelým
vedcom i pedagógom, misionárom i priateľom
do nepohody, bola úprimným, čestným, skromným a srdečným človekom. Takých, akou bola
ona, je dnes ako šafránu. Pretože bola mojou
kolegyňou, ale i priateľkou, zamestnankyňou
fakulty a tiež preto, aby jej práca a odkaz pretrvali a jej misia pokračovala naďalej, rozhodla
som sa o Eme napísať nekrológ do univerzitného časopisu.
„Dnes je na pláne cesta do ďalekej Tanzánie, tak
veľakrát zažitá a predsa iná mnohí hovoria, že
tam chodím ako do Lošonca (pozn. red. obec
pri Trnave), hoci pracovná, nájdu sa vsuvky, ktoré musia byt, ktorým sa jednoducho nevyhnem
a ani nechcem. Posľubovala som pred odchodom
návštevy, ale takmer nič nestihla, ale verte, mám
vás v tom mojom chabom srdci, tak ako týchto
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školáčikov, ktorých sa chystám opäť pozrieť.“ Tak
písala Ema na svojom profile pred odchodom
o svojej ceste do Tanzánie. Naozaj tam chodila
ako do Lošonca. My sme s kolegami na katedre etnológie často hovorili, že je náš katedrový
nomád. Neobsedela na jednom mieste, potrebovala pohyb, zmenu, stretávať sa s ľuďmi a dávať zo seba maximum pre iných. I keď sme ju
chceli udržať v práci, medzi študentmi, pri projektoch a vede, srdce ju ťahalo každého polroka

do Afriky. My sme jej v tom nebránili, veď robila
to, čo mala najradšej.
Afrike sa venovala počas štúdia i na
prednáškach
Ema vyštudovala etnológiu na FF UCM a už
po skončení štúdia si našla dobre platenú
prácu. Stále cítila, akoby to nebolo ono. Po
čase odišla do Tanzánie, kde založila školu, venovala sa vzdelávaniu tých najmenších

Dekanka FF UCM (vľavo) napísala o zosnulej kolegyni (vpravo) nekrológ

a najzraniteľnejších. O jej misiách v Shelui
hovorili a písali v tom čase mnohí. O jej práci a výskume v ostatnom čase už menej. Na
katedru etnológie a mimoeurópskych štúdii
UCM prišla opäť po svojom návrate z misie
v Tanzánii a nastúpila na doktorandské štúdium. Výber témy bol jasný: Afrika, Tanzánia,
vzdelávanie, Datogovia. Navyše s dohľadom
Viery Pawlíkovej-Vilhanovej, najvýznamnejšej slovenskej afrikanistky (pozn. red. zomrela vo veku nedožitých 75 rokov po viac ako
mesiaci od smrti Emílie). Svoju prácu zamerala na problémy vzdelávania detí u nomádskeho kmeňa Datogov. „We don´t need no
education,“ často písala vo svojich vedeckých
článkoch o prístupe Datogov ku vzdelávaniu
ich detí. Títo kočovní či polokočovní pastieri,
nechcú dávať svoje deti do škôl, aby sa vzdelávali, pretože ak budú priveľmi múdre, nebudú chcieť pásť kozy, ale utečú do miest. To
sa rodičom, samozrejme, nepozdáva, pretože
kozy sú pre týchto pastierov základom majetku a obživy rodiny.
Ema počas doktorandského štúdia posunula
svoj záujem o Datogov z misionárskej do vedeckej roviny. Chcela o nich písať, chcela zaznamenávať ich každodenný život, hodnoty
a normy, ich náboženské prejavy, sviatky i rodinný život. Kvôli výskumu sa každoročne vracala do Tanzánie, medzi ľudí, ktorých skúmala
i zároveň milovala, medzi priateľov, a ako často
hovorila, medzi svoju druhú africkú rodinu.
Svoje študentské i vedecké povinnosti zvládala bravúrne. Popri písaní pravidelne prednášala
pre študentov, organizovala množstvo podujatí, výstav, workshopov, popularizačných aktivít.
Dizertačnú prácu obhájila v roku 2017 a odvtedy pracovala ako odborná asistentka na katedre etnológie. Svoje prednášky zameriavala
na Afriku a pútavo ich obohacovala zážitkami
z terénu, skúsenosťami, postrehmi a zažitými
príbehmi, nádhernými fotkami, nahrávkami,
videami. Vždy pripravená poradiť, diskutovať,
argumentovať. Jej príbeh o tom, ako prešla
stopom naprieč celou Afrikou privádzal študentov do úžasu. Nielen ich, ale i nás, už ostrieľaných výskumníkov. Veď ktorá žena by si sama
trúfla brázdiť Afriku stopovaním?
Kolegov ráno vítala pokojom, kávou
a koláčom od mamy
Bola neuveriteľná a študenti ju milovali. Vždy
s úsmevom na tvári, pohodová, bezproblémová, akoby si každý deň hovorila Hakuna matata, čo v swahilčine, v úradnom jazyku Tanzánie,
znamená netráp sa, bude to dobré. Táto jej
bezproblémovosť a pohoda často preskočila
i na nás, strápených a vynervovaných dennodennými povinnosťami a termínmi.

Etnologička sa zaoberala nomádskym kmeňom Datogov

Každý deň v práci nás vítala africkou kávou
a domácim koláčom od mamy. Pre mnohých
z nás to bol akýsi rituál. Pracovňa plná fotiek
malých datogských pastierikov, vôňa kávy,
úsmev a pohoda. To bola pre nás Ema. V ostatnom čase práve ona nadviazala intenzívnu spoluprácu s univerzitou v Dar Es Sallame
a získala dva projekty. Výsledkom týchto jej
aktivít bola polročná stáž tanzánskych študentov na našej fakulte, ako i pobyt dvoch tanzánskych kolegov z katedry histórie. Usporiadali
sme spolu v Dar Es Sallame medzinárodnú
konferenciu o nomádskych pastierskych etnikách, pripravovali publikáciu, nové projekty
a aktivity. Keď mi poslala koncom júla fotku,
ako sedí v kancelárii u dekanky fakulty humanitných vied, tiež Emilie, a podpisujú zmluvu
o spolupráci a plánujú nové aktivity, nemohli
sme tušiť, že ich už nestihne zrealizovať.
So svojimi myšlienkami sa delila na diaľku
Ema o svojej práci, výskumoch a pocitoch
často písala na svojich blogoch i profile.
Jedna z jej posledných reflexii z terénu bola
o výskume medzi pastierskymi ženami, matkami, ktoré prišli o svoje deti. V čase, keď som
to čítala na jej profile, mi to prišlo ako pre etnológa zaujímavá, ale veľmi citlivá a náročná
téma na výskum. V kontexte ostatných týždňov mám stále viac pocit, že nás tým možno
Ema viacero rokov podporovala chudobné deti v Tanzánii, ktoré by bez jej finančnej pomoci nemali prístup ku základnému
vzdelaniu. Náklady na jeden školský rok pre
jedno dieťa sú okolo tisíc dolárov. Z nich
sa pokrýva poplatok za štúdium, ubytovanie, strava a učebnice. Z lásky k Eme a s
vedomím, že jej na tom záležalo, pokračujeme v zháňaní financií pre štvoricu šikovných de: Ukaka, Mtiji, Utabu a Kituseni.
Momentálne je na sporiacom účte
SK5283605207004206892145 suma 2 335 €.
Sme za polovicou, náš cieľ je 4 000 €. Verím,
že aj vďaka troškám, ktoré prichádzajú, sa

na niečo pripravovala. Písala o smútku, bolesti, o tom, ako matky nemôžu žialiť nahlas nad
svojimi mŕtvymi deťmi, lebo veria, že by privolali nešťastie na ostatných členov rodiny.
Ema zomrela náhle pri dopravnej autonehode v srdci Tanzánie, v regióne, ktorý poznala
a ktorý roky navštevovala. Jej tvár naposledy
pohladilo africké slnko, oči zazreli africkú oblohu a jej krv vsiakla do africkej zeme.
Emin zápis sa javí ako predtucha: „Šiniem si
to bušom (pozn. red. tropický suchomilný krovinatý porast), krajinou cez skoro 900 km, vynárajú sa mi príhody a zážitky všakovakého
druhu. Mam obavy, že síce moje zlumpačené
telo dofičí domov, ale myseľ ešte dlho zostane
na cestách. Aj keď domov je predsa len domov.“
Takmer na deň presne, ako sa mala vrátiť zo
svojich ciest, jej telo naozaj „dofičalo“ domov.
Nie však tak, ako by sme chceli. Jej veselý optimistický, úsmev a povzbudzujúci hlboký
pohľad však zostane navždy v našich mysliach a srdciach.
Nazdávam sa, že ak by nám mala niečo odkázať, bolo by to asi toto: Hakuna matata,
netrápte sa moji drahí, je mi výborne!
autor: Katarína Slobodová Nováková,
foto: archív autorky
nám podarí vyzbierať túto sumu, aby ani
jedno dieťa nemuselo v štúdiu skončiť.
Jedna káva, pivo či bageta vás možno chvíľkovo posilnia, ale vedomie, že ste tieto prostriedky obetovali a darovali, vás bude tešiť
oveľa dlhšie. Postačí jedno či dve eurá a keď
sa takto spojí veľa dobrých ľudí, môže sa podariť skvelá vec. Zbierka na školné pre tieto
deti sa bude realizovať na FF UCM na konci
zimného semestra. Neváhajte a pomôžte,
jedna nevypitá káva za to stojí!
Ďakujeme! Asante!
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katastrofou. Napríklad sa mi len ťažko fotia svadby, kde ľudia netancujú a vôbec sa
nebavia, vtedy musím tvoriť také tie umelé
zábery, z ktorých nesrší emócia. A myslím si,
že každý fotograf by spomenul najväčšieho
strašiaka - počasie. Preto treba mať vždy alternatívu aj na fotografie v interiéri.

Fotografia pre mňa nie je fotografiou, pokiaľ ju
človek nemá v rukách, tvrdí študentka Adela
Počas štúdia je občas ťažké stíhať školské povinnosti, prácu aj voľnočasové aktivity. Naša študentka,
ADELA NAJDEKOVÁ, ktorá má za sebou niekoľko desiatok fotografovaní na svadbách, si však školu so
svojím najväčším koníčkom dokázala skĺbiť. Záľuba sa časom stala jej zamestnaním, ktorým si privyrába
a pokrýva výdavky na študentský život.

Máš za sebou niekoľko tisícok nafotených
portrétov. Ako si sa k foteniu dostala, kto
alebo čo ťa k nemu priviedlo? Študovala
si školu s podobným zameraním?
Nie, vyštudovala som Strednú odbornú
školu obchodu a služieb, čo znamená, že
to s fotením nemá absolútne nič spoločné.
Stretávala som sa však s ľuďmi, ktorí vo voľnom čase fotili a nejako ma do tejto brandže zasvätili. Mňa to chytilo natoľko, že som
tejto aktivite venovala čoraz viac času.
Ako sa o tvojej tvorbe dozvedeli ľudia?
Fotíš po celom Slovensku alebo zatiaľ len
v okolí tvojho bydliska?
Najskôr to začalo tak, že som fotila najbližších. Ich kamarátom a blízkym sa fotky

zapáčili a oslovovali ma stále ďalší a ďalší.
Taktiež mi, asi ako všetkým, dosť pomohli sociálne siete, najmä Instagram - tam som si zaplatila sponzorovanú reklamu, a tak sa moja
tvorba dostala ku väčšiemu množstvu ľudí.

fotky na maturitné oznamká, alebo rodinné
portréty. Ku svadbám som prešla až neskôr.
No práve tie sú moja najväčšia srdcovka, pretože z takýchto fotografií cítiť emóciu, ktorú
sa snažím zachytiť a zAvečniť.

“Ťažko sa mi fotia svadby,
kde ľudia netancujú
a nebavia sa. Vtedy musím
tvoriť umelé zábery.”

Musela si so zmenou typu fotografií zmeniť aj techniku? Čo potrebuješ na to, aby si
zachytila kvalitný svadobný záber?
Samozrejme, že som techniku zmeniť musela, najmä som jej musela veľa dokúpiť. Na
akciách akými sú práve svadby potrebujem
externé blesky. Jeden nasadený na foťáku
a druhý postavený na statíve niekde v miestnosti. Potom mám viacero objektívov, ktoré
si mením podľa potreby. Väčšinou sú pevné
a jeden mám 24-70mm.

Zatiaľ fotím len v okolí Kysúc, Trenčína a aktuálne vďaka škole aj v Trnave.
Ku foteniu svadieb si sa dostala až časom.
Čo si teda fotila na začiatku?
Fotila som ľudí - všade a kohokoľvek. Či už

Čo všetko zahŕňa konečná suma, ktorú ti
klient zaplatí za svadbu?
V cene je zo začiatku najmä svadobná konzultácia, ktorú robím tak týždeň alebo dva
pred svadbou, aby som sa s mladomanželmi spoznala.

“Chlapec počas fotenia vybral
prsteň, kľakol si, a keď sa
dievča otočilo, naskytol sa jej
krásny pohľad. To bol výbuch
emócií aj pre mňa samú.”
Počas nej im ponúknem aj možnosť
fotoknihy. Ináč každý pár dostane ručne vyrobenú krabičku, kde nájdu vyvolané fotky
a všetky fotografie pohromade im následne
dám aj na USB kľúči, ktorý je tiež v cene.
Použila si spojenie vyvolané fotky. Nosí
sa to vôbec ešte? Tlačiť si fotografie, keď
máme možnosť mať ich všetky pohromade v počítači?
Samozrejme, že sa to nosí! Ja stále tvrdím,
že fotografia nie je fotografiou, pokiaľ nie
je vyvolaná a človek ju nemá hmotne v rukách. Netvrdím, že sa majú tlačiť všetky zábery, no tie najlepšie za to určite stoja.

Prekvapením pre študentku bolo, keď počas párového fotenia zachytila žiadosť o ruku

Sú okamihy, počas ktorých si ako fotografka od dojatia poplačeš, alebo sa
snažíš nepodľahnúť emóciám?
Ach, takých momentov bolo! (smiech) Na
svadbách plačem často. Najmä počas čepčenia. Ak sú počas neho zvolené ešte aj
smutné piesne, vždy ma premôžu emócie.
Skús teda spomenúť jeden najkrajší zážitok, ktorý si vďaka foteniu zažila. Naopak,
stal sa ti niekedy aj trapas?
Za najkrajší zážitok považujem moment,
keď ma jeden muž poprosil, aby som jemu
a jeho partnerke spravila spoločné fotografie. Slečna ale netušila, že sa ju jej partner
chystá požiadať o ruku. Povedala som jej,

aby sa otočila chrbtom k nemu, lebo chcem
spraviť netradičný záber.

“Pomohli mi sociálne siete,
najmä Instagram.”
Chlapec medzitým vybral prsteň, kľakol si,
a keď sa dievča otočilo, naskytol sa jej krásny pohľad. To bol výbuch emócií aj pre mňa
samú. A trapas? Neviem či sa to dá nazvať
trapasom, ale rozhodla som a fotiť na mieste,
ktoré bolo súkromným pozemkom. Majiteľ
nás potom aj s foťákmi hnal kadeľahšie.
autor: Júlia Jamrichová
foto: archív fotografky

Sú prostredia, v ktorých sa ti vyslovene
fotí zle? A potom naopak akcie, kde fotíš
s radosťou?
Nie je miesto, kde fotím úplne vyslovene
nerada. Z každého priestoru sa dá vyťažiť.
Nemám však moc v obľube staré budovy, kde
bývajú hostiny, napríklad kultúrne domy. To
pozadie nevyzerá na fotografiách moc dobre,
ale aj s tým sa dá pracovať. Naopak, obľubujem svadby, ktoré sú celé realizované vonku.

Popri svadobných foteniach Adela stíha aj rodinné portréty
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Sú situácie, ktoré fotograf považuje za
absolútnu katastrofu?
Zatiaľ nemám skúsenosť so žiadnou

Pred Adeliným objektívom si svoje áno povedali desiatky párov
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Je to robota, ktorú musí poháňať
len tvoj vlastný chtíč a kreativita,
tvrdí marketingová špecialistka
z New Yorku

roka. Následne prestúpila do pobočky
v Miláne. Zaujímalo nás, či je medzi pracovným režimom v slovenskej a zahraničnej
agentúre rozdiel. „Keďže v Miláne komunikujeme s New Yorkom a musíme sa pasovať s časovým posunom, pracovať začíname reálne
o jedenástej doobeda a robíme do deviatej či
desiatej večer. Pred siedmou večer nikto z firmy domov neodchádza. V New Yorku sme tiež
začínali neskôr a keď sme robili na nejakom

„New York vždy bol aj je
mojím snom. Je to jediné
miesto okrem Slovenska, kde
by som dokázala žiť a byť
úplne šťastná.“

Zo štyridsiatich životopisov zaslaných do amerických reklamných agentúr jej ani na jeden neodpísali. Až
po ďalších dvadsiatich sa na ňu konečne usmialo šťastie. Keď už bola vďaka pohovoru v Miláne prijatá do
menšej reklamnej agentúry vo vysnívanom New Yorku a termín jej nástupu sa blížil, štyrikrát jej zamietli
víza. Odhodlaná absolventka našej univerzity, MONIKA FARKAŠOVÁ, sa však nevzdala a išla si za svojím.
Monika bola pozvaná na tohtoročný Týždeň
vedy a techniky, aby sa na pôde svojej alma
mater podelila so študentmi o svoje skúsenosti z marketingu. Po zaujímavej prednáške o narastajúcom fenoméne dnešnej
doby s názvom fomo sapiens sme ju poprosili o rozhovor. Ona s úsmevom súhlasila,
a tak sme sa dozvedeli o kľukatej ceste k jej
snu, o rozdieloch v zahraničnej reklame i o
tom, na čom už počas štúdia pracovala.

a s minimálnymi skúsenosťami, no s veľkou dávkou odvahy, ju aj zrealizovali. Z ich
dielne pochádza aj známy nočný beh UCM
Night Run. „Tento rok ho organizovali študenti prvýkrát už bezo mňa, ale úspešne to zvládli. Počula som iba pozitívne ohlasy,“ teší sa
zo svojich nástupcov Monika. Tí taktiež stáli za benefičnými športovými podujatiami
Senátor´s Cup. Výťažok volejbalových turnajov išiel na podporu dobrej veci.

Z univerzitnej reklamky do Veľkého jablka
„Ako prváčka som ani poriadne nevedela,
čo je to ten marketing či reklama,“ priznáva so smiechom Monika. Málokto na otázku, či bolo štúdium na FMK prvou voľbou, odpovie kladne. Inak tomu nie je ani
v Monikinom prípade. Po neúspešných
prijímačkách na Univerzite Komenského
ju k FMK dotlačil jej otec. Toto rozhodnutie
však určite neľutuje. Medzi spolužiakmi si
našla nerozlučnú partiu, s ktorou sa stretáva
dodnes. „Nebolo dňa, kedy by sme spolu niečo nevymýšľali,“ dodáva.

„Klienti v Amerike sú
viac otvorení osobnej
komunikácii s ľuďmi
z agentúry, čo na Slovensku
nie je úplným zvykom.”

V treťom ročníku spoločne založili univerzitnú marketingovú agentúru s názvom Ej
Bisťu, ktorá fungovala pod kabinetom eventov. Vymysleli udalosť, spravili k nej grafiku

14 atteliér 02 | 2019-2020

S nostalgickým výrazom hovorí: „Najviac
si spomínam na ročník, keď sme do telocvične v športových legínach dotiahli Adelu
Banášovú. Vtedy išli peniaze do organizácie
Pes v núdzi.“
V poslednom ročníku štúdia začala robiť
v agentúre, do ktorej sa túži dostať nejeden študent marketingu. Zaraguza. Monika
sa tak mohla učiť od jedného z najtalentovanejších ľudí slovenskej reklamy, Michala
Pastiera, a naberať skúsenosti z oblasti

digitálneho marketingu. „Bolo mi tam výborne, no rozhodla som sa, že sa chcem posunúť
ešte ďalej,“ vysvetľuje. A tak poslala štyridsať
životopisov do rôznych reklamných agentúr v Amerike. Prečo? „New York vždy bol
aj je mojím snom. Je to jediné miesto okrem
Slovenska, kde by som dokázala žiť a byť úplne šťastná,“ odpovedá Monika.

projekte či tendri, makali sme hoc aj do polnoci,“ hovorí Monika a pokračuje: „Najhoršie
to bolo po prestupe do Milána, keď som robila na milánskych, ale ešte aj na newyorských
projektoch. Vtedy som pracovala aj trinásť
hodín denne.“ Taký je život marketéra. Ak sa
raz človek rozhodne, že bude robiť v reklame, musí s takýmto režimom rátať. „Nie je to
robota od ôsmej do štvrtej. Je to robota, ktorú
poháňa tvoj vlastný chtíč a kreativita,“ dodáva trefne k svojej profesii.
Pochopiteľne, v zahraničí sa musí marketér
prispôsobiť a tvoriť reklamu podľa iných pravidiel. Moniku prekvapilo napríklad toto: „Na
Slovensku je jasné, že sa komunikujú Vianoce
či Veľká noc, ale v Amerike si niektoré značky

Pozitívnym rozdielom je fakt, že klienti
v Amerike sú viac otvorení osobnej komunikácii s ľuďmi z agentúry, čo na Slovensku
nie je úplným zvykom. „Je to plus, pretože klient stretne tím a spozná ľudí, ktorí robia na propagácii jeho značky. Vytvárame si
vzťah a získavame jeho dôveru. S mojou lámavou angličtinou to bolo spočiatku náročné a pred každým stretnutím či prezentáciou
som sa hrozne triasla,“ spomína. Po čase sa
to našťastie zlepšilo a so smiechom dodáva: „Raz som zažila vec, ktorá sa naozaj môže
stať len v Amerike. Po jednej prezentácii za
mnou prišla klientka so slovami: Och, to bolo
také super! Môžem ťa objať?“ Skutočne ako
z amerického filmu.
Na druhej strane sa jej zdá, že klienti chcú
všetky výsledky tu a teraz. Momentálnym
trendom aj na Slovensku sú spolupráce s influencermi na Instagrame, čo je podľa nej
krátkozraké. Budovať značku treba dlhodobo napríklad prostredníctvom ambasádorov,
a nie vyhľadávaním unáhlených, krátkodobých spoluprác, ktoré nemajú budúcnosť.
Keď sme sa Moniky opýtali na najzaujímavejšieho klienta, pre ktorého pracovala,
smiala sa. „Veľa ma naučila značka sexuálnych pomôcok, pri ktorých som musela vedieť väčšinu obmedzení a špecifických pravidiel reklamy. Ak sa ma niekto opýta, kde
na webe a sociálnych sieťach môže umiestniť nahé telo, budem určite vedieť,“ priznáva Monika úprimne. Mimo tejto perličky sa
vyžíva v cestovateľských značkách či v hoteloch, pretože je pri nich väčšia voľnosť
v stratégii i v kreativite.

Príbeh našej absolventky sme načrtli už
v úvode. V Miláne sa nachádza pobočka
newyorskej agentúry PI&C, preto letela na
pohovor práve tam. Oveľa náročnejšie je
však dostať víza do Ameriky na dlhšiu dobu.
„Predstavte si veľký kôš so všetkými žiadosťami. Potom k nemu niekto príde a úplne náhodne vylosuje polovicu, ktorej víza povolí.
Čistá lotéria,“ frustrovane vysvetľuje proces schvaľovania víz. Dozvedeli sme sa, že
agentúry sú schopné zaplatiť zamestnancovi víza. Veľa z nich má globálnych klientov a človek zo Slovenska môže do firmy
priniesť európsku kultúru, ktorá sa im hodí
pri tvorení reklám pre rôzne trhy. Tak tomu
bolo aj v Monikinom prípade.
New York nikdy nespí, ale ani marketéri
Po schválení víz konečne odletela do newyorskej agentúry PI&C, kde pracovala vyše

prísne zakázali komunikovať akékoľvek sviatky.
Robia to kvôli tomu, že chcú byť globálni, rôznorodí a jednoducho pre každého – aj toho, kto
neslávi Vianoce.“ Tiež sa musela prispôsobiť
trendom v Amerike. Naučila sa pracovať s novou sociálnou sieťou TikTok či s Twitterom,
ktorý sa v našich končinách príliš nepoužíva.

Od práce v New Yorku môžu odrádzať víza
a byrokracia s nimi spojená

Do skupiny “brain drain” patriť
zrejme nebude
Podľa Moniky, už skúsenej marketérky, je
slovenská reklama na dobrej úrovni. Čo by
ale mali ľudia na Slovensku viac robiť, je
praktizovať aktivity, ktoré rozvíjajú kreativitu. Nemusí ísť iba o vzdelávacie prednášky. Stačí si zájsť po práci s kolegami
na pivo, balet či jógu, teda na čokoľvek,
čo môže človeka inšpirovať a nabiť energiou. Na otázku, ako rozvíja svoju kreativitu, odpovedá s nadšením: „Veľmi veľa podcastujem a zbožňujem chodiť do divadla.“

Zo slovenských podcastov odporúča
Tonyho Dúbravca, Dobré ráno denníka
SME a tiež ich technologický podcast Klik.
Najobľúbenejší podcast zo zahraničia je od
jej lovebrandu – Gucci.
Aké má Monika plány do budúcnosti,
keď jej, bohužiaľ, znovu nepovolili víza?
„Vraciam sa naspäť do slovenskej reklamy.
Ocitla som sa v bode, keď som takmer vyhorela. Avšak nebolo to kvôli práci, ale kvôli
všetkým tým papierovačkám, povoleniam

„Ak sa ma niekto opýta, kde
na webe a sociálnych sieťach
môže umiestniť nahé telo,
budem určite vedieť.“
a úsiliu, ktoré musí človek vynaložiť na to,
aby mohol pracovať v New Yorku. V milánskej agentúre som mala kolegov z rôznych
kútov sveta a všetci s vízami bojujú rovnako ako ja,“ skleslo vysvetľuje. V Taliansku
však zostať nechcela. „V Miláne som nenašla takmer nič, čo potrebujem na to, aby som
bola kreatívna a šťastná. Taktiež sa mi nepáči, že reklamná kultúra tam nie je dostatočne
rozvinutá. Jednoducho, Taliansko nie je pre
mňa,“ uzavrela Monika.
Rozhovor zakončujeme obľúbenou otázkou na pobavenie. Ako by si vysvetlila svoju
prácu osobe, ktorá nemá ani potuchy o digitálnom marketingu či sociálnych sieťach?
„Trefná otázka. Moja celá rodina si myslí, že
som žurnalistka na internete. Už to radšej ani
nevysvetľujem,“ dodáva so smiechom.
autor: Tereza Šuveríková
foto: Dominik Mičuda, archív Moniky
Farkašovej

MONIKA
FARKAŠOVÁ (25)
Magisterský titul na
FMK získala v roku
2017. Prvé pracovné skúsenosti naberala na marketingovom oddelení
v Zľavomate, neskôr sa ako social media
specialist v Zaraguze starala o značky,
akými sú Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa či Volkswagen. Splnil sa jej sen
a vzali ju do americkej marketingovej
agentúry PI&C na post digital marketing managera. Miluje New York, divadlo
a knihy Boba Hoffmana.
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Pocitom viny k vegánstvu?
Mäso a kožušina rovná sa vražda! Ľudia,
ktorí jedia mäso a živočíšne produkty? Vrahovia! Nechceš sa stať vegánom?
Arogantné prasa! Hoci to extrémistickí vyznávači vegánskeho spôsobu života neradi
priznávajú, aj oni boli presne ako my mäsožravci. Teraz sú už úplne inými ľuďmi. Náš
život predsa nie je podstatnejší ako ten
zvierací. Sme egoistickí ignoranti a pred
pravdou zatvárame oči! Nezisková organizácia pre zvieracie práva Anonymous for
the Voiceless je príkladom toho, ako môže
dobrá idea šírenia pravdy vyhrotiť celkom
inak, ako bola zamýšľaná. Jej členovia navštevujú mestá v bielej maske s čiernymi
fúzmi a desivým úsmevom. Stoja v kruhu

a v rukách držia buď transparenty s nápisom TRUTH, alebo zariadenia, na ktorých
prehrávajú „krásy“ mäsového a kožušinového priemyslu. K tomu prednáška o benefitoch rastlinnej stravy a vraždení, na
ktorom ste sa doposiaľ podieľali aj vy!
Vegánstvo samé o sebe nie je zlá vec, nechápte ma zle. Šetríte planétu, zvieratá aj
vlastné telo. Skvelá myšlienka býva však
často propagovaná pomerne extrémnym
spôsobom. Z ľudí konzumujúcich mäso sa
nestanú vegáni vyvolávaním pocitu viny,
nadávaním a odcudzovaním zo strany zástancov rastlinnej stravy.

Anna
Hátašová

V súčasnosti máme slobodu, ale nie všetci

“Som na rovnakej
pozícii ako môj
muž, ale od
28. októbra
som v práci
zadarmo.”

,,Za svoju prácu
som celý rok
plnohodnotne
platený.”

Ženy na Slovensku zarábajú na rovnakej pozícii
v priemere o osem percent menej. Keď sa to
prepočíta na dni, v porovnaní s mužmi, pracujú
od 28. októbra zadarmo. Vyplýva to z prieskumu
agentury Trexima o rodových rozdieloch, ktorý
realizovala pre Inštitút pre výskum práce a rodiny.

Pred tridsiatimi rokmi, konkrétne 17. novembra 1989, nám predchádzajúce generácie získali slobodu. Padol totalitný
režim, ktorý bol dlhé roky v celom tzv.
Východnom bloku. Predtým boli ľudia
radi, že môžu aspoň v rámci neho cestovať. Dúfali, že ich nezatvoria do väzenia,
keď náhodou niečo povedali, čo sa nejakému úradníkovi nepáčilo. Späť do súčasnosti, dnes je takmer na celom svete sloboda.
Jednou z mála krajín, kde ešte stále vládne
určitá forma totality, je Severná Kórea. Je
náročné sa tam dostať a takmer nemožné

dostať sa von. Túto krajinu som uviedol
úmyselne ako príklad, aby som poukázal
na fakt, že hoci máme na Slovensku slobodu, niekde to tak nie je. My môžeme slobodne cestovať, vyjadrovať sa, mať vlastný
názor a stretávať sa s kýmkoľvek chceme.
Samozrejme, nejaká tá slušnosť, rešpekt
a úcta sa vždy zíde. Nemali by sme zahadzovať slobodu. Práve naopak, mali by sme
si ju vážiť a nebrať ju ako samozrejmosť.
Využime na to všetky možnosti, ktoré moderná spoločnosť poskytuje.

Daniel
Bíro

Príde vôbec ten pravý?
,,Železničná spoločnosť Slovensko sa ospravedlňuje za meškanie vlaku,‘‘ túto vetu
pozná mnoho z nás. Najmä pokiaľ ide
o študentov, ktorí do školy každé ráno
dochádzajú a využívajú pritom železničnú dopravu. Oplatí sa na vlaky čakať?
Meškanie je jednou z vecí, na ktoré sme
pravdepodobne všetci zvyknutí. Päť až desať minút je už rutinou, no keď sa tento čas
natiahne na 90 či dokonca až 300 minút,
aj v tom najmelancholickejšom človeku
sa rozsvieti nervová kontrolka. Keď je človek v stanici, v ktorej si nemá kde sadnúť,
a centrum mesta je príliš ďaleko, kontrolka
začína strieľať do červených čísel a pomaly
sa blíži k maximu. Čas pomaly plynie a keď

sa už konečne vlak začne vynárať spoza
nástupišťa, vidieť, ako elektrické spojenia
na ňom iskria. Zamestnanci si pravdepodobne myslia, že je to tak v poriadku, pretože iskria, aj keď vlak dorazí na konečnú. Čo zlé sa ešte na jednej ceste môže
stať? Zastavenie súpravy pred stanicou,
keď sa ľudia chystajú vystúpiť. Nonsens!
Vlak stojí a čaká, nikto nevie prečo, ale
čaká. Provokačne sa dozvedáme, že nemáme otvárať dvere. Uplynulo desať minút,
dvadsať a postupne sa to naťahuje, až kým
všetci neprídu o nervy. Čo dodať na záver?
Celý život čakáš na toho pravého, no aj ten
bude meškať minimálne 30 minút.

Ráchel

Katerinčinová

foto: goodfreephotos.com
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termíny výberových konaní uverejní každá fakulta samostatne.
Ako prebieha výberové konanie?
Študenti, ktorí majú záujem absolvovať pobyt
v zahraničí, musia úspešne prejsť riadnym výberovým konaním, pričom komisia zohľadňuje jazykové kompetencie, prospech, motiváciu
a pripravenosť študenta, ako aj jeho fakultné
a mimofakultné aktivity, angažovanie sa vo fakultných médiách, účasť na mimoškolských
aktivitách (ŠVOČ, publikovanie, reprezentácia
fakulty.. a pod).

Erasmus+: Staň sa na semester
zahraničným študentom
Program Erasmus+ umožňuje mnohým študentom cestovať, spoznávať nové krajiny a získavať skúsenosti
zo štúdia v zahraničí.

Čo je to Erasmus+?
Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. S rozpočtom 14,7 miliardy eur
poskytuje vyše 4 miliónom Európanov príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie skúseností a dobrovoľnícku prácu
v zahraničí. Program Erasmus+, ktorý má
trvať do roku 2020, ponúka príležitosti nielen pre študentov. Sústreďuje sedem prioritných programov, v rámci ktorých ponúka možnosti pre širokú škálu jednotlivcov
a organizácií.
Základné informácie o programe
Erasmus+
Na študijnom programe Erasmus+ sa môžu
zúčastniť denní aj externí študenti UCM
v Trnave, ktorí sú zapísaní v bakalárskom,
magisterskom alebo doktorandskom študijnom programe a počas celého trvania
štúdia v zahraničí budú riadnymi študentmi na UCM v Trnave. Zúčastniť na programe Erasmus+ sa môžu, ktorí sú v 2. a 3. ročníku Bc. štúdia, v 1. a 2. ročníku Mgr. štúdia alebo v 1. a 2. ročníku PhD. štúdia. Na
Erasmus+ je možné ísť opakovane v každom stupni štúdia, spolu to však môže byť
maximálne 12 mesiacov. Študijný pobyt
Erasmus+ trvá spravidla jeden semester (5
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mesiacov) a možno ho absolvovať na univerzitách, s ktorými má UCM uzatvorenú platnú
bilaterálnu zmluvu (okrem univerzít a VŠ na
Slovensku). Pobyt v danom štáte sa dá aj predĺžiť, ale len v tom prípade, ak je študent na
Erasme+ počas zimného semestra. Minimálna
dĺžka pobytu sú 3 mesiace.
Krajiny, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus+
Do Programu Erasmus+ zapájajú všetky krajiny Európskej únie a okrem
nich aj Island, Lichtenštajnsko, Nórsko,
Macedónsko, Srbsko a Turecko.

Naša univerzita má zmluvu
s 23 krajinami, v ktorých je
spolu na výber 136 univerzít.
Najviac univerzít majú v dispozícii krajiny:
Česko, Turecko, Poľsko a Macedónsko.
Krajiny, ktoré majú bilaterálnu zmluvu s UCM: Bulharsko, Česká republika,
Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Litva, Lotyšsko,
Macedónsko, Maďarsko, Malta, Poľsko,
Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko,
Slovinsko, Nemecko, Španielsko, Švédsko,
Taliansko a Turecko.

Ako sa dostať na Erasmus?
Každá fakulta/inštitút zverejní na svojom webe
výzvu na podávanie prihlášok, ktorá obsahuje
termín, podmienky na zaradenie do výberového konania, ako aj kritériá pre výber uchádzačov. Študent sa do výberového konania prihlási
vyplnením prihlášky, ku ktorej priloží aj všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výberové konanie a preukáže ich príslušným potvrdením (certifikátom, diplomom...atď.) Fakulta
na základe výberového konania určí poradie
úspešných uchádzačov a aj ich náhradníkov.
V prípade potreby sa môžu konať aj ďalšie kolá
výberu. Výberové konania pre študentov budú
prebiehať v decembri a januári na rok 2020/2021
aj na zimný, aj na letný semester. Presné

Zohľadňuje sa aj
predchádzajúca účasť na
Erasme, fakulta/inštitút môže
uprednostniť študenta, ktorý
Erasmus+ ešte neabsolvoval.
Taktiež sa posudzuje úroveň prezentácie sa študenta, jeho študijných a vedecko-výskumných
zámerov. Výberové konanie sa uskutočňuje ústnym pohovorom.
Počet miest
Pokiaľ ide o počet miest, stupeň štúdia a študijný program na zahraničnej VŠ, tieto skutočnosti sú stanovené v bilaterálnych dohodách
medzi UCM a zahraničnou univerzitou. V podmienkach výberového konania zároveň uvádza počet obsadzovaných miest, stupeň štúdia
a príbuznosť k študijnému programu na UCM.
Počet miest na zahraničné pobyty nezávisí len
od počtu platných bilaterálnych dohôd, ale taktiež aj od pridelených finančných prostriedkov
z Národnej agentúry. Záujem študentov je veľký
a fakulta má vyčlenených približne 40 miest pre
študentov na akademický rok. Študent taktiež
môže vycestovať s tzv. nulovým grantom. To
znamená, že má status Erasmus+ študenta, avšak nedostáva finančnú podporu. Momentálne
je na Erasme 64 študentov UCM.
Granty
Grant slúži k vyrovnaniu životných nákladov
medzi domovskou a hosťovskou krajinou, predpokladá sa tak finančná spoluúčasť študenta na
pobyt. Národná agentúra stanovila sadzby pre
celý projekt Erasmus+ na základe životnej úrovne danej krajiny. Ak študent cestuje do krajiny
s vysokými alebo strednými životnými nákladmi, tak dostáva každý mesiac grant 520 € a ak
cestuje do krajiny s nízkymi životnými nákladmi, tak dostáva 470 €. Zohľadňujú sa aj študenti
poberajúci sociálne štipedium, ktorí dostávajú
ďalší príspevok na štúdium, a to 200€. Granty
sa vyplácajú na základe zmluvy v dvoch splátkach a to 80 % pred vycestovaním a 20 % po
skončení pobytu a dodaní všetkých povinných
dokumentov.

Pred odchodom
na pobyt
Prihláška a zmluva
Študenti, ktorí úspešne prešli výberovým konaním, si vyhľadajú potrebné informácie, najmä deadline a pokyny pre odoslanie prihlášky
na webovej stránke partnerskej univerzity. Na
základe pokynov partnerských univerzít študenti vyplnia prihlášku samostatne a sú zodpovední za jej obsah, schválenie fakultným
a univerzitným koordinátorom, ako aj za ich
zaslanie na prijímaciu univerzitu. Potom treba

uzatvoriť zmluvu o štúdiu, ktorú si študent vyplní na počítači. Okrem všeobecných údajov
sa tu uvádzajú aj predmety, ktoré bude študent študovať na partnerskej univerzite a ich
podobnosť k predmetom domácej univerzity
a jazyková kompetencia študenta. Musia tam
aj byť podpisy všetkých troch strán – študenta, domácej i hosťovskej univerzity, následne
zmluvu potvrdí svojím podpisom aj inštitucionálny koordinátor Erasmus+ na UCM. V zahraničí musí študent získať minimálne 15 kreditov za semester.
Ubytovanie
Informácie o možnostiach ubytovania nájde
študent na webovej stránke zahraničnej univerzity alebo ich študentovi univerzita poskytne. Nie je však povinnosťou prijímajúcej

univerzity poskytnúť zahraničným študentom
ubytovanie, to znamená, že študent si bude
musieť zaistiť ubytovanie sám.
Online jazyková podpora
Pre všetkých študentov, ktorí vycestujú v rámci programu Erasmus+, je povinné absolvovanie testu jazykových znalostí prostredníctvom
Online Linguistic Support (OLS). Testy robia
vybraní študenti aj pred odchodom na pobyt
a aj po príchode z pobytu. Samotný test zabe-

rie cca 40 – 50 minút, obsahuje 70 otázok (gramatika – 20 otázok, slovná zásoba – 15, základné frázy – 15, počúvanie s porozumením – 10,
čítanie s porozumením – 10).

Uzatvorenie zmluvy o grante Erasmus+
Zmluvu o grante zasiela študentovi pracovník
Oddelenia vonkajších vzťahov UCM v dostatočnom časovom predstihu a študent ju 3x vyplnenú a podpísanú zašle alebo osobne odovzdá
na oddelení vonkajších vzťahov UCM, najneskôr 2 týždne pred odchodom na mobilitu.
Pred uzatvorením zmluvy o grante je potrebné,
aby študent zaslal oddeleniu vonkajších vzťahov: potvrdenie o prijatí na štúdium vrátane
informácie o presnej dĺžke pobytu, oboma stranami podpísanú kópiu zmluvy o štúdiu s vyplnenou časťou „pred mobilitou“ , kópiu dokladu o zdravotnom poistení (európsky preukaz
zdravotného poistenia), poistenie liečebných
nákladov u ktorejkoľvek komerčnej poisťovne a potvrdenie o absolvovaní vstupného on-line testovania jazykových vedomostí (Online
Linguistic Support).
Najobľúbenejšie univerzity a možnosti štúdia v rámci fakúlt:
Fakulta sociálnych vied má k dispozicií na
výber 44 univerzít v 18 krajinách.
Karlova Univerzita v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Catholic University of Portugal
Lisabon (Portugalsko), Mykolas Romeris
University Vilnius (Litva), University of Eastern
Finnland Kuopio (Fínsko).
Fakulta masmediálnej komunikácie má
k dispozicíí 53 univerzít v 14 krajinách.
University of Algarve, Faro (Portugalsko),
University of Dubrovnik (Chorvátsko),
Karlova Univerzita v Prahe, Hochschule der
Medien Stuttgart (Nemecko), Univerzita J. A.
Komenského v Prahe, ČZU v Prahe.
Filozofická fakulta má v dispozicíí 52 univerzít v 16 krajinách.
University of Granada (Španielsko), Catholic
University of Portugal Lisabon (Portugalsko),
Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Nemecko),
Daugavpils University (Lotyšsko)
Fakulta prírodných vied má k dispozicíí 28
univerzít v 14 krajinách.
Oulu University of Applied Sciences (Fínsko),
Vytautas Magnus University in Kaunas (Litva).
Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie má k dispozicíí 10 univerzít v 6
krajinách.
University of Foggia (Taliansko), Masarykova
univerzita v Brne, Jihočeská univerzita
v Českých Budějoviciach.
autor: Veronika Szabová
zdroj: www.ucm.sk, Ján Višňovský
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Našinci na programe Erasmus+

1. Na Erasmus+ som sa dostala ako náhradníčka na Hochschule der Medien
v Stuttgarte, kde som študovala online media management.

5. Trochu mi prekážal neosobný prístup
Nemcov. Celkovo im nezáleží na tom, čo kto
potrebuje alebo prežíva.

Naši študenti sa s nami podelili o skúsenosti so zahraničným študijným programom Erasmus+. Čo im
na mobilite chýbalo alebo aký bol ich najlepší zážitok prezradili v ankete pre atteliér. Hovoria, že by
túto pozitívnu skúsenosť dopriali každému študentovi. Možno práve ich príbeh vás motivuje, aby ste
spravili krok do neznáma a odleteli za štúdiom za hranice Slovenska.

Položili sme im tieto otázky:
1. Čo ste na programe robili?
2. Ako hodnotíte túto skúsenosť?

3. Čo vám na pobyte chýbalo?
4. Aký je váš najlepší zážitok?
5. Aký je váš najhorší zážitok?

a vrátiť sa do normálneho života. Človek má
chvíľu pocit, akoby nepatril nikam.

pomerne slabá. Dopredu som vôbec nevedel,
ktoré predmety sú v anglickom jazyku, a hlavne za ktoré mi budú tu na Slovensku uznané
kredity.
4. Mojím najlepším zážitkom bolo, keď sme sa
náhodou ocitli na nakrúcaní populárneho seriálu Game of Thrones, ktorý sa natáčal asi 300
metrov od môjho internátu.
5. Potreboval som lekárske ošetrenie a zistil
som, že lekári hovoria veľmi slabo po anglicky.
Chorvátsky som vtedy poriadne nevedel.
Erasmus+ mobilita: STUTTGART, NEMECKO,
zimný semester 2015/2016

SOFIA KÓSOVÁ
FMK, odbor masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: KATOVICE, POĽSKO, zimný semester 2014/2015
1. Študovala som marketing na Univerzite
Ekonomickej v Katoviciach.
2. Skúsenosť hodnotím veľmi pozitívne a odporúčam program vyskúšať každému. Za pol
roka som stretla množstvo ľudí a zažila také
párty a výlety ako nikde inde.
3. Chýbali mi typické slovenské jedlá a kofola. (smiech) Počas štúdia som spoznala nových zahraničných priateľov, ktorí sa
o mňa postarali. Všetci cudzinci sme fungovali ako jedna rodina.
4. Najlepším zážitkom bolo, keď celý vagón
skákal a kričal názov baru, do ktorého sme išli
večer na párty. Okrem toho cestovanie a priateľstvá, ktoré trvajú dodnes.
5. Najhoršia vec na tejto mobilite je prekonať
samého seba, potom odísť naspäť domov
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2. Jedna z najlepších skúseností v mojom
živote. Bola som absolútne samostatná
a spoliehala som sa len na seba. Uvedomila
som si, že výučba môže fungovať aj inak
ako odpisovaním si poznámok z prezentácie. Hodiny boli praktické, záživné a navyše si aj po dvoch rokoch pamätám, o čom
sme sa rozprávali.

VIKTOR KUDZIA
FMK, odbor masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: DUBROVNÍK,
CHORVÁTSKO, zimný semester 2012/2013
1. Na Erasmus+ som sa rozhodol ísť kvôli zlepšeniu angličtiny a chcel som spoznať ľudí
z rôznych krajín Európy. Zároveň som nabral
aj skúsenosti v študentskom rádiu UNIDU,
kde sme ako zahraniční študenti mali vlastnú
show, ktorá funguje dodnes.
2. Veľmi pozitívne. Do Dubrovníka by som sa
rád kedykoľvek vrátil. Po programe som už
takmer 7 rokov a s mojím nemeckým spolubývajúcim sme stále v kontakte.
3. Chýbala mi väčšia podpora zo strany EÚ, nakoľko grant bol toho času dostatočný len na
pokrytie ubytovania a stravy. Letenky aj rôzne náklady spojené s pobytom boli dosť drahé. Komunikácia zo strany univerzity bola tiež

1. Do Nemecka som sa rozhodol ísť hlavne
kvôli nemčine a túžil som opäť zažiť túto skvelú životnú skúsenosť.
2. Pozitívne. Stuttgart je typické nemecké
mesto s rozvinutou infraštruktúrou a vysokou úrovňou školstva. Učil nás napríklad aj
Brit, ktorý nám na hodinách ukazoval staré
britské dokumenty.
3. Nechýbalo mi asi nič, aj keď nemecká
byrokracia je oveľa zložitejšia ako tá naša.
V čase môjho pobytu boli študijné odbory
u nás na FMK popísané všeobecne. Tam som
dostal asi 50-stranovú brožúru s popisom
každého odboru a predmetu, čo detailne
zahŕňa, v akom jazyku sa vyučuje a podobne. Ich vybavenie je taktiež neskutočné. Len
univerzitná knižnica bola lepšia ako akákoľvek bežná knižnica na Slovensku.
4. So spolužiakmi sme navštívili MercedesBenz múzeum v Stuttgarte. Sídli tam aj samotná automobilka.

SIMONA MIČOVÁ
FMK, odbor masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: TERAMO, TALIANSKO,
letný semester 2016/2017
1. Študovala som na University of Teramo, odbor Communication Science. Hoci som na
Slovensku bola v prvom ročníku doktorandského štúdia, tam som bola zapísaná ako druháčka magisterka. Absolvovala som predmety ako Digital Marketing, Brand Management
a Logic & Decision Making. Ako zahraniční študenti sme chodili na kurzy talianskeho jazyka,
ktorý som ukončila na úrovni A2. Na diaľku
som riešila prvý ročník festivalu FREJM na FMK
a spravovala som fakultný web.
2. Viac než pozitívne. Vďaka štúdiu v zahraničí
som sa naučila nový jazyk, spoznala skvelých
ľudí a hlavne som zistila, že pokiaľ si človek
verí a vynaloží úsilie, dokáže čokoľvek. Našla
som záľubu v Taliansku, v jeho kultúre a v jeho
spôsobe života. Doteraz sa tam vraciam.

DANIELA OLIJÁROVÁ
FMK, marketingová komunikácia
Erasmus+ mobilita: FARO, PORTUGALSKO,
letný semester 2018/2019

3. Horalky. Kamaráti. Slovenské ceny.
Stuttgart je druhé najdrahšie mesto
Nemecka. Bez grantu by bolo štúdium finančne extrémne náročné.

1. Študijný pobyt som strávila v meste Faro,
v ktorom som štyri mesiace študovala marketing
v anglickom jazyku.

4. Akcia MediaNight! Študenti na nej prezentujú semestrálne práce, či už krátke filmy, fotografie, aplikácie alebo nové techniky tlače. Nezabudnuteľný bol aj deň, keď napadol prvý sneh a môj spolužiak z Turecka
neprišiel do školy. Napísal mi, že nikdy nevidel sneh a chce sa vonku hrať.

2. Skúsenosť hodnotím veľmi pozitívne.
Zlepšila som sa v jazyku, spoznala som portugalskú kultúru a získala som mnoho zahraničných priateľov. Ako študentka v zahraničí som
sa naučila samostatnosti, flexibilite a rozšírila
som si obzory.
3. Pomoc. Ubytovanie sme si kvôli nedostatočnej kapacite internátov museli hľadať sami a organizácia z portugalskej strany
mala značné nedostatky.

5. Keď som sa stratila na námestí
v Stuttgarte pár minút po polnoci na
Nový rok. Bola preťažená sieť a všade dym
z petárd. Na druhé miesto dávam jazdu
posledným nočným autobusom. Nasadla
som na opačný smer.

4. Najviac sa mi do pamäti vryli hodiny salsy, západy slnka s priateľmi a šum oceánu.
5. Nepríjemné bolo zdĺhavé vybavovanie
dokumentov.

3. Chýbala mi rodina a káva, na akú sme zvyknutí my Slováci. Talianske presso lungo je totiž
ako naše malé presso a je extrémne silné.
4. Keď za mnou prišla rodina na moje narodeniny. Strávili sme ich na pláži v Giulianove
a pozorovali hviezdy z vrcholu hvezdárenskej
veže v dedinke Aielli. Vtedy som videla prstenec okolo Jupitera, mliečnu dráhu a iné vesmírne telesá. Bol to celkom nový a dychberúci zážitok.
5. Počas letu na päťdňový výlet na Maltu
dostal asi 20-ročný muž epileptický záchvat.
Pri vystupovaní z lietadla sa navyše zistilo, že
nemá žiadne doklady a nikomu nerozumie.

MONIKA KMEŤOVÁ
FSV, európske štúdiá a politiky
Erasmus+ mobilita: LISABON,
PORTUGALSKO, letný semester 2017/2018

HANA PERNIŠOVÁ
FMK, odbor masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: STUTTGART, NEMECKO,
zimný semester 2017/2018

1. Študovala som politické vedy na
Universidade Catolica Portuguesa, ktorá
je jednou z najlepších univerzít v Európe
a učili nás veľkí odborníci a profesionáli
s dlhoročnou praxou. Študovať pod ich
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TÉMA
vedením bolo veľkým potešením, no zároveň aj výzvou.
2. Fantasticky! Nebolo to vždy ružové, ale
aj tie menej príjemné chvíle ma posúvali
vpred. Erasmus+ mi umožnil nazrieť do života iného národa, vyskúšať si iný vzdelávací
systém či rozvíjať jazykové schopnosti. Tento
rok opäť odchádzam na tento program do
Severného Macedónska.

TÉMA
3. Neviem, či mi tam niečo chýbalo. Možno
McDonald´s. (smiech) S destináciou som bola
veľmi spokojná. Škoda, že som na študijnom
pobyte nebola už skôr.

obrovské množstvo. Spomenúť musím nočný
život a zábavu, ktoré neodmysliteľne patria
k tomuto ostrovu. Veľkým zážitkom bolo aj
plávanie v mori koncom novembra.

4. Každý deň strávený s talianskymi študentmi
bol zážitok. Ako ďalšie by som uviedla cestovanie a spoznávanie Dubrovníka.

5. Najhorší zážitok nemám. Mal som skôr
vnútorný pocit strachu z neznáma, keď som
zrazu stál na letisku a uvedomil som si, že
idem na päť mesiacov do neznámej krajiny.
Bol to len pocit a keď som ho prekonal, už
mi nič nebránilo, aby som si zahraničný
pobyt užil naplno.

5. Nepriniesla som si zlé zážitky.

3. Asi nič. Bývala som s ďalšími dvoma
Slovenkami, takže za slovenčinou sa mi necnelo. Varili sme si jedlá, aké sme chceli, a teda aj tie
slovenské, a priatelia i rodina ma prišli navštíviť.

JÁN PRONER
FMK, masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: MSIDA, MALTA, zimný
semester 2018/2019

2. Hodnotím to veľmi pozitívne. Videl som, ako
funguje iný školský systém, a odniesol som si
zážitky, na ktoré nezabudnem. Myslím si, že
každý študent by mal vyskúšať Erasmus+ alebo iný študijný pobyt. Spozná novýchľu dí,
zdokonalí sa v jazyku a naučí sa fungovať v novom prostredí.

1. Študovala som na fakulte médií a občas navštevovala univerzitné rádio.
2. Bola to super skúsenosť. Spoznala som tam
nových ľudí z celého sveta a skúsila som, aký
je život v zahraničí.
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5. Spočiatku som sa obávala, či budem rozumieť
a či si nájdem kamarátov. Všetky negatívne
pocity sa ale hneď v prvý týždeň vytratili.
Najhorší zážitok bol deň, keď som si musela
zbaliť kufre a odísť.

BARBORA TERÉZIA SOBOŇOVÁ
FMK, masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: KRAKOV, POĽSKO, zimný
semester 2019/2020

4. V deň, keď som sa nasťahoval, ma spolubývajúci pozval na štvordňový výlet s jeho kamarátmi do Bosny a Hercegoviny. Plánujeme navštíviť
aj zvyšné krajiny Balkánskeho polostrova.

1. Študujem na Faculty of Arts, kde som si vybrala predmety týkajúce sa médií.

5. Zatiaľ som nezažil nič, čo by som považoval za
zlú alebo nepríjemnú skúsenosť.

2. Skúsenosť s programom doposiaľ hodnotím
pozitívne. Som tu iba dva mesiace, ale musím
konštatovať, že mesto Krakov ma milo prekvapilo. Krásna architektúra, príroda a milí ľudia.

1. V rámci programu Erasmus+ som navštevoval Inštitút digitálnych hier na University of
Malta. Celkový počet študentov na univerzite je viac ako 10 000. V rámci doktorandského
štúdia sme počas troch rokov povinní absolvovať aspoň jeden zahraničný pobyt. Keď sa objavila možnosť ísť študovať na Maltu, neváhal
som ani sekundu.

VERONIKA ŠULGANOVÁ
FMK, masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: DUBROVNÍK,
CHORVÁTSKO, letný semester 2018/2019

2. Ešte som neukončil mobilitu, ale už teraz
viem, že to bolo jedno z mojich najlepších študijných rozhodnutí. Erasmus+ je pre každého
študenta obrovská príležitosť zažiť život v zahraničí, naučiť sa niečo nové a signifikantne si zlepšiť úroveň jazyka.

4. Najlepším zážitkom bol asi Erasmus+ ako
taký. Od cestovania po Španielsku, Azorských
ostrovoch, Gibraltaru a celom Portugalsku, surfovania pri západe slnka, babskej jazdy do najväčšieho párty mesta až po západy slnka v prístave s gitarou a fľašou vína.

3. Zatiaľ mi nič nechýba.

4. V Portugalsku sme so slovenskými spolužiačkami organizovali protesty za Slušné
Slovensko. Spriatelili sme sa s naším veľvyslancom, precestovali sme priľahlé ostrovy aj pevninské Portugalsko krížom-krážom. Najlepším
zážitkom boli pre mňa samotní Portugalci, sú
to dobrosrdeční a nápomocní ľudia.
5. Mojím najväčším sklamaním bolo počasie!
Na Erasmus+ som odchádzala s vidinou
života na pláži, surfovania a opálenej pokožky.
V priemere však vyše štyri mesiace zo šiestich
pršalo. Klimatická zmena sa odzrkadlila aj na
tamojších pomeroch a ľudia boli šokovaní
chladným a upršaným počasím, na ktoré
nebol nikto pripravený.

Edward Bernays University College. Tento
program zahŕňa predmety ako PR v malých
a stredných podnikoch, marketingový výskum, prieskum verejnej mienky či digitálny marketing.

3. Chýbali mi najviac moji priatelia a rodina.
Prvé dva až tri mesiace som si užíval nové prostredie, spoznával som nových ľudí, ale časom
mi chýbal domov, keďže som na Malte strávil
až päť mesiacov. V škole mi nič nechýbalo, systém bol nastavený presne podľa potrieb študentov, ktorí si volili predmety podľa vlastného záujmu.
4. Medzi najlepšie zážitky by som zaradil rôzne výlety a podujatia, ktorých Malta ponúka

IVAN JANIGA
FMK, masmediálna komunikácia
Erasmus+ mobilita: RIGA, LOTYŠSKO, zimný
semester 2019/2020
1. Študujem na Riga Stradins University.
Prednášky mám od pondelka do štvrtku, ale rozvrh sa každým týždňom mení.
Prekvapilo ma, že určité predmety končia počas semestra a nahrádzajú ich iné.
Vyučovanie sme mali aj v botanickej záhrade či na cintoríne. 2. Hoci som sem prišiel s relatívne solídnou angličtinou, vďaka
programu sa mi výrazne zlepšila. Chcel som
si vyskúšať štúdium v zahraničí a vidieť, ako
to funguje v inej krajine.

4. Neviem vybrať najlepší zážitok, ale veľmi sa
teším na výlet so spolužiakmi do poľských Tatier.

5. Negatívne hodnotím iba počasie. So zimnou
bundou behám už od polovice septembra
a väčšinu dní je sychravo. Ak si vyberiete Rigu
pre svoj Erasmus+, musíte s tým rátať.

1. Erasmus+ bol pre mňa hlavne o zážitkoch, cestovaní a spoznávaní iných kultúr.
Najviac som si zamiloval práve tú energickú portugalskú.

5. Trochu unavujúce a náročné je komunikovať
s učiteľmi prostredníctvom emailov, pretože
vôbec nereagujú na správy.

3. Najviac mi tu chýba možnosť realizovať sa
v univerzitnom médiu, na ktorú som bol zvyknutý práve z atteliéru. Uvítal by som tiež viac
hodín s domácimi študentmi.
4. Prvý týždeň usporiadala univerzita pre zahraničných študentov pestrú škálu podujatí,
na ktorých som spoznal ľudí z rôznych kútov
sveta od Nemecka až po Paraguaj.

RADOSLAV MERČIAK
FMK, marketingová komunikácia
Erasmus+ mobilita: FARO, PORTUGALSKO,
letný semester 2017/2018

3. Poľsko a Slovensko sú veľmi podobné krajiny, takže jediné, čo mi chýba, sú moji spolužiaci a kamaráti.

DOMINIK FILIPČÍK
FMK, marketingová komunikácia
Erasmus+ mobilita: ZÁHREB, CHORVÁTSKO,
zimný semester 2019/2020
1. Študujem program Communications na

DOMINIKA ĎAĎOVÁ
FMK, odbor marketingová komunikácia
Erasmus+ mobilita: FARO, PORTUGALSKO,
letný semester 2017/2018

2. Skúsenosť hodnotím mimoriadne pozitívne!
Bola to jedna z najzásadnejších v mojom živote, ktorá ma formovala či už po osobnej, alebo
profesijnej stránke.

1. Ako každý Erasmák som chodila do školy. Dni
som trávila na pláži, večery zas na párty, na grilovačkách na streche a na miestnych podujatiach,
cestovala som a spoznávala som Faro.

3. Najviac mi chýbala rodina, priateľka a kamaráti. Celkové dianie na Slovensku počas mojej
mobility bolo mimoriadne zaujímavé, keď došlo k vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
Spartak Trnava vyhral po 45 rokoch ligový titul
a ja som nebol v Trnave.

2. Erasmus+ ma naučil mnohým veciam. Sama
som si musela nájsť ubytovanie, kúpiť si letenky, vybaviť si poistenie, veľa papierov a zmlúv.
Samozrejme, zlepšila som si anglický jazyk, spoznala som ľudí z celého sveta a aj vďaka nim
som sa dozvedela mnoho vecí, ktoré by ma
v škole nikdy nenaučili. Je to skúsenosť na nezaplatenie, ktorú odporúčam každému.
3. Mala som momenty, keď mi chýbala rodina
a kamaráti zo Slovenska, ale počas môjho pobytu ma niektorí z nich prišli navštíviť.

4. Najlepším zážitkom bola dovolenka na
Azorských ostrovoch v strede Atlantiku a noc
v strede banánovej plantáže.
5. Prijal by som menej zbytočnej byrokracie.
Okrem toho si spomínam iba na jemnú šarvátku
na ulici, ktorá sa však môže stať kdekoľvek.
autor: Anna Hátašová
foto: archív respondentov
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HOBBY

CESTOVANIE

Už dávno nie sú iba babky bylinkárky
V čase, keď nezdravú chémiu nachádzame takmer vo všetkom, sa mnohí z nás utiekajú k alternatívnej
liečbe. Napríklad fytoterapia, liečba pomocou rastlín, je veľmi obľúbenou možnosťou. Pre SANDRU
KIRSCHBAUMOVÚ sú liečivé rastliny koníčkom. Prezrádza, ako na ich zber a sušenie, aby priniesli túženy osoh.

Sandra sa bylinkám venuje 5 rokov a
premýšľa o vlastnej značke čajov

Bylinkárstvu sa nevenujú len staršie dámy
s rokmi overenými skúsenosťami, ale aj
mladé dievčatá. Dvadsaťročná bylinkárka
z Dolných Vesteníc, ktorá sa intenzívne tomuto koníčku venuje päť rokov spomína, ako sa
k nemu dostala: „Nepamätám si presne, ale
začalo to, keď som mala problémy s pleťou.
Takmer žiadna kozmetika mi nepomáhala.
Skúsila som alternatívnu liečbu. Vtedy nastal
zlom a povedala som si, že bylinky vyskúšam
na viaceré neduhy.“ Sandra vysvetľuje, že informácie o nich čerpá z internetu: z článkov,
zo skupín, v ktorých si bylinkári navzájom radia, z videí a pod. Hovorí, že základom je odborná literatúra: „Po prababičke, ktorá bola
veľká bylinkárka, mi ostal Malý atlas liečivých
rastlín, ktorý si najviac cením. Všetky sú tam
dopodrobna opísané a navyše aj ilustrované,
čo dosť pomáha pri ich identifikácii.“
Dnes doma skladuje asi dvadsať 15-litrových
nádob so sušenými bylinkami a dokonca
si vybudovala vlastnú bylinkovú záhradku
s rastlinami, ktoré vo voľnej prírode takmer
nie je možné nájsť. Ak sa nespotrebujú počas
sezóny, vysuší ich a uskladní na zimu. Priučiť
sa tomuto druhu alternatívnej liečby nie je
podľa Sandry vôbec zložité. Sama priznáva,
že k nemu priviedla viacerých svojich kamarátov: „Pomaly spoznávajú výhody fytoterapie. Zbierajú bylinky a niekedy ma žiadajú
o ich identifikáciu alebo o charakterizovanie
účinkov. Občas si vypýtajú radu pri rôznych
zdravotných ťažkostiach. Je to milé, vždy sa
poteším a rada pomôžem.“
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Bylinky by sa mali zbierať po odparení rosy
Čo sa týka času zberu, literatúra uvádza rôzne
informácie. Bylinky produkujú éterické oleje
v noci, a preto by mali byť najúčinnejšie skoro ráno, hneď po odparení rosy,“ opisuje zber
Sandra. Pokiaľ nestihneme v tomto čase, môžeme si bylinky nazbierať po teplom a slnečnom dni aj večer. Treba tak urobiť pred rosou,
inak by boli rastliny vlhké a mohlo by to skomplikovať proces sušenia, napríklad plesňou.
Mladé dievča neodporúča zbierať bylinky na
pravé poludnie a popoludní, pretože vtedy
ich slnko najviac páli. „Existuje aj systém zberu
liečivých rastlín odvíjajúci sa od pozície luny.
Podľa tohto pravidla by sa mali zbierať v období, keď prechádza Mesiac znamením zvieratníka, ktoré zodpovedá tej časti tela, ktorú daná
bylinka lieči.“ Samozrejme, existuje aj niekoľko povier o zbere bylín. Asi najznámejšia je tá
o svätojánskych bylinkách. V noci z 23. na 24.
júna sa v minulosti vykonávali magické rituály,
ktoré súviseli predovšetkým s láskou, so zdravím a s ochranou ľudstva. Bylinky nazbierané
od polnoci až do východu slnka boli aj sú považované za najúčinnejšie. Práve v tomto období je väčšina z nich na vrchole svojej vegetácie a majú najvyššiu koncentráciu liečivých
látok. Zbiera sa najmä ľubovník bodkovaný,
palina obyčajná, materina dúška a iné zdraviu
prospešné rastliny.
Sušiť liečivé rastliny je najlepšie na
sieťovinách
„Pre všetky byliny platia rovnaké pravidlá
sušenia,“ zmieňuje sa Sandra a pokračuje, „nesušia sa na priamom slnku, vo vlhkej
miestnosti a v prašnom prostredí.“ Sušenie
by malo prebiehať pri izbových teplotách,
v letných mesiacoch v najchladnejšej miestnosti. Vyhovujúci je tiež chládok vo vonkajšom prostredí. „Najlepšie a najrýchlejšie
sa bylinky vysušia, pokiaľ majú dostatočný
prísun vzduchu aj zo spodnej strany, a preto ich suším na sieťovinách,“ priznáva skúsená bylinkárka. Môžeme použiť aj papier
na pečenie alebo biely kancelársky papier.
V žiadnom prípade by sme bylinky nemali
sušiť na letákoch, katalógoch či časopisoch.
Po sušení by mali zostať zelené a voňavé.
„Pokiaľ rastliny zhnednú, dostali píliš veľa

Som predĺžená ruka agentúry, hovorí dvojnásobný
absolvent programu Work&Travel
Študuje na FMK a už dve letá pracoval v USA. O programe Work&Travel porozpráva ADRIÁN VARGONČÍK.
V súčasnosti pomáha agentúre pri nábore potenciálnych uchádzačov v Trnave. Pokiaľ zvažujete pracovne
vycestovať na letné mesiace za veľkú mláku, skúsený účastník vám môže pomôcť.

svetla a tepla. Následne sa spálili a zničili sa
ich liečivé látky. Taktiež môžu splesnivieť, ak
boli vystavené vlhkému prostrediu,“ ozrejmuje možné nežiaduce účinky sušenia slečna, ktorá sa fytoterapii venuje. Doba sušenia
je individuálna, pretože každá rastlina obsahuje iné látky. Sandra spomína dva príklady:
„Šalvia lekárska sa dokáže vysušiť v priebehu pár dní alebo jedného týždňa, zato šalvia
lúčna sa suší minimálne 2 týždne, pretože je
veľmi šťavnatá a lepkavá.“
Na otázku, či dokážu bylinky nahradiť lieky,
Sandra odpovedá racionálne a liečivú silu
byliniek nepreceňuje: „Pitie bylinných čajov
nemožno zameniť za liečbu liekmi, ale veľmi
účinne ju môžeme urýchliť a v počiatočnom
štádiu dokonca i nahradiť. Isté zdravotné ťažkosti sa dajú vyriešiť pomocou byliniek. Sú
aj také, ktoré musí vyšetriť lekár špecialista
a liečba si vyžaduje individuálne postupy. Pri
akútnych ochoreniach a v naliehavých stavoch, ako napríklad v prípade zápalu pľúc, je
nutné použiť chemické látky a fytoterapia sa
v takýchto prípadoch používa len ako podporná liečba.“ Rozhovor ukončujeme opýtaním sa respondentky, či niekedy premýšľala nad vlastnou značkou bylinkových čajov.
Dostávame kladnú odpoveď: „Vytvorila som
si niekoľko predstáv, no zatiaľ bylinky využívam len pre svoje potreby, rozdávam ich mojej rodine, priateľom a známym.“
autor: Kristína Hírešová
foto: archív Sandry Kirschbaumovú

Bylinková prvá pomoc
Bolesť hlavy/silné
migrény
Bolesť/zápal
hrdla
Únava
Zlý spánok
Nesústredenosť
Chrípka
Upchatý nos

alebo peniaze minie na cestovanie po
Spojených štátoch je čisto na ňom. Náklady
pred vycestovaním sú približne 500 až 1 000
€. Záleží od programu, do ktorého sa uchádzač hlási. Letenka je značná časť celkových
nákladov. Ďalej sú to vízové poplatky, za ktoré sa platí cca 160 $.

Kde v Amerike si pracoval a na akých
pozíciách?
Prvé leto som pracoval v kuchyni v detskom tábore ako tzv. support stuff v štáte
Pensylvánia. Druhé leto som pracoval v národnom parku Sequoia v Kalifornii. Pracoval
som na pozícii housekeeping v hoteli priamo
v národnom parku.
Aké iné pracovné miesta ponúka program
Work&Travel?
Je ich veľké množstvo od pomocného personálu v kuchyni cez housekeeping až po
prácu v reštauráciach, na recepcii alebo v tzv.
giftshope. Záleží od programu, na ktorý sa
uchádzač hlási.
Oplatí sa študentovi ísť do tak vzdialenej
krajiny? Vrátia sa vôbec náklady?
Program je nastavený tak, aby bol uchádzač
v pluse. Či už pôjde so zárobkom domov,

Rimbaba obyčajná, Mäta pieporná,
Rozmarín
Šalvia lekárska, Harmanček,
Skorocel, Lipa
Žihľava dvojdomá, Šalvia lekárska,
Harmanček
Medovka, Levanduľa, Materina
dúška
Rozmarín, Šalvia
Lipa, Pľúcnik lekársky, Šalvia
lekárska, Baza čierna
Lipa malolistá, Harmanček pravý,
Mäta pieporná, Prvosienka jarná

Adrián mal popri práci čas na výlety

Ako sa rieši ubytovanie pre účastníkom
programu Work&Travel, majú na výber,
platia zaň?
Prvé leto som pracoval v tábore, takže za
ubytovanie som neplatil. Druhé leto, keď som
pracoval v parku, som zaň platil 35 $ na týždeň. Výhodou je, že ubytovanie má uchádzač
vždy garantované od zamestnávateľa, nemusí si ho hľadať sám.
Môžu vycestovať kamaráti alebo pár spoločne a pracovať spolu?
Áno, môžu, ale záleží od pozície, na ktorú sa hlásia. Agentúra, ktorú som využil
ja, robí všetko pre to, aby vyhoveli každej
špecifickej požiadavke.

Čoho sa najviac potenciálni uchádzači boja?
Je to strach z neznáma. Niektorí nikdy neboli
mimo Slovenska alebo EÚ a nevedia, ako to
tam funguje. Videovizitka je druhá vec, z ktorej má každý strach.
Čo ich najviac zaujíma?
Samozrejme, koľko zarobia. Ďalej sa pýtajú,
v ktorých štátoch môžu pracovať a ako dlho
môžu cestovať.
Myslíš si, že je lepšie, keď uchádzačom radí
niekto v ich veku s vlastnou skúsenosťou?
Určite áno, pretože viac dôverujú informáciám, ktoré im poviem. V podstate majú všetko
z prvej ruky.
Ako ťa vnímajú uchádzači?
Myslím si, že to v mojom podaní berú trochu
inak než by mali ísť na prvé stretnutie do agentúry. Každý je iný a nie všetkým to vyhovuje.
autor: Juraj Rakučiak
foto: archív Adriána Vargončíka

Ty tiež sprostredkúvaš proces a pomáhaš
študentom vycestovať za veľkú mláku.
Čo je konkrétne tvojou úlohou?
Ja organizujem stretnutia pre ľudí, ktorí
majú záujem sa informovať. Som predĺžená
ruka agentúry a ľudia nemusia cestovať do
Bratislavy, ale vybavíme to priamo v Trnave.
Aký je ďalší postup uchádzača?
Po infostretnutí nasleduje osobný pohovor
a krátka videovizitka. Následne si uchádzač
vypĺňa online profil,ktorý je potrebný pre
pracovný pohovor. Podrobné informácie sú
komunikované postupne.
Ako si sa k tomuto dostal?
Agentúra budovala národný tím ľudí, ktorí
budú pôsobiť v jednotlivých študentských
mestách. Ja zastrešujem Trnavu. Vďaka tomu,
že som už absolvoval program Work&Travel
a viem ako to funguje, môžem tieto informácie posúvať ďalej.

Do Ameriky prichádza na letnú brigádu
ročne viac ako tisíc slovenských študentov
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Stážujte vďaka WorkSpace Europe
v zahraničí
Získať zo študentských rokov to najlepšie nie je otázkou šťastia, ale snahy. Úsilie, ktoré vynaložíme na
štúdium je odrazom ďalšieho a vo veľa prípadoch i životne podstatnejšieho úspechu. Každý z nás dá za
pravdu, že vysokoškolské roky sú o príležitostiach a získavaní skúsenosti z nich. Počuli ste už o WorkSpace
Europe? ALŽBETA JACKOVÁ absolvovala vďaka tejto organizácii stáž v zahraničí. Tvrdí, že túžila opustiť
stereotyp bežných dní. Ako sa pozerá na program s odstupom času?

Zahraničné pracovné stáže sú ideálnou príležitosťou, ako získať nové vedomosti a rozšíriť si schopnosti po osobnostnej i kariérnej
stránke. Nehovoriac o tom, že si môžete študentský život naozaj ozvláštniť. WorkSpace
Europe zapojil do programu i našu školu
a ponúka študentom jedinečnú príležitosť.
Veľa vysokoškolákov túži vycestovať a študovať v inej krajine. Erasmus+ sa stal lákavou príležitosťou pre mnohých z nás, ktorí
chcú spoznávať krajiny a vyťažiť zo svojich
študentských rokov to najlepšie. Málokto ale
tuší, že program WorkSpace Europe rovnako ponúka študentom jedinečnú príležitosť
, a to pracovať v zahraničí. Dĺžka stáže závisí
na vlastnom výbere a možnostiach, zvyčajne dva až štyri mesiace. V danom rozmedzí študenti dostanú finančný grant, ktorý
sa odvíja od životnej úrovne v danej krajine.
Do programu sú zapojené členské krajiny
Európskej únie a krajiny ako Macedónsko,
Island, Lichtenštajnsko, Nórsko či Turecko.
Medzi najviac obľúbené krajiny patí Česko,
Španielsko a Portugalsko. Stáž je relevantná
pracovnému pomeru na plný úväzok a prostredie si vyberajú uchádzači. Ide o získanie
skúseností priamo z praxe a práca je relevantná k študijnému odboru. Pracovať môžete v rôznych firmách, podnikoch, vzdelávacích strediskách, ktoré patria pod verejné
i súkromné vlastníctvo.
Ako sa prihlásiť na stáž?
Je nutné zúčastniť sa výberového konania, ktoré sa realizuje formou prihlášky. Všetky informácie nájdeš na webovej stránke organizácie.
Na zahraničnú stáž nemusíte cestovať
ďaleko, pracovné príležitosti nájdete
aj u našich susedov
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Kto stojí za WorkSpace Europe?
Občianske združenie WorkSpace Europe
je zložené z tímu mladých ľudí. Ich cieľom je pomôcť študentom získať pracovnú

skúsenosť, aby sa následne mohli uplatniť na
pracovnom trhu vo svojom študijnom odbore. Program je veľmi prospešný pre vysokoškolákov v získavaní jedinečnej príležitosti.

Kto sa môže prihlásiť na stáž?
Stáž je určené pre študentov od prvého ročníka bakalárskeho štúdia, ideálne však pre
končiacich bakalárov a magistrov.
Čím sa odlišuje bežná prax popri škole od
stáže v organizácii WorkSpace Europe?
Grantom, ktorý účastník dostáva na živobytie. Možnosťou štúdia v zahraničí i počas semestra. Pomoc organizácie, vďaka ktorej na
nič nezabudnete.
Ako si nájsť stáž?
Tento krok je na samotnom uchádzačovi,
avšak veľkou oporou mu bude organizácia,
ktorá ochotne pomáha s výberom. Dôležité
je mať kvalitný životopis, ktorý zaujme firmy.
Ďalej postupuje, ako pri bežnom hľadaní práce, pri ktorom mu pomáha organizácia.
Financie
Výška grantu sa odvíja od životnej úrovne krajiny, pre ktorú sa študent rozhodne.
90% grantu získava študent po príchode
na stáž, zvyšných 10% mu bude vyplatených po ukončení stáže. V prípade získania
príspevkov od spoločnosti, v ktorej bude
stážovať, je možné získať finančné benefity
na jedlo a cestovanie. Taktiež je tu možnosť
platového ohodnotenia.

Ako by si charakterizovala stáž, ktorú si absolvovala vďaka organizácii WorkSpace Europe?
Bola to úžasná skúsenosť a hlavne skvelý bod do životopisu. Myšlienka ísť na
stáž vznikla v mojej hlave sčasti náhodou
a sčasti aj preto, že ma unavoval už dávno
preskúmaný stereotyp bežných dní.
Išlo o tvoju prvú pracovnú skúsenosť?
Išlo o moju prvú stáž, no nie o moju prvú
pracovnú skúsenosť. So stážou som bola
veľmi spokojná a myslím, že potešenie nebolo len na mojej strane, keďže si ma vo firme nechali ako externého zamestnanca.
Hľadanie stáže je záležitosťou, ktorá pripadá na plecia študenta. Ako si postupovala?
Postupovala som nasledovne: poslala som
maily do spoločností, o práci ktorých som
už počula, následne do tých, ktoré mi odporučilo samotné WorkSpace Europe. Práve
vďaka ich nadobudnutým kontaktom sa mi
podarilo nájsť miesto, o ktoré som mala záujem. Pracovala som na marketingovom
oddelení jedného cashbackového portálu.
Pociťovala si obavy pri procese
vybavovania stáže?
Nijaké obavy som nepociťovala. Ľudia
z Workspace sú veľmi flexibilní a trpezliví.
S každým vypĺňaním formulára mi pomáhali veľmi ochotne a na maily odpovedali
takou rýchlosťou, akoby ani nemali sociálny život. Najväčšia byrokratická záťaž je na
ich pleciach.
Kde si absolvovala stáž?
Pôvodne som mala záujem o stáž na Malte.
K tomuto výberu ma motivovalo hlavne tamojšie počasie a charakter krajiny.
Samozrejme, prihliadala som aj na to, že
na Malte je úradným jazykom angličtina.
Nakoniec som však prehodnotila svoje ekonomické a emocionálne možnosti a zostala
som bližšie k domovu. Mojou cieľovou destináciou sa stala Praha.
Aký je tvoj najsilnejší zážitok zo stáže?
Je veľmi náročné celé leto zhrnúť len do
jedného zážitku. Samozrejme, že stáž nie
je len o práci, ale aj o spoznávaní krajiny
a nových ľudí. A práve noví ľudia boli veľmi
osviežujúcou súčasťou môjho pobytu.

Vnímaš, že stáž obohatila tvoje schopnosti?
Určite. Vo firme sa mi veľmi venovali a všetko,
čo som nevedela zo školy, ma veľmi ochotne
doučili. Pracovné skúsenosti z tohto prostredia hodnotím veľmi prínosne.
Naplnili sa tvoje prvotné očakávania?
Hoci mi to trvalo dlhé roky, naučila som sa nemať očakávania. Zistila som, že keď človek nič
od situácií nečaká, nemôže sa sklamať. S takýmto postojom som prišla aj do Prahy. Konečný
výsledok ale hodnotím viac než kladne.
Zvládala si to po finančnej stránke s ubytovaním a s bežným životom?
Priznám sa, že nepatrím k ľuďom, ktorí si dokážu do pokladničky odkladať väčšinu peňazí.
Finančné prostriedky boli dostačujúce pre ubytovanie a život v Prahe. Neviem si však predstaviť, že by som s rovnakým rozpočtom fungovala napr. v spomínanej Malte alebo v Nórsku.
Spomínaš si na svoj prvý pracovný deň?
Samozrejme. Priznám sa, že najnáročnejšie pre mňa bolo naučiť sa mená svojich kolegov. Dlho som nevedela pochopiť, prečo
Jozefa nazývajú Pepa a prečo je Ján Honzom.
Keď sa odbúrali všetky nielen komunikačné
bariéry, tak bolo všetko v poriadku. K mojej
vysokej spokojnosti prispel aj kvalitný kávovar priamo v kancelárii. (smiech)
Prax by mala podľa oficiálnych informácií
prebiehať v reálnom prostredí a zahŕňať
prácu na plný úväzok, je to tak?
V mojom prípade to tak bolo. Pracovala
som každý pracovný deň osem hodín.
Keďže som všetku prácu vykonávala na počítači, občas sa stalo, že mi nadriadení povolili home office.
Aká bola náplň tvojej práce?
Väčšina mojej práce tvorila kreatíva na marketingu. Podieľala som sa na tvorbe marketingového plánu, v ktorom sme vytvárali
reklamné kampane. Okrem toho som spravovala sociálne siete tohto cashbackového
portálu. Nemôžem zabudnúť ani na preklady
z češtiny do slovenčiny, ktoré boli skôr hrou
ako tvrdou prácou.
Bola to tvoja prvá skúsenosť s prácou na
plný úväzok?

Alžbeta Jacková

Nepovedala by som. Už niekoľko rokov pracujem ako sprievodkyňa na hrade a táto
práca si tiež vyžaduje veľa času a energie,
rovnako ako práca na plný úväzok.
Na čo by študenti pri vybavovaní stáže určite nemali zabudnúť?
O všetkom potrebnom je záujemca informovaný mailom alebo telefonicky priamo od
WorkSpace. Na nič sa teda nedá zabudnúť.
Absolvovala by si program znovu v tej
istej organizácií?
Samozrejme. Ako som už spomínala,
s WorkSpace Europe mám len pozitívne
skúsenosti. Tejto organizácii vďačím za naozaj pestré a náučné leto.
Odporučila by si študentom vyskúšať si
zahraničnú pracovnú stáž?
Myslím, že predchádzajúce odpovede
predznamenávajú moju odpoveď – prirodzene áno. Mnoho zo študentov o tejto možnosti nevie, ja som sa o WorkSpace
Europe dozvedela náhodou. Vďaka nim
môže vycestovať naozaj každý, netreba sa
báť. Môžete spoznať zaujímavú krajinu, nových ľudí, tiež si doplníte svoje CV alebo si
aspoň môžete užívať dobrú kávu v kancelárii. Ja vidím len samé pozitíva.
autor: Dominika Ježová
foto: Alžbeta Jacková
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Starší radia mladším, ktoré miesta
v Trnave by mali navštíviť

hier sú k dispozícii šachy a pre tých, ktorí
majú radi živú hudbu, kaviareň pravidelne
organizuje koncerty. Pokiaľ obľubujete
historické budovy a radi si pochutnáte na
dobrom zákusku, táto priestranná kaviareň
neďaleko Baziliky sv. Mikuláša je presne
podľa vášho gusta.

Opýtali sme sa starších študentov, ktoré miesto v Trnave je pre nich najobľúbenejšie a odporučili by ho
mladším. Ak si neviete vybrať zo všetkých kaviarní a fitnescentier v Trnave, spolužiaci z vyšších ročníkov
vám dajú pár tipov. Možno vás namotivujú, aby ste spomenuté miesta navštívili.

ALŽBETA JANOŠÍKOVÁ
Najviac mi k srdcu prirástlo Nádvorie.
Veľmi sa mi páči, že na jednom mieste sa
nachádza všetko, čo potrebujem. Môžem
ísť s kamarátkami na dobrú kávu do
Thalmeineru, naobedovať sa na pokojnej
terase reštaurácie Akadémia, poobede
si zájsť do môjho “freelancer” pracoviska
Coworking a večer ísť za kultúrou do
Malého Berlína. Nádvorie je miesto, kde sa
spája kultúra, práca aj relax. Jednoducho
všetko v jednom!

IVANA PETROVÁ
Môj typ na miesto relaxu a oddychu
je určite Botanická záhrada, ktorá sa
nachádza blízko MTF STU. Je v ústraní od
hlavnej cesty, takže okrem šumu lístia,
stromov a spevu vtákov vás nič iné nebude
rušiť. V jarných a v letných mesiacoch je
to skvelé miesto nielen na učenie či na
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piknik, ale aj na spoločenské odreagovanie
sa, pretože vedľa je vínotéka. Náhoda?
Nemyslím si. Ponúkajú tam chutné
a kvalitné vína. Ak máte radi prírodu a rádi
trávite čas na čerstvom vzduchu, tak toto
miesto je pre vás. Keď sa teplé hrejivé
slnko vymení za dni dažďa a snehu je
možnosť schovať sa v útulných priestoroch
kaviarne Leháro neďaleko Trojičného
námestia. V štýle obývačky zo socializmu
vám ponúknu domáci chlebík s chutnými
nátierkami a taktiež domáce torty a koláče.
Ekologický prístup a milé čašníčky sú veľké
plus tohto podniku v útrobách Trnavy.

MIROSLAV GUPKA
Mesto Trnava je pre mňa jedno
z najkrajších na Slovensku. Nachádza
sa tu niekoľko krásnych kaviarní,
parkov a historických pamiatok. Očarili
ma mestské hradby, kostoly a krásne
prepojenie modernej a tradičnej
architektúry. Na Trojičnom námestí sa
nachádza niekoľko kaviarní, ale mňa
osobne zaujala kaviareň Thalmeiner.
Ponúka skvelý brunch, obsluhe tu
príjemný personál a prostredie je príjemné.
Nádvorie, kúsok od spomínanej kaviarne
zastrešuje priestor súčasnej kultúry
v Trnave. Organizujú rôzne eventy,
spolupracujú s obchodníkmi priamo na
Nádvorí. Osobne sa mi páči sieť cyklotrás
v meste, ktorá sa každým rokom rozširuje

o nové úseky. Pre milovníkov divadla
a kultúrnych zážitkov odporúčam navštíviť
Divadlo Jána Palárika. Osobne som tam
bol už niekoľkokrát a vždy som si odniesol
krásny zážitok v podaní profesionálnych
hercov. Mesto má určite čo ponúknuť.
Trnavu som si obľúbil.

IVANA GIDOVÁ
Najlepším fitnescentrom v Trnave je pre
mňa FIT UP!, hoci som ich mnoho predtým
nevyskúšala. Aj keď si mnohí hneď
pomyslia, že je to komerčné športovisko
a každý o ňom vie, treba ho vyskúšať.
Ponúka kvalitné vybavenie a stále
pribúdajú nové stroje. Najvýhodnejšie
je, keď si kúpite VIP permanentku, ktorá
je lacnejšia ako mnohé permanentky
v iných fitnescentrách. Navyše môžete
cvičiť v každom meste, v ktorom sa FIT
UP! centrum nachádza. Ak si zájdete na
výlet do iného mesta, fitnescentrum máte
zabezpečené a nemusíte si ho platiť. Pre
tých, ktorí nevedia, ako cvičiť a potrebujú
pomoc, je k dispozícii tréner, ktorý sa im
bude venovať. Pokiaľ ženy nechcú cvičiť
v spoločnom priestore s mužmi, je tu
špeciálna ženská zóna. Ak chcete nabrať
nejaký bronz, môžete zájsť do solária,
ktoré FIT UP! poskytuje. Patrí medzi tie
lacnejšie v Trnave. Vychutnať si dobré pivo
odporúčam v podniku Pilsner Urquell
s príjemnou obsluhou a špeciálnou

NIKOLA HINDÁKOVÁ
Prvákom by som určite odporučila večeru
vo Forhause, hoci je potrebné si priplatiť.
Okrem skvelej stravy vás očarí prístup
personálu, ktorý vždy dobre poradí.
Reštaurácia je zariadená v zámockom štýle
a je dôstojná na oslavu promócií s rodinou.
Lacnejšia reštaurácia pre študentov je Regal
Burger na pešej zóne. Každý prvák by podľa
mňa mal navštíviť aspoň jednu trnavskú
diskotéku. Ak mám vybrať jednu, tak klub
Monkey, keďže tam bývajú študentské akcie.
Super je aj Relax, ale iba v prípade, keď niečo
organizuje univerzita, inak by som tam nešla.
Sprístupnená je aj Mestská veža. Síce je tam
veľa schodov, ale výhľad stojí za vyšliapanie.
Športovým fanúšikom odporúčam futbalový
zápas na Štadióne Antona Malatinského. Je
netypický tým, že sa nachádza v obchodnom
centre City Arena Trnava.

KRISTÍNA ŠIMEKOVÁ
V Malom Ríme nájdete mnoho krásnych
zákutí. Ak by som mala vybrať jedno z nich,
bola by to práve Synagóga café. Už po prvej
návšteve si ma tento reštaurovaný židovský
chrám získal svojou atmosférou. Nádherné
a veľmi fotogenické priestory, vôňa čerstvo
namletej kávy, štósy kníh naukladané v
knižniciach či lahodné brunche robia z
tejto kaviarne ideálne miesto nielen pre
oddych, ale aj pre kreatívnu tvorbu. Písanie
seminárnych alebo záverečných prác vám tu
pôjde ako od ruky. Pre nadšencov stolných

ANNA HÁTAŠOVÁ
Moja najobľúbenejšia kaviareň sa nachádza
priamo v Trnave na Trojičnom námestí.
Thalmeiner ponúka výborný brunch
za pomerne prijateľné ceny, najmä pre
študentov. Ak máte radi lososa na čerstvom
chlebíku s praženicou a avokádom, určite sa
zastavte. Zo zmrzlinární odporúčam I love
zmrzlina, nazývanú aj Caffechocolate. Majú
tam lahodné zmrzliny či sorbety, o ktorých sa
vám bude snívať počas horúcich prednášok
V jame. Veľmi chutnú pizzu robia v Pizza Kitty
a v gastronomickej krčme Aura. Trnava je
krásne mesto, a to najmä v období vianočných
trhov, keď sa už pokojne môžete tešiť na
Vianoce a varené víno.

BARBARA ČIERNA
Trnava v posledných rokoch prekvitá
kultúrnym dianím, preto odporúčam
sledovať, čo sa deje v Malom Berlíne na
Nádvorí. Ponúkajú rôzne koncerty, moderné
divadlá, premietania, podujatia zamerané
na ekológiu, pre angažovaných diskusie a
prednášky. Mesto okrem kultúry ponúka aj

veľa pekných zelených miest. Samozrejme,
za najlepšiu lokalitu považujem lesopark s
rybníkom v okolí Kamenného mlyna. Dá sa
tam bezproblémovo dostať na bicykli alebo
korčuliach. Ak ide chuť na dobrú pizzu,
určite odporúčam pizzeriu Buongiorno.
Je trochu schovaná a nie v centre, ale
stojí za to. Vyzdvihujem interiér, obsluhu
a predovšetkým jedlo. Ponúkajú úžasné
burgre, ľahkú a chutnú pizzu, výborné
cestoviny za primerané ceny. Ak nemáte radi
preplnené reštaurácie, zastavte sa. Na niečo
sladké rada chodím do kaviarne Verdon na
námestí. Predávajú domáce torty s mnohými
príchuťami a dostanete serióznu veľkosť!
Zhodiť kalórie sa potom dá na ihrisku Slávia
za hlavnou budovou UCM. Môžete tam behať,
korčuľovať sa, hrať basketbal, nohejbal alebo
posilňovať. Nakoniec odporúčam sledovať
dianie na námestí - Trnava je zaťažená na
jarmoky. S blížiacimi sa Vianocami nás
onedlho čaká adventný a stredoveký jarmok.

MARCELA JOŠTIAKOVÁ
Trnava má veľa krásnych miest, ktoré treba
navštíviť, vidieť, ale najmä zažiť. Ideálne je
začať prechádzkou cez historické námestie,
ktoré lemujú kaviarne a reštaurácie, z ktorých
vykúkajú milá obsluha a pozýva vás vypiť
si kávu či drink na námestí. Výhľad na
trnavskú Mestskú vežu Vás môže inšpirovať
na absolvovanie vyhliadky, z ktorej je
možnosť vidieť historické centrum z vtáčej
perspektívy. Pre športovo založených
ľudí môže byť zaujímavé začať napríklad
korčuľami či bicyklom zo športového areálu
Slávia, pokračovať cyklochodníkmi smerom
na Kamenný mlyn. Je to výborné miesto,
kde si môžete niečo opiecť na ohni či zajesť
v bufete alebo len tak oddychovať pri
rybníku. V Trnave sú výborné možnosti nielen
na rekreáciu, šport, prácu či kultúru, ale
celkovo na život. To bol dôvod, prečo som sa
už počas štúdia rozhodla sem presťahovať.
autor: Kristína Harmaňošová
foto: archív respondentov
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Šéfka Profesie: „Nie vždy je potrebné robiť veci
tak, ako nám prikazuje šablóna.“
Kto pracovať chce, prácu si nájde. Situácia na slovenskom trhu práce je čoraz priaznivejšia a nezamestnanosť
už aj na východe stále nižšia. Čo to však znamená pre čerstvých absolventov? Prečo sa oplatí doštudovať, čoho
sa držať pri tvorbe životopisu a ako zaujať aj tam, kde hľadajú 25-ročného absolventa s 10-ročnou praxou? Na
to nám odpovie IVANA MOLNÁROVÁ, výkonná riaditeľka najväčšieho slovenského job portálu Profesia.sk.

Skúste porovnať, v čom bola situácia iná
ako dnes.
Svojím spôsobom vnímam, že dnešní absolventi sú mierne vo výhode. Majú totiž viac
informácií a vedia si zistiť, aká je ich hodnota na trhu práce. Zároveň musím dodať, že je
vidieť rozdiel v sebavedomí - dnešní mladí ho
majú rozhodne vyššie ako moja generácia v ich
veku.

Podľa Ivany Molnárovej sa dá povedať, že
doba, ktorá na Slovensku stále pretrváva,
nebola pre absolventa nikdy priaznivejšia.

Aké pocity ste mali vy, keď ste boli čerstvou
absolventkou?
Myslím si, že to boli také tie časté a známe
pocity. Takmer každý absolvent, ktorý prichádza na trh práce, sa dostáva mimo svojej
komfortnej zóny.

“Životopis je dobré považovať
za akýsi reklamný dokument,
ktorý má uchádzača čo
najlepšie predať.”
Nachádza sa zrazu v inom prostredí, neverí si,
lebo má strach z nových vecí. Je totiž otázne,
ako to všetko zvládne, či zapadne do nového
kolektívu v práci, či bude schopný udržať tempo. Moje pocity boli preto veľmi podobné.
Vyštudovali ste odbor matematika-informatika, ktorý je v súčasnosti stále žiadaný a dobre platený. Poznali ste vtedy vašu
cenu na trhu práce?
V tom čase som mala strach a nevedela som si
vypýtať primeraný plat. Musím však povedať, že
výška mzdy pre mňa vtedy nebola prioritou číslo jeden. Považovala som za dôležité, aby som
najprv ukázala, že viem pracovať.
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V akej oblasti sa to najviac odráža?
Obrovský rozdiel vidím napríklad v určovaní si
pravidiel, ktoré súvisia s voľným časom. Pre absolventov je dnes prioritou možnosť pracovať
z domu, dovolenka navyše a ďalšie firemné benefity. Moja generácia bola najmä pri príchode
na trh práce opatrnejšia a ochotnejšia pracovať dlhšie a, samozrejme, najskôr pracovať na
sebe. Bolo to pár rokov po revolúcii a nám sa
vtedy otváral úplne nový a dynamický priestor.
Z posledných štatistík tiež vychádza, že
výška najnižšej mzdy, za ktorú sú mladí ľudia ochotní pracovať, rastie...
Dnešní mileniáli rozmýšľajú úplne inak a majú
aj väčšie očakávania v oblasti platobného
ohodnotenia. Doteraz boli vo veľkej výhode,
pretože situácia na trhu práce bola taká, že firmy sa im radšej prispôsobovali. Pri predstave,
že nám teraz nezamestnanosť začne rásť, sa
však môže stať, že aj firmy začnú viac diktovať podmienky. Preto nie je nutné preceňovať
sa. Potrebné je myslieť na to, ako dôležité je
na sebe neustále pracovať. To, že niekto opúšťa školu neznamená, že už všetko vie, a teda,
že končí s učením. Toto hovoríme ľuďom bez
ohľadu na to, v akom sú veku. Naozaj vidím veľmi veľkú potrebu celoživotného vzdelávania.
Prečo sa firmy museli prispôsobovať a ako?
Naše analýzy jasne ukazujú, že požiadavky
v ponukách práce išli najmä v posledných rokoch dole. Firmy sa ocitli v náročnej situácii, zohnať nových ľudí bolo pre nich ťažkou úlohou,
a tak nároky na uchádzačov znižovali. Preto

môžeme vidieť pokles podielu ponúk, ktoré
vyžadujú vysokoškolské vzdelanie alebo predošlú prax a skúsenosti na pracovnom mieste.
Vnímame tiež fakt, že zamestnávatelia sa aj pri
type požiadaviek jemne menia. Uchádzači sú
totiž zvyknutí na to, že vo svojich životopisoch
uvádzajú predovšetkým tvrdé zručnosti. My
však v ponukách vidíme, že sa zvyšuje dopyt po
kvalitných mäkkých zručnostiach, ktoré sú, bo-

hužiaľ, v našich končinách často podceňované.

Mnoho firiem totiž očakáva recesiu.
Dokáže spoločnosť Profesia ovplyvňovať mieru nezamestnanosti? Ak áno,
akým spôsobom?
Určite áno, preto predsa existujeme. V portfóliu spoločnosti Profesia nie je iba najväčší pracovný portál Profesia.sk. Máme aj web Platy.sk,
na ktorom si uchádzači vedia zistiť, aká je priemerná mzda na konkrétnom mieste v danom
regióne s rovnakým vzdelaním a praxou. Dá
sa tiež povedať, že sa snažíme vytvárať akúsi
kontrolu nad zamestnávateľmi a prostredníctvom ankety “Najzamestnávateľ” prichádzame každý rok s listom najzaujímavejších firiem
z rôznych odvetví z pohľadu ľudí.
Určite je potrebné spomenúť aj obľúbený
veľtrh práce Profesia days...
V tomto prípade sme možno trochu alergickí,
keď niekto nazýva tento event veľtrhom práce,
pretože my ho voláme skôr festival. Človek na
ňom totiž nenájde iba stánky zamestnávateľov.
Na každom podujatí motivujú známe a úspešné osobnosti svojím príbehom ľudí, aby sa
nevzdávali, vyskúšali to, a pokiaľ je to možné,
podajú im aj pomocnú ruku. Tiež sa venujeme rôznym poučným témam, napríklad ako si
správne vypýtať vyšší plat, koľko času venovať
životopisu a motivačnému listu, ako sa správať
na pohovore a podobne.
Máte obrovský prehľad o trhu práce. Ľudia

Ktoré konkrétne?
Stále častejšie sa vyskytujú požiadavky na prezentačné zručnosti, analytické myslenie, komunikačné schopnosti a podobne.

„Pre absolventov je dnes
prioritou možnosť pracovať
z domu, dovolenka navyše
a ďalšie firemné benefity.
Jediné požiadavky na tvrdé zručnosti, pri
ktorých nevidíme, že by klesali, sú práca
s Office, vodičský preukaz a cudzie jazyky.
V roku 2018 tvorili ponuky práce s dopytom po
anglicky hovoriacich ľuďoch až 37 %.
Vráťme sa ešte k nezamestnanosti. Na
Slovensku vraj klesá, potvrdzujú to aj
vaše dáta?
Samozrejme. Naozaj môžeme konštatovať, že
zamestnanosť sa zlepšuje všade. Platí to aj pre
absolventov, aj pre regióny na východnom
Slovensku. Situácia, ktorá vládla na slovenskom trhu práce posledné roky pracovníkom
pomohla. Bohužiaľ, nič netrvá večne a preto sa trochu obávame toho, čo bude teraz.

s akým vzdelaním majú teraz najväčšiu
šancu na ňom uspieť?
Zaujímavosťou je, že najviac ponúk vyžaduje
stredoškolské vzdelanie. V minulom roku vyžadovalo maturitu 38 percent ponúk a 24 percent
stredoškolské vzdelanie bez maturity. Keď sa
oproti tomu pozrieme na ponuky, ktoré vyžadovali vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, išlo
iba o 8 percent ponúk. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa pomerne často stretávame s tým,
že vysokoškolskí absolventi reagujú na ponuky
ako administratívny pracovník/čka, asistent/ka,
ale aj recepčná/ý. Ide o ponuky, ktoré ani nevyžadujú univerzitné vzdelanie. Pravdou však je,
že tu väčšinou máme až príliš veľa vysokoškolsky-vzdelaných ľudí. Zároveň je nutné povedať,
že keď takíto uchádzači reagujú na ponuky práce, ktoré nevyžadujú vysokú školu, často „berú“
prácu ľuďom so strednou školou.

Platí rovnica, že čím má človek vyššie
vzdelanie, tým bude viac zarábať?
Na Slovensku skutočne platí, že rozdiely medzi
jednotlivými stupňami vzdelania sú pomerne veľké. Vidíme to najmä pri zamestnancoch
s maturitou a vysokoškolským vzdelaním. Aj to
je jeden z dôvodov, prečo pozorujeme veľkú
ochotu maturantov ísť radšej ďalej študovať.

Na čo okrem vzdelania pozerajú zamestnávatelia v životopise čerstvého absolventa?
Čo sa týka skúseností, odporúčame do životopisu zadať všetko, čo je zaujímavé. Životopis je
dobré považovať za akýsi reklamný dokument,
ktorý má uchádzača čo najlepšie predať.

„Naše analýzy jasne ukazujú,
že požiadavky v ponukách
práce išli najmä v posledných
rokoch dole.“
Preto, ak absolvent napríklad nemá nejako obzvlášť zaujímavé pracovné skúsenosti, nevadí môže spomenúť aj dobrovoľníctvo, zaujímavé
projekty, Erasmus, Work&Travel či iné jazykové
pobyty a podobne.
Samozrejme, najlepšie je praxovať už popri škole. Niektoré odbory sú však náročné a študentom sa o práci popri škole ani
nesníva. Čo by ste im odporučili?
V takomto prípade sa naozaj netreba báť napísať do životopisu aj veci, na ktorých musel človek pracovať počas školy. Môže ísť o zaujímavé
školské projekty, vďaka ktorým vie absolvent
ukázať tiež istý druh skúseností a znalostí.
Poznáme tiež prípady, keď ľudia do životopisu zadávajú aj témy svojich bakalárskych
či diplomových prác.

“To, že niekto opúšťa školu
neznamená, že už všetko vie,
a teda, že končí s učením.”
V tomto prípade musíme myslieť na to, že
nie vždy je potrebné robiť veci tak, ako nám
prikazuje istá šablóna. Životopis si vedia ľudia prispôsobiť aj podľa seba. Dôležité je vždy
myslieť na to, aby prostredníctvom neho dokázali čo najlepšie opísať svoje plusy.

Čo by ste odporučili čerstvým absolventom pri hľadaní práce?
Prízvukujem, aby sa nezabúdali učiť. Tak, ako
sa niektorí podceňujú, sa dnes rovnako niektorí jedinci zase príliš preceňujú. Treba myslieť na to, že ani jedno, ani druhé nie je dobré.
Stále sa hovorí o odlive mozgov, keď absolventi odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia. Myslíte, že má zmysel
zostať na Slovensku?
Keby to nemalo zmysel, nerobila by som túto robotu. Nie je však vždy na škodu, keď nám odchádzajú ľudia. V niektorých prípadoch sa totiž môže
stať, že naberú skúsenosti zo zahraničia a keď
sa vrátia, prinesú nové spôsoby premýšľania,
ktoré nám môžu pomôcť pohnúť sa opäť ďalej.
Bohužiaľ, pomerne často sa stretávame s tým, že
keď ľudia odchádzajú študovať do krajín mimo
Slovenska, tak tam potom už aj zostávajú.
Čítajú nás hlavne študenti médií, marketingu, verejnej správy a prírodných vied.
Aká je aktuálna žiadanosť týchto odborov?
Nebudeme si klamať, pri niektorých zo spomínaných odborov sa pomerne často stretávame s tým, že sa absolventi hlásia na
úplne iné pozície, aké vyštudovali. Zároveň
však môžeme povedať, že najmä čo sa marketingu a médií týka, ide o pozície, o ktoré
je z pohľadu uchádzačov zase pre zmenu
najväčší záujem. To znamená, že konkurencia je pomerne veľká. Stále však platí, že ak
človek na sebe pracuje, nestratí sa. Ja verím, že aspoň jedna z rád, ktoré som spomenula, dokáže niekomu pomôcť. Rada by
som ešte dodala, že všetkým absolventom
držím palce a verím, že aj naša práca im dokáže zjednodušiť vstup na trh práce.
autor: Tereza Šuveríková
foto: archív Ivany Molnárovej

IVANA
MOLNÁROVÁ (48)
Patrí medzi najvýznamnejšie ženy
slovenského biznisu. Po získaní titulu
na Matematickofyzikálnej fakulte
Univerzity Komenského v Bratislave pracovala v rodinnej firme Anyhel v Humennom.
V roku 2000 začala pracovať ako obchodná a marketingová riaditeľka spoločnosti
Profesia, od roku 2010 je jej výkonnou riaditeľkou. Je vydatá, má dve deti a jej obrovským koníčkom je beh.
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Cyklisti budú mať viac možností. Mesto
podporuje ekologický spôsob dopravy

107,2 FM
Aetteráci to dokázali
Rádio Aetter bude ako jediné študentské rádio vysielať na FM vlnách. Začať by malo do konca februára.
Získalo frekvenciu 107,2 FM na lokálne vysielanie
v Trnave. Našim fakultným kolegom k úspechu gratulujeme a rádiu prajeme veľa spokojných poslucháčov.
zdroj: Aetter.sk
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Trnava začala s novými projektmi, ktoré majú zveľadiť mesto a slúžiť pre dobrý účel. Ľudia preferujúci
cyklistickú dopravu sa od decembra budú môcť pohybovať po meste pohodlnejšie a bezpečnejšie. Touto
inováciou sa môže vyriešiť problém s parkovacími miestami pre autá a tiež obmedziť znečistenie ovzdušia.
Prvou časťou je výstavba cyklochodníka s dĺžkou 600 metrov. Ten bude viesť
po Bučianskej ulici, a spojí tak existujúcu
cyklotrasu na Veternej ulici so Špačinskou
ulicou. Zákazku na výstavbu cyklochodníka za 276-tisíc eur získala vo verejnom obstarávaní spoločnosť Eurovia SK. Peniaze
sa čerpajú z eurofondov určených na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch.
Súčasťou stavby bude tiež nový chodník
pre peších, priechody pre chodcov, osvetlenie, dopravné značenie, kanalizačné
vpusty a bezbariérové úpravy.
Druhou časťou projektu je 11,5 metrov vysoká parkovacia veža pre bicykle s kapacitou 118 miest. Trnava, ako prvé mesto na
Slovensku s takouto stavbou, za ňu zaplatí
652-tisíc eur. S výstavbou medzi železničnou
a autobusovou stanicou sa začalo 1. augusta
a dokončená by mala byť v marci budúceho roku. Automatizovaný proces úschovy
zaberie maximálne 30 sekúnd a jeho postup
sa zobrazí na monitore. Systém bude podobný ako pri spoplatnenom parkovaní áut.
Z prístupového terminálu si stačí vytlačiť
potvrdenie, ktoré neskôr cyklisti pri vyzdvihnutí svojho dvojkolesového vozidla vložia
do čítačky. Na displeji sa zobrazí požadovaná suma a po jej uhradení systém vyhľadá
bicykel a zákazníka vyvezie pred prijímacie

dvere. Poplatok za uschovanie bude možné zaplatiť dvojako: pomocou SMS správy alebo hotovosťou. Výhodou je, že spolu
s bicyklom sa dá bezpečne odložiť aj príslušenstvo, ako napríklad prilba, reflexná vesta
a podobne. Veža by mala poskytnúť parkovanie i pre elektrobicykle do hmotnosti 50 kg.
Odložené veci budú v objekte zabezpečené

nielen pred zlými vplyvmi počasia, ale vďaka kamerovému systému aj pred krádežou.
Mesto od tohto projektu očakáva zvýšený
počet záujemcov o cyklodopravu.
autor: Monika Gregušová
foto: Daniel Bíro
zdroj: Trnava.sk, MyTrnava.sk

Trnava za takmer 12 metrov vysokú vežu medzi železničnou a autobusovou stanicou
zaplatí vyše pol milióna eur
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piedestáli. Mám výhodu, v tom, že som robila v televízii, takže ma ľudia viac poznajú.
Väčší počet sledovateľov však vôbec nemeria novinárske schopnosti. Niekedy ma kolegovia oslovia, aby som niečo na svojom
Instagrame spropagovala a v redakcii to
používame ako ďalší kanál.

Keď sa z novinára
stane influencer
Na FMK v rámci Týždňa vedy a techniky zavítala novinárka ZUZANA KOVAČIČ HANZELOVÁ, ktorá
diskutovala na v súčasnosti aktuálnu tému novinár ako influencer. V rozhovore nám povedala nielen
o svojom Instagrame a jeho vnímaní rodinou a kolegami, ale aj o neprajníkoch či feminizme. Podľa nej je
pre novinárov dôležité mať kontakt so svojím publikom.
Na Instagrame máte okolo 34-tisíc followerov, myslíte si, že ste populárna aj vďaka tomu, že ukazujete okrem profesijnej
stránky aj súkromnú?
Neviem posúdiť. Ja som sa to rozhodla namixovať takto, pretože si myslím, že to bude prijateľnejšie pre širšie publikum. Keby som to zúžila
iba na spravodajstvo, tak by to mohlo nejaký
typ ľudí odlákať. Vybrala som si v podstate takú
mainstreamovú cestu, ale napríklad kolega
Adam Valček robí čistú spravodajčinu. Robím to
tak vedome, bolo to moje rozhodnutie.

prehuplo do štádia, kedy je toho veľa a už nestíham. Čítam si všetky správy a odpovedám
iba na vybrané. Nestíham odpovedať každému, vyberiem si také, ktoré stoja za ten čas
a odpovedanie. Keď má niekto vážny problém
alebo ozaj zaujímavé otázky, odpoviem. Mrzí
ma to, pretože ja som so svojimi sledovateľmi mala bližší vzťah, že som odpisovala skoro
každému, no teraz to už, žiaľ, nezvládam.
Chcete zostať aktívna v súkromných správach aj pri povedzme 50-tisíc sledovateľoch?
Áno, určite. Pre mňa to bývajú niekedy zaujímavé diskusie. Nie je to tak, že odpisujem
ľuďom a nič mi to nedáva. Podľa mňa je dôležité, keď sú novinári v kontakte s ľuďmi, ktorí
vedú normálny život - dostávajú tak od nich
spätnú väzbu, ako oni vnímajú určité veci.

V rozhovore s moderátorkou na TVaT ste hovorili o tom, že vystupovanie na sociálnych
sieťach prispieva k popularizácii novinárskeho povolania. Myslíte si, že to vzbudzuje záujem mladých ľudí stať sa novinárom?
Píšu mi takí ľudia, ale podľa mňa chceli byť už
novinármi predtým. Neviem, či viem niekoho
namotivovať, aby sa stal novinárom, skôr nie.

“Väčší počet sledovateľov vôbec
nemeria novinárske schopnosti.”

Možno ste pre niektorých vzorom.
Ak áno, teším sa (smiech), ale nepreceňovala
by som svoju úlohu v životoch ľudí.

Potom môžem byť lepšia novinárka, keď ich
viem pochopiť. Keby mi to nič nedávalo, tak
by som to nerobila.

Instagram je veľmi interaktívny a ľudia
môžu viacerými možnosťami spolu komunikovať. Neobmedzuje vás množstvo
správ, ktoré dostávate na Instagrame, či už
ide o direct, otázky, rýchle reakcie?
Doteraz som to zvládala v pohode, teraz sa to

Ako novinárka denníka SME, ktorý je považovaný za printové médium, vystupujete na
viacerých platformách, akými je YouTube,
web, podcasty. Myslíte si, že toto je budúcnosť novinárčiny, teda využívať rôzne platformy a zasiahnuť tak širšie publikum?
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Áno aj nie. Ja píšem minimálne. Priznám sa,
že toto je zručnosť, ktorú by som sa mala ešte
doučiť, pretože som vždy robila vizuálnu žurnalistiku, a tá sa robí inak ako printová. Určite
je dobré, keď má novinár vo svojom portfóliu rôzne žánre a rôzne platformy, lebo ho to
posúva ďalej. Podcast ma napríklad učí úplne
iným zručnostiam, ako ma učí video alebo
Instagram a osobnostne ma to rozvíja. Páči sa
mi, že nemám stereotypnú robotu, lebo robím stále niečo iné. Pre novinára je to výhodné, lebo keď sa nenudí, nepadne do rutiny.
A ja sa teda zatiaľ nenudím.
Vráťme sa naspäť k Instagramu. Ako vnímajú vaše vystupovanie na tejto sociálnej sieti vaši blízki, rodina, kamaráti?
Môj brat to veľmi hejtuje, a keď to niekde
napíšete, tak povie, že to nie je pravda.
(smiech) Vždy, keď dám anketu, či mám
spustiť livestream, tak môj brat je prvý,
kto dá nie. Moja mama a svokra to sledujú
a keďže sú aspoň v obraze o našom živote,
sú spokojné. Otec ma nesleduje a súrodenci si ma občas doťahujú. To pochopí každý,
kto má súrodenca.
Nezávidia vám kolegovia, že máte ako
novinárka väčšiu popularitu?
Myslím si, že nie. Mám množstvo kolegov,
ktorí sú lepší novinári ako som ja, a ja sa od
nich veľa učím. Adam Valček je u mňa na

Spomenuli ste kolegu Adama Valčeka,
ktorý sa rovnako venuje Instagramu a na
konte má 20-tisíc fanúšikov. Vymieňate si
vzájomne nejaké tipy?
Zo začiatku sa ma Adam pýtal na základné
veci, ale aj on si našiel svoju cestu, a tak je to
podľa mňa správne. Teraz radím môjmu mužovi, ktorý si tiež hľadá svoje, pretože to, čo
funguje mne, nemusí fungovať niekomu inému. Instagram je veľmi osobný a každý musí
byť v prvom rade v pohode s tým, ako sa prezentuje. Je pravda, že som oveľa väčší exhibicionista ako môj manžel aj Adam, takže pre
mňa fungujú úplne iné veci. Je to neprenosná skúsenosť. Môžem môjmu mužovi v niečom poradiť, veľa sa o tom rozprávame, ale
na konci dňa si aj tak spraví po svojom.
Adam začal neskôr ako vy?
Podstatne. Všetci z novinárov začali neskôr. Pre mňa to bola misia, že idem založiť
Instagram, ktorý bude vyzerať takto. Ja som
o tom rozmýšľala ako o projekte a budovala som ho. Trvalo mi dva roky, kým som mala
10-tisíc fanúšikov. Je pravda, že nikto z domácich novinárov toto nerobil a až po tých
dvoch rokoch sa pridali aj ostatní novinári.
Vytvorili sme komunitu ľudí, čo je perfektné,
ja som však začala oveľa skôr.
Na prednáške ste hovorili, že je potrebné
budovať značku. Považujete sa za ňu, keď
napríklad aj vaša relácia nesie vaše meno?
Dúfam, že to tak je. Ja na tom robím, snažím
sa budovať si dobré meno a myslím si, že novinári by to mali robiť. Nehovorím o značke, ktorá ma dokáže predávať, ale o značke ako dôvere ľudí mojim novinárskym schopnostiam.
Tú sa snažím budovať a dúfam, že sa mi to
darí. Rozhovory ZKH (pozn. red. názov relácie
ako skratka Zuzany Kovačič Hanzelovej) vznikli, pretože sme lepší názov nenašli. (smiech)
Iste sa stretávate s hejtom. Dajú sa ľudia,
ktorí vami opovrhujú, nejako kategorizovať?
Hejt na mňa osobne mi chodí na Instagrame
minimálne. Pri téme bezdomovcov malo veľa
ľudí potrebu napísať, že si za to môžu sami. To
sú stereotypy spoločnosti, ktoré sa snažíme búrať, aj preto to robím a inak by som túto tému
nezačínala. Keď ma vyslovene niekto hejtuje
a vedela by som ho zaradiť do nejakej skupiny,

to sa treba pozrieť na Facebook. Tam sú anonymné profily s ruskými vlajkami na fotke a vidno tú vzorku. Nevedno, či to nie je jeden človek,
ktorý má päť profilov. Tak to tam funguje, ale na
Instagrame sa toto nedeje. Práve naopak, ľudia
mi píšu slušne, so záujmom a mám veľmi dobrú skúsenosť s Instagramom. V minulosti som
mala komunikáciu na Facebooku, v ktorej som

pomôže, keď sa normálne ženy začnú k tomu
hlásiť. Doteraz bola predstava, že feministka
je krátkovlasá mužatka, ktorá si neholí chlpy pod pazuchami a nenávidí mužov. Takto
presne to nálepkovali. Keď sa viac žien, ktoré
nespadajú do tejto škatuľky, prihlási k feminizmu verejne, tak tá škatuľka spadne. Ja sa
k tomu hlásim otvorene.

Novinárka sa zhovárala s Magdou Švecovou na TVAT na tému Novinári = influenceri

bola trochu agresívnejšia, keď ma niečo nahnevalo a mala som nahnevané statusy. Tu platí,
čo vyšlete, to sa viac dostane naspäť. Čím viac
hnevu dáte do toho, tým viac hnevu vám ľudia
pošlú. Postupom rokov som prišla na to, že to
nechcem. Komunikujem väčšinou cez pozitívne odkazy, preto si myslím, že sa mi tá pozitivita
vracia naspäť.
Načrieme ešte do inej témy, považujete sa
za feministku. Čo vás k tomu prinútilo?
Životné skúsenosti. Odmalička mám silný
pocit neprávosti, keď sa mi niečo deje. Tým,
že som v živote prišla do situácií, keď mi niekto povedal, že niečo nemôžem robiť, lebo
som dievča alebo ma nejako komentoval,
alebo stále hovoril, kde ja ako žena patrím
a podobne, začala som proti tomu bojovať.
Pokračovalo to aj v novinárskom povolaní
sexuálnymi obťažovaniami a hlúpymi poznámkami. Život ma priviedol k feminizmu
a každú ženu by mal.
Zlepšuje sa to?
V mojom živote áno, lebo to toľko komunikujem, že si to ľudia nedovolia, ale vo všeobecnosti mám pocit, že veľmi nie.
Myslím si, že niektorí ľudia nechápu podstatu feminizmu a berú to ako nadávku.
To je zámer tých skupín, ktoré bojovali proti
feminizmu a podarilo sa im tú nálepku vymeniť za to, že feminizmus je nadávka. Preto
aj prebiehajú akademické debaty, či feminizmus volať ešte feminizmus, aby sme sa
tomuto vyhli. Myslím si, že viac tejto téme

Snažíte sa tomu pomôcť cez sociálne siete.
Je to váš cieľ?
Robím to, ale nechcem mať feministický profil. Neriešim od rána do večera feminizmus,
nie je to tak ani autentické, ale keď ma niečo
naštve, tak to tam vždy dám. Komunikovala
som, že je nevhodné pýtať sa žien, kedy budú
mať deti. Aj keď to je podľa mňa základ slušnosti, nie feminizmus. Feminizmus treba žiť
a bolo by dobré, keby sa aj muži zapojili do
tejto debaty. Veľakrát sa mi v živote stalo, že
keď som sa začala hádať a brániť, tak mi pomohlo to, že si ma zastal muž. Rola mužov vo
feminizme je rovnako dôležitá.
autor: Juraj Rakučiak, Kristína Harmaňošová
foto: Dominik Mičuda, sme.sk

ZUZANA
KOVAČIČ
HANZELOVÁ (31)
Zuzana Kovačič
Hanzelová sa narodila v Bratislave,
žurnalistiku študovala na Univerzite
Konštantína Filozofa v Nitre. Venuje sa
najmä politike a sociálnym témam. V minulosti pracovala v televízii TA3 a takmer
osem rokov v RTVS ako televízna reportérka. Do denníka SME nastúpila v októbri 2018 po protestnom odchode z verejnoprávneho telerozhlasu. V súčasnosti
pracuje na video obsahu a podcastoch.
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so mnou v daný okamih sú, tam ostanú aj
po mojom odchode. Nechcem mať na svedomí to, že kvôli mojej nerozvážnosti by
som spôsobil nejaký problém a zabili by
ďalšie osoby. Musím ale povedať, že boli aj
okamihy, kedy som zastavoval krvácanie
a osobne zasahoval. Len ako vravím, väčšinou je to o tom, že nemôžeš pomáhať, nie
o tom, že nechceš.

Od detstva mám so
strachom zvláštny vzťah,
tvrdí vojnový fotograf
JÁN HUSÁR pôsobí ako dokumentárny a vojnový fotograf. Niekoľkokrát navštívil nebezpečné oblasti, akými
sú Irak, Afganistan, Somálsko či Sýria. Nakoľko v podobných oblastiach neustále pretrvávajú konflikty, na
vlastné oči videl umierať desiatky ľudí. Tvrdí, že práve nespravodlivosť, ktorá vládne vo svete, by mala byť
prezentovaná ostatným ľuďom.
Ste dokumentárnym fotografom. Prečo práve táto oblasť? Predsa len, určite je pohodlnejšie fotiť pokojnejšie prostredia.
Jednoducho sa mi také možnosti naskytli, nebola to moja voľba. Dokumentárna fotografia zo Slovenska sa nestretáva so svetovým
záujmom. Témami svetového záujmu sú buď
konflikty v krajinách, v ktorých panuje vojna, alebo rôzne katastrofy - presne preto sú
na mojich fotografiách práve tieto krajiny. Ak
mám byť ale úprimný, nikdy som sa o fotografiu vo všeobecnosti nezaujímal.
Ako ste teda k fotografovaniu prišli?
Väčší záujem som mal o filmovanie. Nakoľko
technika nejako prirodzene napredovala a ja som nakrúcal na zrkadlovku, začal
som na ňu i fotiť aj napriek tomu, že som
predtým nefotografoval. To, či danú krajinu
nakrúcam, alebo fotím, ale závisí od voľby
klienta. V Južnom Sudáne som sa napríklad
venoval iba fotografiám.
Zobrazujú vaše zábery nefalšovanú realitu? Nestáva sa, že do fotografií zámerne
vkladáte negatívne javy?
Určite sú založené na pravde. Ja veci zámerne nekonštruujem, pretože ma fascinuje práve to, že je to realita. Žiaľ sú to veci, ktoré sa
reálne dejú a nie niečo, čo som si vymyslel.
Podobne sa snažím ladiť aj celkový výsledok
fotografie. Tým myslím to, že po samotnom
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odfotení upravujem fotky iba minimálne.
Mojou politikou je totiž fakt, že ak nie je záber dobre odfotený, je to odpad a nezachránim to nejakým postprocesom. Najmä na
Instagrame je v dnešnej dobe vidieť, že tie
fotografie vyzerajú úplne rovnako. U mňa to
však nie je možné, pretože okolnosti nikdy
nebudú rovnaké.
Isto sa dostávate do mnohých nebezpečných situácií. Nastal niekedy moment,
kedy ste si povedali, že podobnú prácu
odmietate robiť?
Práve naopak. Čím viac takých situácií vidím,
tým viac ma to poháňa v tom, aby som podobnú prácu robil. Vidím totiž tú nespravodlivosť, ktorá vo svete vládne a chcem, aby
o nej vedeli aj ostatní. Čo sa týka emócií, sám
na sebe vidím, že depresie alebo podobné

„Ľudia si myslia, že ide
o manipuláciu, pritom si
reálne nevedia predstaviť,
čo sa tam deje.“
pocity ma nezaplavia hneď v danom okamihu. Prejaví sa to až neskôr, hlavne keď som
už naspäť doma. Podobné veci ma potom
buď prenasledujú v snoch, alebo pri pohľade na reportáž v televízii. Keď na obrazovke
vidím situáciu, ktorá mi pripomenie reálny
okamih, ktorým som si v danom štáte prešiel.

Ako príklad uvediem november 2016, kedy
som bol svedkom ofenzívy proti Islamskému
štátu. Skoro celý mesiac sme tam žili na fronte v púšti, kde nás neustále obstreľovali. Keď
som sa odtiaľ vrátil, trvalo mi veľmi dlho, kým
som sa prepol naspäť a adaptoval sa na to, že
som znova v pokoji na Slovensku.
Ktorá krajina je podľa vás na tom najhoršie z hľadiska vojnových konfliktov?
Podľa mňa to bude asi východná Afrika. Tam sú
konflikty ďaleko ostrejšie než kdekoľvek inde.
Podľa čoho tak súdite?
Tam totiž bežne používajú namiesto strelných zbraní mačety, pomocou ktorých človeka rozsekajú. Mačeta sa volá panga a jej cena
sa pohybuje v prepočte okolo troch eur, čo
znamená, že je tam cenovo dostupná. Po jej
nabrúsení síce nikoho na jednu ranu neodsekneš, no zaryješ sa tak hlboko, že pretneš
tepnu. Ak niekto zranenému nepomôže, do
niekoľkých minút zomrie. Podobnú situáciu
som zažil aj na vlastné oči, nemohol som ju
však nafotiť.
Nakoľko vo vašej blízkosti neustále zomierajú ľudia, nemáte nutkanie zranených zachraňovať?
Nutkanie mám, ale niečo také spraviť nemôžem. Ohrozil by som seba a aj ľudí naokolo. Ja totiž odídem, ale ľudia, ktorí tam

Viackrát ste spomínali, že ste boli unesený, ohrozený na živote, a teda veľmi blízko
smrti. Viete bližšie popísať, z akých dôvodov ľudia tak konajú, prečo sú schopní zachovať sa takýmto spôsobom voči novinárovi? Neplatia tu žiadne etické normy, ktoré by zasahovali do ochrany novinára?
Ide o ovládanie informácií, priamu propagandu, ktorú novinári a fotografi narúšajú, teda
doslovne hovoria o veciach inak, ako to tvrdia oni. Jeden z dôvodov, prečo chcú zamedziť ľuďom prístup, je, aby dokázali šíriť informácie autoritatívnym spôsobom. Druhým
dôvodom je, že ide o rôznych ľudí, nemusí ísť o štátnikov, rebelov, ktorí sú ovládaní
pod štruktúrou, pokojne môže ísť o ľudí, ktorí
chcú iba peniaze, skrátka v človeku vidia potenciálny zisk. Dôsledkom toho sú novinári
unesení, čo vo veľa prípadoch nepredstavuje
týždne, ale roky, kým sa vyslobodia.
Akým spôsobom sa rieši únos novinára
a ako sa k tomu postaví štát?
Únoscovia jednajú priamo s vládou, požadujú výkupné. Niektoré štáty zaplatia výkupné
priamo a vláda jedná v prospech novinára.
Inokedy ide o veľmi náročný proces a novinár
sa vyslobodí až po niekoľkých rokoch. Všetko,
o čo im ide, je prostý zisk, ktorý získajú neľudským spôsobom. Aj preto majú tendenciu
nechať novinára nažive, hoci vo veľmi mizivých podmienkach. Únosy novinárov sú vo
vysokej miere cielené.
Veľa ľudí tvrdí, že tretia svetová vojna už
je, čo si o tom myslíte?
Náznaky sú najmä na Blízkom východe.
Výrazné spory v Sýrii, kde je zapojené veľké
množstvo štátov. Spojenie národov v konflikte môžeme považovať za malý začiatok, ktorý zatiaľ nie je rozvinutý do výraznej podoby.
Často sa pristihnem, ako uvažujem nad týmto problémom, avšak nemyslím si, že by tretia
svetová vojna prepukla v Európe.
Nastala situácia, kedy ste nepociťovali morálnu povinnosť a jednoducho ste stačili
spúšť fotoaparátu, napriek tomu, že by sa
to bežnému človeku videlo neprijateľné?
Takých situácií bolo veľa. Prvoradé je

Aj toto je jedna z tvárí Afriky

uvedomiť si dôsledky situácie. Z akého dôvodu som tu a prečo sa vystavujem nebezpečenstvu. Vždy mám v hlave predstavu, aké
snímky by som chcel nafotiť, a ktoré musím
mať, aby celkový balík fotografií mal zmysel
nielen z vizuálneho, ale i z peňažného hľadiska. Väčšinou nefotím zomierajúcich ľudí, ale
nastal okamih, keď som odfotil i mŕtveho človeka, pretože išlo o dôkaz a jednoducho si to

“Je to o tom, že zraneným
nemôžem pomáhať, nie
o tom, že nechcem.”
situácia vyžadovala. Vtedy odkladám morálne dôsledky bokom. Nie je to tak, že by človek morálnu hranicu nemal, ale niekedy situácia vyžaduje zachytiť daný záber.
Stretli ste sa s názormi ľudí, ktorí by považovali vašu prácu vyslovene za nemorálnu
či antisociálnu?
Dokonca som sa stretol s názorom, či sa tie
veci nedejú preto, že som tam ja, čo je úplný
nezmysel. Ľudia majú často skreslené predstavy o svete. Myslia si, že ide o manipuláciu,
pritom si reálne nevedia predstaviť, čo sa tam
deje. V takejto situácii nemám potrebu oponovať ľuďom. Konfrontácia s nimi pre mňa vo
veľa prípadoch nemá zmysel.
Nedávno sme čítali o tom, že ste fotili
aj žralokov. Je fotografovanie nebezpečných situácií vaša osobnostná črta, do určitej miery možno i abnormalita?
Dá sa povedať, že áno. Žralok je pre mňa
osobne nepochopený tvor. Vyzerá, ako by vás
chcel zožrať, ale v skutočnosti mu o to nejde.

(smiech) Fotografoval som ich v prirodzenom
prostredí, neskôr aj z hľadiska biznisu, keď žralokov zabíjali najmä kvôli ich plutvám, ktoré
sa v Ázii používajú na výrobu polievky. Zabili
zviera len kvôli tomu, aby mali na stole túto
polievku, ktorá v sebe nesie status bohatstva
a moci. Pre mňa veľký životný paradox.
Zmenili ste kvôli vášmu povolaniu pohľad
na strach a smrť v jej pravej podobe, ktorej sa ľudia vyslovene desia?
Od detstva mám so strachom zvláštny vzťah.
Trpím nočnými morami, a tie sa mi dejú
bez rozdielu na to, čo aktuálne v živote robím. Zažil som toľko vecí, že sa bojím menej.
Určite sa moja hranica strachu posunula, keďže som sa stal svedkom množstva smrteľných
udalostí, ale do akej miery, to sám neviem.
autor: Júlia Jamrichová, Dominika Ježová
foto: Dominik Mičuda, Ján Husár, Pavel Bielik

JÁN HUSÁR (37)
Žije v Bratislave,
ale väčšinu roka
strávi cestovaním
po svete. Je dokumentárny fotograf, zameriava sa
najmä na oblasti, v ktorých sú pretrvávajúce vojnové konflikty. Spolupracoval s National
Geographic či s televíziou History
Channel, pre ktorých natočil dokument o vojne v Iraku. Je tiež držiteľom
ceny čitateľov magazínu Lidé a Země.
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RECENZIA

Joker - vrah so záchvatmi smiechu
prezlečený za klauna

Máme vynovený web,
čítajte nás aj online.
www.attelier.sk

Doteraz si Jokera každý pamätal najmä ako úhlavného nepriateľa Batmana z filmu Temný rytier v podaní
Heatha Ledgera alebo ako bláznivého Jareda Leta v Jednotke samovrahov. Tentokrát nás však Joaquin
Phoenix vezme na úplný začiatok a ukáže nám, ako sa Joker vlastne stal Jokerom.
Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) nemá ľahký život. Pracuje ako klaun, stará sa o chorú
matku Penny (Frances Conroy) a trpí nevyliečiteľnou chorobou, ktorá zapríčiňuje nekontrolovateľné záchvaty smiechu.
S obdivom ale sleduje talkshow Murraya
Franklina (Robert de Niro) a sníva o kariére
stand-up komika.
Snažiac sa žiť ako-tak normálnym životom
postupne podlieha stále temnejším myšlienkam, pretože ho okolie nikdy nedokázalo akceptovať. Každý stret s krutosťou
Gotham City, mesta plného nezamestnaných a po zmene bažiacich ľudí, ho len posúva bližšie k hranici šialenstva. Po vražde
bohatých mladíkov sa pre nižšiu vrstvu stáva akýmsi hrdinom v maske klauna. V uliciach sa začnú objavovať stovky štrajkujúcich klaunov, ktorí sa domáhajú zmeny.
Hlavný hrdina Arthur Fleck prestáva existovať a na scénu nastupuje Joker. V talkshow
Murraya Franklina sa objavuje už s typicky
namaľovanou tvárou, so zelenými vlasmi,
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v červenom obleku a v žltej košeli. V priamom prenose prizná, že za trojitú vraždu je
zodpovedný on a vôbec necíti vinu. Práve
naopak, príde mu to vtipné. Na zdesenie
prítomných pobúrene vysvetľuje, že keby
ležal mŕtvy na chodníku on, všetci by ho
iba prekročili, pretože každý sa zaujíma len
o seba a nikto sa nevie vcítiť do kože toho
druhého. Franklinovi vyčíta, že do talkshow
ho pozval iba preto, aby sa mu vysmial.
Následne ho zastrelí so slovami, že
dostane to, čo si zaslúži.

vystupňovaný tak, aby divák pochopil motív Arthurovho konania i to, prečo sa stal
tým, kým sa stal.
autor: Kristína Hírešová
foto: vaguevisages.com, imdb.com

Po zatknutí Joker z okna policajného auta
rozčarovane sleduje Gotham City v plameňoch a more klaunov utrhnutých z reťaze.
Zámerne do nich vrazí sanitka a Joker sa
preberá na kapote auta, pričom ho pozorne sleduje dav klaunov. Za neutíchajúceho skandovania vstáva a začína tancovať.
Konečne niekým videný a chápaný.
Nejde o klasickú komiksovku, preto nemožno očakávať veľa akčných scén, skôr
skutočný psychologický triler. Dej je

fb.com/AttelierSK

@attelier_magazine

sefredaktor@attelier.sk
atteliér 02 | 2019-2020 39

streda 11. 12. — 20:00 — Kino Hviezda
TRNAVSKO
40 atteliér
02 | 2019-2020
regionálne noviny

... nájdeš, čo hľadáš

trnavsko.sk

týždenne do 45 000 domácností a firiem

