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Podcasty stále nezhasli
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už pred narodením. Skutočný svet sme ešte nevi-
deli, nemohli sme sa ho dotknúť, ovoňať, ani ho 
zjesť, no vďaka zvuku sme už tušili, že čosi je aj za 
priestorom zvaným mama. Zvuk si k nám dokázal 
nájsť cestu. Na konci života je zas vraj sluch po-
sledným zmyslom, o ktorý prichádzame. Zdá sa 
teda, že najdlhšie vnímame okolie práve ušami. 
Pritom ide len o zopár rozkmitaných častíc, kto-
ré sa v mozgu akoby zázrakom preformulujú na 
čosi zrozumiteľné. Vraj ich má poriadne rozkmi-
tať každý úspešný a cieľavedomý človek – má nás 

byť počuť. Tvrdia to slogany talentových súťaží, najrôznejšie sociálne profily ovplyv-
ňovačov, ale aj autority doma či v škole, ktoré úprimne chcú, aby sme prerazili. Ak by 
ma malo byť počuť v hluku dneška, musela by som pri svojej výške a váhe vážne hu-
lákať. Potom ale začneme vrieskať všetci, lebo každý sa bude snažiť, aby bolo počuť 
práve jeho. Prinajmenšom nás z toho rozbolí hlava. Asi by bolo lepšie nebáť sa dať 
prednosť, niekedy zacúvať a najprv počúvať. Nahlas hovoriť, až keď je čo povedať.

Ucho je vďačný nástroj, nenáročný na údržbu a prevádzku. Stačí mu jedno slú-
chadlo a pretlmočí nám informáciu zapísanú v útrobách mobilných telefónov kedy 
a kde chceme. Páči sa mi, že sa vraciame k počúvaniu aspoň cez podcasty, kto-
ré sa prispôsobili nášmu životnému tempu. Popri tom ako varím alebo kráčam na 
redakčnú poradu, dokážem byť desiatky minút ticho a s potešením vnímať výpo-
vede iných ľudí. Bolo by skvelé preniesť si to aj do života mimo bubliny postave-
nej z decibelov aktuálnej nahrávky. Dať priestor informácii najprv zaznieť, pokoj-
ne ju spracovať, logicky sa zamyslieť a až potom, ak je to potrebné, vyjadrovať sa. 
Dnes sa totiž viac ako kedykoľvek predtým presviedčame, že nepočúvať múdrej-
ších je doslova život ohrozujúce. Veľké, malé, špicaté, guľaté alebo šesťkrát pre-
pichnuté – použime svoje uši dobre. A uprednostnime ich občas pred jazykom.

Šimona Tomková 
ŠÉFREDAKTOR | sefredaktor@attelier.sk
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PočúvameAKADEMICKÁ 
ŠTVRŤHODINKA

SLOVENSKÁ AKREDITAČNÁ AGENTÚRA PRE VYSOKÉ ŠKOLY (SAAVŠ)

Anonymný prieskum Akademická štvrťhodinka od 
SAAVŠ mapuje spokojnosť študentov s ich vyso-
koškolským životom a štúdiom.

VYSOKOŠKOLSKÍ ŠTUDENTI
skúmaní

ŠTUDENTSKÁ PRAX

neabsolvovalo absolvovalo

VYPLNENÉ DOTAZNÍKY

20 056 30. 04. 2021 31. 05. 2021

Bc., Mgr., Ing. a aj študenti spojeného štúdia

83%

39%NEPRIPRAVENÍ NA ŽIVOT

ODBOR ICH ZAUJÍMA

ODBOR ODPORUČILI ZNÁMYM

49%

KONČIACI ŠTUDENTI I. STUPŇA

29%

KONČIACI ŠTUDENTI II. STUPŇA

pandémia a VPLYV NA ŠTÚDIUM
dištančná forma štúdia

ZDROJ: saavs.skDostupné dáta sú platné k 29.6. 2021 a SAAVŠ ich ešte bude dopĺňať.

VÝHODY DIŠTANČNÉHO ŠTÚDIA CHCÚ PRENIESŤ 
DO PRAXE PREZENČNÉHO ŠTÚDIA
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PLATNÉ ODPOVEDE

19 983
začiatok koniec

70%

KONČIACI ŠTUDENTI I. STUPŇA

50%

KONČIACI ŠTUDENTI II. STUPŇA

71%

NESPOKOJNÍ ABSOLVENTI PRAXE

36%

71%
EXTERNÍ ŠTUDENTI

55%
DENNÍ ŠTUDENTI

*

študenti ju vnímajú ako nedostatočne dlhú*

študenti, ktorí nedosiahli porovnateľné vedomosti
ako pri prezenčnej výučbe

študenti, ktorí mali len minimálne nahradenu prax
a nerozvíjali vzťahy

študenti, ktorí hodnotili organizáciu štúdia počas
pandémie pozitívne

študenti, ktorí trávili so spolužiakmi čas mimo 
vyučovania
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Koncept podcastov je na svete od roku 2000. 
Na Slovensku ho registrujeme od roku 2005 
aj vďaka Tomášovi Ulejovi, ktorý 28. júla začal 
s vlastnými nahrávkami, ktoré uverejnil pod 
hlavičkou „prvý slovenský podcast“. Väčšina 
Slovákov v tých časoch ani netušila, čo slovo 
podcast znamená. V súčasnosti je možné vy-
počuť si už len jednu epizódu, ktorá sa zacho-
vala na webovom archíve.

Kým v zahraničí už každý podcasty počúval, 
tu sa ešte stále neujali, ani keď Tomáš začal 
so svojimi zvukovými súbormi. K prevratu 
došlo okolo roku 2017, kedy Denník SME vy-
tvoril prvý denný spravodajský podcast na 
Slovensku. Jeho tvorcovia inšpirovali ďal-
šie médiá k tvorbe podcastov a strhol sa 
podcastový ošiaľ.

Fenomén menom podcast
Slová podcast a podcasting vznikli spojením 
slov „pod“, ktoré je odvodené od iPod a an-
glického slova „casting“, ktoré znamená vy-
sielanie. Keď vyšli prvé iPody od spoločnosti 
Apple, ľudia si do nich chceli stiahnuť nahráv-
ky obľúbených rozhlasových relácií. 

Čaro iPodu spočívalo v tom, že ste si 
doň dokázali vložiť vlastné súbory, 

ktoré boli vo formáte MP3. Netrvalo dlho 
a tento koncept začalo s obľubou po-
užívať množstvo ľudí po celom svete. 
V roku 2020 si mesačne vypočulo pod-
cast odhadom 100 miliónov ľudí a oča-
káva sa, že v roku 2022 stúpne mesač-
ná počúvanosť na 125 miliónov ľudí.

V roku 2020 uskutočnil Denník SME nere-
prezentatívny online prieskum, ktorý po-
núka informácie o poslucháčovi podcastov 
na Slovensku. „ Má do 35 rokov, je vysoko-
školsky vzdelaný, počúva podcasty denne, 
väčšinou sleduje viacero naraz a zarába vyš-
šiu než priemernú mzdu,“ uvádza SME.

„Pojem podcast vznikol 
spojením názvu prehrávača 

iPod a anglického 
slova casting.“

Do tohto online dotazníka sa zapojilo viac 
ako 3000 ľudí, z toho bolo 44 % žien a 56 % 
mužov. V článku tiež uvádzajú, že podcasty 
na Slovensku počúva 21 % internetovej po-
pulácie. Väčšina opýtaných, konkrétne 86 
%, tvrdila, že počúva minimálne dva pod-
casty. Ostatných 16 % uviedlo, že počúva 
päť a viac podcastov.

Agentúra Reuters vo svojom prieskume 
uviedla, že väčšina poslucháčov podcastov 
sú ľudia mladší ako 35 rokov. Táto skupina 
poslucháčov počúva podcasty každý mesiac. 
Starší poslucháči (viac ako 55 rokov) počúvajú 
rádio s dvakrát vyššou pravdepodobnosťou, 
než skupina mladých. „Väčšinu podcastov ľu-
dia počúvajú doma (64 %), vo verejnej doprave 
(24 %), pri jazde vlastným autom alebo bicyk-
lom (20 %) a približne 18 % opýtaných počúva 
podcasty vonku na prechádzke,“ vyšlo z výsku-
mu. Taktiež hovoria o tom, že najpopulárnej-
ším žánrom je životný štýl.

Najprv nahrával literatúru
Tomáš Ulej mal 18 rokov, keď nahral „prvý slo-
venský podcast“. Podľa jeho slov sa len skúšal 
uchytiť v obore. Keď začal študovať žurnalis-
tiku v Bratislave, zaobstaral si digitálny dikta-
fón, ktorý nahrával zvuky, dokázal sa pripojiť 
do počítača a vyrobiť MP3 súbor.

Zisťoval, ako sa to robí, kde sa to dá nahrať 
na stránky a v akom formáte je potreb-
né všetko zabezpečiť. Načerpal inšpiráciu 
zo zahraničia a dal sa do nahrávania. Na 
Slovensku v tom čase nebol veľký záujem 
o počúvanie podcastov, ten prišiel až po-
tom, ako Tomáš prestal s nahrávaním.

„Robil som úplné hlúposti. Prvý podcast bol 
o tom, že som hral na saxofóne. Potom som 
nahrával zvuky zvierat, čítal som literárne 
texty alebo svoje články z blogu,“ prezradil 
Tomáš o začiatkoch. Doplnil, že keďže toto 
na Slovensku nikto iný nerobil, tak si k tomu 
napísal hlavičku prvý slovenský podcast, 
ale nebolo to podľa jeho slov nič veľké, skôr 
amatérske, aj kvôli nedokonalému zvuku. 
Taktiež hovorí, že to celé bral ako zábavu 
a čakal, čo sa stane. 

Amatérske začiatky na Slovensku
Tomáš mal aj svoju stránku niemand.
sk, na ktorej publikoval svoje literár-
ne texty, úryvky, blogy, no aj podcast, 
ktorý bol súčasťou webu. „Počúvalo ma 
pár ľudí, pretože v tom čase vznikali člán-
ky o česko-slovenských podcastoch. 

„Ani profesori, ktorí učili 
žurnalistiku, netušili, že 

existujú podcasty.“

Redaktori ma tam vždy uviedli a prinieslo 
mi to nejakých poslucháčov,“ vyjadril sa na 
margo svojho podcastovania. „Bolo to ex-
perimentovanie. Študoval som žurnalistiku 
a chcel som skúšať nové žánre. V tom čase ešte 
asi ani profesori na katedre, ktorí sa venovali 

tradičnej žurnalistike, netušili, že existuje taká-
to forma komunikácie,“ uviedol.

To, že začiatky boli amatérske, nemení nič 
na tom, že Tomáš Ulej sa na slovenskom 
trhu stal zakladateľom slovenského pod-
castu. Skromne však tvrdí, že bol len „prvo-
lezec“ a že prvé skutočné podcasty vznikli 
neskôr. Tomáš Ulej považuje za profesionál-
ne podcasty tie, ktoré vznikli pod záštitou 
moderných redakcií s nahrávacími štúdiami, 
v ktorých je kvalitné technické vybavenie 
a dobrý zvuk.

Po dlhej prestávke opäť na scéne
Tomáš Ulej nahral 25 epizód a potom skon-
čil. Pokusy boli aj zo strany Rádia FM, kto-
ré v roku 2006 spustilo svoj prvý sloven-
ský rozhlasový podcast. Podcastovanie sa 
na Slovensku rozbehlo v roku 2017 reláciou 
Dobré ráno, ktorá je z dielne Denníka SME. 
Medzitým, ako skončil Tomáš Ulej s tvorbou 
podcastov a vzniklo Dobré ráno, pojem pod-
cast sme na Slovensku veľmi dobre nepo-
znali a diskutovalo sa, či majú vôbec šancu 
u nás niekedy preraziť.

Ak sme na Slovensku chceli zvýšiť počúva-
nosť podcastov, museli sme to vymyslieť 
inak. „Aby bol podcast úspešný v slovenských 

podmienkach a v slovenskom jazyku, musí rie-
šiť naozaj masovú tém. Politiku, krimi, cestova-
nie, jedlo alebo niečo podobné, čo vie zaujať ši-
roké spektrum ľudí. Literatúra tam nepatrí, pre-
tože tam človek dokáže mať stovky alebo tisíce 
vypočutí, ale je to málo v porovnaní s tým, ako 
sa na tom nadrie,“ vyjadril sa Ulej.

29 % Slovákov počúva podcasty
Ozajstný záujem o podcasty u nás začal na-
rastať s príchodom platforiem ako Spotify 
a veľkú zmenu priniesli aj smartfóny. Predtým 
sme si síce mohli dať zvuk do prehrávača ale-
bo ho počúvať v počítači, ale nebolo to ono. 
Vďaka streamovacím platformám sa pod-
casty dostali k širokému publiku.

„Tomáš Prokopčák brzdil vznik 
podcastov v denníku SME.“

„Väčšina podcastových aplikácií je zdarma a dá 
sa cez ne pripojiť k tisíckam podcastov, ktoré sú 
tiež prevažne zadarmo. Aj u nás prispieva k po-
pularite tejto audiožurnalistiky fakt, že je to po 
dlhej dobe nejaký nový, celkom kvalitný obsah, 
ktorý je pre všetkých,“ vyjadril sa vo svojom 
článku na stránke Denníka N Filip Struharík.

„Od začiatku sme museli vysvetľovať, čo sú pod-
casty, ako ich počúvať a prečo ich začíname 

Podcasty počúva len 29 % 
Slovákov, RTVS zaspala

Nahrával zvuky zvierat, hral na saxofóne alebo čítal literatúru. Takéto boli začiatky amatérskeho 
experimentovania v podaní Tomáša Uleja, autora prvého slovenského podcastu z roku 2005.

Nahrávanie prvých častí podcastu Dobré ráno.

TÉMA
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Fenčák zo ZAPO: Hovorené slovo  
v rádiu nemá na podcasty
Po osemnástich rokoch opustil Rádio Expres, aby sa mohol venovať podcastom 
naplno. O tom, ako vznikla firma ZAPO a čo je najdôležitejším znakom dobrého 
podcastu, sme sa zhovárali s MARTINOM FENČÁKOM, producentom podcastov.

TÉMA

robiť,“ zaspomínal na začiatky podcastu Dobré 
ráno, Dávid Tvrdoň, ktorý je jeho zakladate-
ľom. Inšpirovali sa zahraničím a vznikol z toho 
najpočúvanejší spravodajský podcast na 
Slovensku. „Skopírovali sme niečo, čo fungovalo 
v západných krajinách. V rovnakom roku, 2017, 
začal denník The New York Times produkovať 
denný spravodajský podcast The Daily a takmer 
každý mesiac vychádzali správy, ako im stúpa 
počúvanosť,“ hovorí Tvrdoň o zrode nápadu.

„Podcasty by počúvalo 
oveľa viac Slovákov, 

keby sme mali moderné 
verejnoprávne médium.“

Podľa prieskumov by podcasty na Slovensku 
mohlo počúvať oveľa viac ľudí, keby sme 
mali moderné verejnoprávne médium. 
Nedávna štatistika uvádza, že až 45 % 
Švédov počúva podcasty. Na Slovensku je to 
podľa agentúry 2muse 29 %. Viacerí ľudia pri-
pisujú úspech švédskych podcastov tomu, že 
Sverige Radio začalo poskytovať pred rokmi 
svoje relácie ako podcasty a dodnes patria 
k najpočúvanejším. „RTVS pristúpila až dva 
roky na to, ako sme začali robiť osvetu v den-
níku SME,“ konštatoval jeden zo zakladateľov 
Dobrého rána, Dávid Tvrdoň.

Dobré ráno mohlo vzniknúť skôr
Dávid Tvrdoň s Tomášom Prokopčákom vy-
plnili v roku 2017 obrovskú dieru na sloven-
skom podcastovom trhu. Založili najúspeš-
nejší spravodajský podcast Dobré ráno a už 
takmer štyri roky tvoria rannú rutinu desiatok 
tisíc ľudí na Slovensku. „Projekt na denný spra-
vodajský podcast po vzore The Daily som po-
slal vedeniu redakcie v rámci tradičného zberu 
nápadov na novinky a inovácie z redakcie. 

„Prvý slovenský podcast vyšiel 
v roku 2005.“

Na jeseň sa mi podarilo presvedčiť Tomáša 
Prokopčáka, aby do toho išiel,“ povedal o za-
čiatkoch Tvrdoň.„Podcasty denníka SME mohli 
vzniknúť o dva roky skôr. Ale bol som to práve 
ja, kto tento nápad brzdil,” hovorí vo svojom 
článku Tomáš Prokopčák.

Spoločne rozpracovali nápad pre podcast 
a dva týždne ho produkovali pre svojich kole-
gov, striedali moderátorov a na konci októbra 
2017 ho oficiálne spustili. „Mali sme plán, že ho 
na konci roka 2017 zrušíme, ak oň nebude záu-
jem, ale to sa nestalo,“ priznal Dávid.

V októbri 2021 sú to štyri roky od založenia 
najúspešnejšieho denného spravodajského 

podcastu. Vo svojom základe ostali až 
dodnes rovnakí. Podcast sa skladá z krátkej 
správy, ktorá je v úvode a dlhšom bloku, kto-
rý sa venuje jednej aktuálnej téme. V priebe-
hu vychádzania pridali hlásenie o počasí a o 
tom, kto oslavuje meniny, pretože to veľa ľudí 
žiadalo. „Za štyri roky sme zastabilizovali aj 
dĺžku trvania jednotlivých dielov, pretože prvé 
roky sa stalo, že v pondelok trval diel 26 minút 
a v stredu len 13 minút. Obmenili sa aj moderá-
tori, začali sme volať viac externých hostí, nie-
len kolegov z redakcie,“ doplnil Dávid.

Risk je zisk
„Ostatní sa vždy chceli niečím odlíšiť, ale 
mám pocit, že veľká časť poslucháčov 
s nami zostáva. Ako rozširujeme a meníme 
ponuku podcastov, tak sa pridávajú noví,“ 
dodal jeden zo zakladateľov Dobrého 
rána, Dávid Tvrdoň. Už od založenia sa dr-
žia na vrchných priečkach slovenského 
podcastového rebríčka. „Keď sledujem iné 
krajiny, väčšinou to je tiež tak, že tvorcovia, 
ktorí začali medzi prvými, si svoje publikum 

nesú so sebou a logicky zotrvávajú na pr-
vých priečkach,“ vyjadril sa Dávid.

V roku 2019 spravodajská agentúra 
Reutersv prieskume uviedla: „V súčasnej 
dobe je najpopulárnejší denný podcast SME 
Dobré ráno, ktorý priťahuje v priemere 17 000 
poslucháčov. Druhým je podcast Denníka 
N Newsfilter, ktorý mal do februára 2019 
takmer 10 000 stiahnutí denne, čo je viac ako 
dvojnásobný náklad v tlači. Tretí je Nahlas 
od aktuality.sk.“

Dávid Tvrdoň ešte doplnil, že v priebehu 
dvoch mesiacov nabrali niekoľko tisíc pra-
videlných poslucháčov, do roka to už bolo 
desať tisíc a pomerne rýchlo si potom začalo 
Dobré ráno na seba zarábať, čo znamenalo, 
že ho mohli udržiavať a rozširovať.

Autor: Adriana Brňáková 
Foto: archív Dávid Tvrdoň 

Zdroje: forbes.sk, podcasty.sme.sk, 
digitalnewsreport.org, mediahub.sk
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A čo potom podcasty, ktoré sú skôr o cha-
rizme moderátorov?
To je druhá strana veci. Človek môže mať 
kompetenciu, ale ak nemá dar storytellin-
gu, nie je zábavný, nemá charizmu a nevie si 
získať poslucháča atmosférou, nemá to zmy-
sel. Toto všetko má Lužifčák, práve preto na 
začiatku nasadili latku tak vysoko a stále si 
ju držia. Navyše ľudia ako Kubo Lužina sa ne-
rodia každý deň. Ich chémia s Gabom alebo 
s Joe Trendym v jeho druhom podcaste sa 
vyvíjala roky.

Môže sa zdať, že podcasty zažili najväčší 
boom počas pandémie. Potvrdzujú to aj 
vaše štatistiky?
Áno aj nie. Je pravda, že mnohí ľudia podcasty 
objavili a mnohí ľudia ich aj začali robiť, preto-
že na to mali čas. Ale ak sa rozprávame o čís-
lach, tak pandémia podcastom skôr ublížila.

Prečo?
Pretože podcastom najviac vyhovuje bežný 
režim, keď ľudia chodia do práce a do ško-
ly, idú von behať, kočíkovať, cestujú. Počas 
všetkých týchto činností väčšinou počúvajú 
podcast. Keď však prišli voľné dni, karanténa 
či lockdown, tak sme zistili, že tento režim vô-
bec neprospieva podcastom, respektíve ničo-
mu, čo je len audio.

Do akej miery ovplyvnila pandémia 
vaše podcasty?
Už na začiatku prvej vlny sme mali rozbehnu-
tých niekoľko úspešných projektov, ako na-
príklad jauuu, PS: to bolelo s Peťou a Evelyn 
alebo Boris a Brambor s Majom a Borisom. 
Vtedy sme prvýkrát videli, ako tento režim ne-
prospieva podcastom. Napríklad konkrétne 

podcasty, ktoré majú viac mužské publikum, 
mali pokles čísiel na úrovni až 15 %.

„Podcasty, ktoré majú prevažne 
mužské publikum, mali pokles 

čísiel na úrovni 15 %.“

A vaše fungovanie v prípade produkcie?
Najhoršia vec, ktorá sa nám stala, bolo to, že 
nám zatvorili reštaurácie, krčmy, vinárne, kde 
sme tie podcasty nahrávali. My sme vlastne 
do toho celého išli s tým, že nechceme mať 
profesionálne štúdio, pretože sme ho mali už 
plné zuby z rádia. Čiže z tohto pohľadu nám 
pandémia veľmi skomplikovala situáciu.

Kde ste potom hľadali východiská?
Tak ako každý, museli sme prejsť do 

onlinového priestoru, ale veľa sme sa nau-
čili. Napríklad nahrávať podcasty na diaľku. 
Nakúpili sme mikrofóny a dnes vieme urobiť 
relatívne kvalitnú nahrávku aj spojením ľudí 
cez zoom. V tom čase to bolo komplikované 
pre všetkých. Zistili sme, že ovládame veci, 
o ktorých sme vtedy nemali ani potuchy.

Je nejaká téma podcastu, ktorá vám na 
Slovensku chýba?
Tak to asi sklamem, nechýba. Keď sme za-
čínali, medzi naše méty a sny, ktoré sme si 
chceli splniť, patril vzťahový podcast, pretože 
som vtedy veľa počúval Call Her Daddy. Preto 
sme sa dali dokopy s Evelyn, keďže sme ve-
deli, že chce robiť niečo vzťahové. Tento ná-
pad som mal v šuplíku aj s hotovými témami. 
Druhý náš sen bol mať true crime podcast 
a to sa nám podarilo s Vražedným psyché.

Autor: Erik Šiška  
Foto: archív respondenta, 

zabavavpodcastoch.sk, Instagram/zapoofficial

Martin Fenčák sa ku rádiu dostal už ako 
pätnásťročný vo svojom rodnom Prešove. 
V roku 2002 začal pracovať v Rádiu Expres, 
kde sa vypracoval až na programového ria-
diteľa. Po mnohých rokoch opustil rádio, 
aby sa mohol sústrediť na produkciu pod-
castov a firmu ZAPO.

Kedy ste sa začali venovať podcastom naplno?
Ja sa podcastom ako koníčku na profesionál-
nej úrovni venujem od júna 2019, kedy sme 
s kamarátom Palom Krškom založili ZAPO, 
respektíve Zábavu v podcastoch. Vtedy sme 
sa produkcii venovali len po večeroch a cez 
víkendy, avšak počas minulého leta sme to zo-
brali vážne a odišiel som z rádia, pretože som 
to nestíhal. Dnes je ZAPO firma, ktorá produ-
kuje podcasty a po všetkých stránkach zaru-
čuje servis pre podcasterov. Chceme byť jed-
notkou v podcastovej zábave na Slovensku.

Čo robíte inak?
Chceme byť jednotkou v podcastovej zába-
ve na Slovensku. Taký cieľ sme si stanovili 
hneď na začiatku, keď sme prepadli produkcii 
podcastov. Môj prvý obľúbený podcast bol 
Lužifčák, aj keď dnes už nemám veľa času na 
jeho počúvanie. Lietal som na rádiové kon-
ferencie, a keďže som človek, ktorého vyruší 
aj mierna turbulencia, podcasty mi veľmi po-
mohli zvládať to. Pri dvojhodinovej epizóde 
Lužifčáka so Slážom som si uvedomil, že celý 
ten čas len počúvam, na nič iné nemyslím, 
bavím sa a stávam sa súčasťou ich prostredia. 
Vtedy som si povedal, že toto je budúcnosť 
audia a presne to chcem robiť.

Lužifčák navyše prišiel s dlhým, dvoj až 
trojhodinovým formátom podcastu.
Formát je hrozné slovo. V rádiu som ho stá-
le musel používať. Na podcastoch je skvelé, 
že v nich nič ako formát neexistuje, každý si 
môže urobiť, čo chce, je to absolútna slobo-
da. Za mikrofónom sa tak nemusíme tváriť, 
že sme iní, môžeme byť zábavní a autentickí 
ako v normálnom živote. Nie je to o hlase, ale 
o charizme. Preto nechceme robiť bezduché 
rozhovory, kde sa jeden pýta a druhý odpo-
vedá. Snažíme sa produkovať rovnocenné 
debaty medzi odborníkmi v danej oblasti.

Momentálne je pod hlavičkou ZAPO 23 rôz-
nych podcastov. O nahrávanie a produkciu 
sa staráte všetkým alebo si ju niekto rieši aj 
sám a vy len vydávate hotový produkt?
Všetky podcasty, ktoré vychádzajú pod ZAPO, 
nahrávame my. Podcaster, teda človek, ktorý 
podcast u nás nahráva, len príde, nahrá a od-
chádza. O všetko ostatné sa staráme my, cez 
dramaturgiu, strih až po konzultácie.

Máte vlastné štúdio?
Máme aj svoje priestory, kde nahrávame. Na 
začiatku, keď sme nahrávali len tri či štyri pod-
casty, tak sme to vedeli riešiť vo vinárni ale-
bo na nejakom dohodnutom mieste, ktoré sa 
nám páčilo a malo atmosféru. Avšak  po istom 
čase, keď nám začali pribúdať ďalšie podcasty, 
sa ku nám pridal tretí spoločník, môj kamarát 
Milan Lieskovský, ktorý má svoje vlastné štú-
dio. Teraz fungujeme v dvoch štúdiách.

Kto momentálne tvorí producentský 
tím ZAPO?
Celý tím sa skladá z piatich ľudí. Milan, 
Pali a ja sme traja producenti a Hanka 
Koblišková, ktorá to predáva. Ďalej máme 
ešte Lukáša, ktorý bol od začiatku náš fanú-
šik, veril tomu projektu. Neskôr z neho vziš-
lo, že vie strihať, nahrávať a dokáže nám aj 
mnohé veci vybaviť. Tak sme mu dali šancu 
a teraz sme šťastní, že ho máme.

Presuňme sa k hlavnej téme nášho čísla, 
podcastom. Myslíte si, že tento formát do-
káže byť konkurenciou pre rádio?
Ja by som to konkurenciou vôbec nenazý-
val, pretože podcast je od rádia diametrál-
ne odlišný. Povedzme, že najlepšie sa dá 
prirovnať k Instagramu, pretože podcas-
ter je niečo ako influencer. Presne na zá-
klade tých istých vecí sú ľudia úspešní na 
Instagrame a aj v podcaste.

„Ak sa rozprávame o číslach, 
tak pandémia podcastom 

skôr ublížila.“

Ako sa ľudia rozhodujú, čo budú počúvať?
Podľa Spotify štatistík vieme, že 20 % ľudí 
obľubuje v aute počúvať aj hovorené slovo. 
Osobne si však myslím, že ak má človek rád 
podcasty a má sa rozhodnúť, či bude počú-
vať rádio alebo podcast, tak si skôr vyberie 
podcast. Pretože hovorené slovo v rádiu, ak 
si odmyslíme reláciu Braňo Závodský naživo, 
nedokáže byť podcastu konkurenciou.

Čo je najdôležitejším znakom dobré-
ho podcastu?
Dopočúvanosť a kompetencia, to je alfa 
a omega. Počet vypočutí ešte nemusí povedať 
veľa. Dôležité je, koľko ľudí nechá podcast do-
znieť až do konca. Je lepšie mať celkovo menej 
vypočutí a 90 % dopočúvanosť než naopak. 
To je podstatné aj pre zadávateľov reklamy, 
pretože vtedy vidno, že nám poslucháč verí. 
Kompetencia je zas prvý predpoklad úspechu. 
Ak by k nám prišiel hociktorý moderátor z rá-
dia, pokojne aj Sajfa, že chce nahrávať podcast, 
ale nie je v danej téme doma, nenahráme ho.

ZAPO nahráva všetky podcasty vo vlastných štúdiách.

Martin Fenčák bol hosťom Týždňa vedy a techniky na FMK v roku 2019.

Tento rozhovor nájdete 
aj v podcastovej verzii

 
Martin Fenčák je 
bývalým progra-
movým riaditeľom 
Rádia Expres a za-
kladateľom firmy 
Zábava v podcas-
toch. Dnes, už ako 
jeden z troch spo-

ločníkov, poskytuje Slovenskému publiku 
portfólio nielen zábavných podcastov. 
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Skutočné kriminálne príbehy patria me-
dzi najpopulárnejší žáner vo všetkých ty-
poch médií. Ak človek strávi nejaký čas 
skúmaním tejto oblasti, rýchlo si všim-
ne, že takmer vždy sa zameriava na jeden 
druh zločinu – vraždu. Nie lúpež, útok ale-
bo vlámanie, ale vraždu, ktorá je exotic-
ká, bizarná a obzvlášť znepokojujúca.

Dan Rusu, lektor kriminológie na 
Birminghamskej univerzite, poukázal na to, 
že vnímanie tohto fenoménu sa objavu-
je desaťročia, aj keď v rôznych obmenách: 
„Fascinácia traumami a záhadami má v na-
šej kultúre dôslednú tradíciu. Smrť je všadep-
rítomná a preniká do každodenného života. 
Skutočné zločiny a ich príbehy predstavujú 
priestor, v ktorom môžeme zažiť aj si vytvoriť 
vlastné chápanie smrti ako súčasti života.“

Sledujeme veci, ktoré nám môžu ublížiť
Priťahuje nás psychológia prípadov. „Časť 
našej lásky k skutočnému zločinu sa zakla-
dá na niečom veľmi prirodzenom, na zve-
davosti. Sme zvedaví, kto sú tí ľudia, aké sú 
motívy ich zločinov. Chceme vedieť nie-
čo o mysli vraha. Tiež máme radi skladanie 

puzzle – zisťovanie, ako sa to stalo,“ vy-
svetlila doktorka Katherine Ramsland pre 
magazín Bustle. To, čo začalo ako koní-
ček zrodený zo zvedavosti, si však ľahko 
môže vyžiadať daň na duševnom zdraví.

Sérioví vrahovia vzrušujú a dráždia ľudí, po-
dobne ako dopravné nehody alebo prírod-
né katastrofy – potenciálne hrozby, ktoré by 
mohli ohroziť ľudstvo. Zo štúdie publikova-
nej Americkou psychologickou asociáciou 
vyplýva, že ľudia majú tendenciu automa-
ticky venovať viac pozornosti negatívnym 
udalostiam a informáciám ako pozitívnym.

„Chceme vedieť niečo 
o mysli vraha.“

Vidieť alebo počuť o vraždách v nás v sku-
točnosti spúšťa inštinkty prežitia. Klinický 
psychológ John Mayer to vysvetlil v rozho-
vore pre NBC News: „Do nášho podvedomia 
vstupuje negatívny vnem, ako keď sledujeme 
správy o hurikáne alebo havárii. Tieto dáta, 
ktoré vnímame, potom stimulujú amygda-
lu, časť mozgu zodpovednú za emócie, tak-
tiku prežitia a pamäť. Mozog vyhodnotí, či 

sú údaje hrozbou, a tak sa zapojí úsudok. Vo 
výsledku sa vyvolá odpoveď, boj alebo útek‘.“

Adrenalín, ktorý pumpuje do nášho tela, sa 
počas konzumácie skutočných kriminálnych 
príbehov môže stať návykovým. Profesor 
sociológie a kriminológie Scott Bonna v roz-
hovore pre Psychology Today povedal: 
„Verejnosť tieto príbehy lákajú, pretože v nás 
všetkých vyvolávajú najzákladnejšiu a najsil-
nejšiu emóciu – strach.“  Tento euforický nával 
emócií je podobný ako pri horských drá-
hach, kedy adrenalín zo strachu má silný sti-
mulujúci účinok na ľudský mozog.

Čeliť strachu v bezpečí je terapia
Sledovanie alebo počúvanie skutočných kri-
minálnych príbehov dáva príležitosť čeliť 
strachu zo smrti, bolesti, zúfalstva a súženia 
v reálnom čase, ale pritom stále cítiť určitú 
úroveň bezpečia. Pýtame sa samých seba, 
čo by sme robili alebo ako by sme reagovali 
v podobnej situácii. Podľa klinického psycho-
lóga Johna Mayera sledovanie katastrof spúš-
ťa mechanizmus zvládania: „Emocionálne sa 
môžeme inkubovať pozorovaním katastrof, 
čo nám pomáha zvládať ťažkosti v našich 

životoch.“ Čeliť tomu, čoho sa bojíme znova 
a znova v malých dávkach v bezpečnom pro-
stredí, nám posúva hranice. Vo výsledku sa 
pre nás stáva daný podnet menej desivý.

„Vo všeobecnosti máme 
tendenciu myslieť 

negatívne, aby sme sa 
chránili pred realitou.“

U ľudí, ktorí zažili traumu, však môže byť 
oslobodzujúce počuť vyjadrenú bolesť. 
Podľa štúdie Univerzity v Južnej Karolíne 
to pre obete domáceho násilia, ktoré počú-
vajú podcasty o skutočnom zločine, môže 
mať potenciálnu terapeutickú hodnotu. Na 
druhej strane doktor Stephen Rosenburg 
poukazuje na to, že táto empatická reakcia 
môže vplývať aj negatívne: „Byť človekom 
a mať empatiu dokáže spôsobiť, že sa bude-
me cítiť znepokojene alebo depresívne. Vo 
všeobecnosti máme tendenciu myslieť ne-
gatívne, aby sme sa chránili pred realitou.“

Negatívne udalosti aktivujú náš mozog 
Zvýšený strach a paranoja môžu byť výsled-
kom pripustenia si vražedných prípadov 
k telu. Prejavuje sa to tým, že sa začneme 
obávať robiť každodenné činnosti, akými 
je napríklad prechádzka so psom v prírode. 
Bežné aktivity, pri ktorých sme sa predtým 
cítili bezpečne a príjemne, sú zrazu strašia-
kom či možným rizikom. V takýchto prípa-
doch sa emocionálne zážitky uložia do moz-
gu a narúšajú rutinu človeka. Pri počúvaní 
alebo pozeraní príbehov o vrahoch môže 
telo začať reagovať pocitom úzkosti alebo 
nočnými morami. Taktiež sa môže stať opak, 

kedy človek znecitlivie voči násiliu, hlavne 
ak ide o mladšieho poslucháča alebo divá-
ka, ktorý sa stále mentálne vyvíja.

Fascinácia skutočnými kriminálnymi príbeh-
mi nie je výnimkou ani u nás na Slovensku. 
V rebríčku najúspešnejších podcastov 
je aj Vražedné psyché. Jeho tvorcom je 
Richard Mažonas, študent právnickej fakulty 
Trnavskej univerzity a jeho starý otec súd-
ny znalec. „Pevne verím, že počúvanie náš-
ho podcastu má na poslucháčov len dob-
rý vplyv – podobný, ako po prečítaní dobrej 
detektívky, alebo pozretí napínavého trilleru. 
S tým rozdielom, že od nás si možno odnesú 

aj nejaké poznatky z forenznej psychiatrie,“ 
povedal pre časopis Atteliér Mažonas.

Ženy tvoria väčšinu publika
Podľa štúdie psychologičky Amandy Vicaryovej 
príbehy o skutočných kriminálnych uda-
lostiach zaujímajú hlavne ženské publikum. 
Medzi poslucháčmi podcastov s touto temati-
kou je až 80 % žien. Paradoxom je, že násilné 
zločiny páchajú v 80 % prípadoch hlavne muži.

Odborníci v tejto oblasti tvrdia, že diváčky 
sa zaujímajú o tento žáner, aby sa naučili, 
ako sa nestať obeťou. Konzumácia podob-
ných príbehov umožňuje ženám predo-
všetkým zvládnuť svoje najhoršie obavy 
v bezpečnom prostredí. Napríklad sa môžu 
cítiť silnejšie, menej znepokojené a infor-
movanejšie, a tak si osvojiť schopnosti pre-
žitia a zistiť, ako reagovať v podobnej si-
tuácii. Do svojho podvedomia si vštepia 
praktické tipy a techniky sebaobrany, kto-
ré im môžu pomôcť rozpoznávať červe-
né vlajky v správaní vrahov či predátorov.

Tvorca Richard Mažonas z podcastu 
Vražedné psyché nám prezradil, že ich 
podcast počúva vyrovnaný pomer žien 
a mužov. O prevládajúcom ženskom publi-
ku v zahraničí ale vie: „Ťažko povedať pre-
čo to tak je, osobne si však myslím, že ženy 
majú radšej príbehy celkovo, či už kniž-
né, filmové alebo dokonca podcastové.“ 

Autor: Beáta Čúzyová 
Foto: unsplash.com/Maxim Hopman, 

Barbora Likavská 

Dokumentárne filmy, seriály, knihy či podcasty o skutočnom zločine fascinujú čoraz väčšiu skupinu ľudí na 
Slovensku i v zahraničí. Čím záhadnejší a morbídnejší zločin, tým väčšiu pozornosť priťahuje.

Vražda je populárna vo všetkých médiách

Tvorcom podcastu Vražedné psyché je študent práva na Trnavskej univerzite.

TÉMATÉMA
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Jedným z najčastejších názorov na sexuálne 
obťažovanie je, že človek, ktorý sa stal jeho 
obeťou, si za to môže sám. Spoločnosť ne-
vhodné správanie často pripisuje vzhľadu či 
prezentovaniu obete, hoci ona sama nene-
sie zodpovednosť za sexuálne obťažovanie. 
Namiesto oblečenia by sa mal klásť dôraz 
na to, prečo musíme ako spoločnosť vôbec 
takejto situácii čeliť.

Týka sa to aj našich študentov
Pred pár mesiacmi vznikol na sociálnej plat- 
forme TikTok trend, kde obete obťažovania 
v krátkych videách ukázali oblečenie, ktoré 
mali na sebe počas tejto traumatickej uda-
losti. Mnoho z nich v tom čase nenavštevo-
valo ani základnú školu.

Študentka našej fakulty sa s nami podelila 
o nepríjemnú skúsenosť so starším okoloidú-
cim pánom, ktorá sa odohrala počas jej prvé-
ho ročníka na strednej škole. Išlo o nevinnú, 
bežnú cestu domov po vyučovaní s kama-
rátkou. Po chvíli stretli staršieho pána, ktorý 
mohol byť vo veku ich starého otca. Nedávali 
tomu stretnutiu žiadnu pozornosť, denne 
okolo nich prešli desiatky rôznych ľudí.

„Náhle ten pán stál milimeter od nás a z ničoho 
nič sa ma dotkol v dolných intímnych parti-
ách,“ hovorí študentka našej školy Petra. Síce 
vo vnútri mala zmiešané pocity, navonok ne-
dokázala vydať žiadnu reakciu. „Bolo to príliš 
nepríjemné a nechcela som sa o tom rozprávať 
s nikým. Napokon sa to večer vo mne prelomilo 
a povedala som to rodičom. Bola som na seba 
nahnevaná, že som sa nejako neubránila.“

Nečinnosť ako obranný mechanizmus
Spoločnosť často nechápe, prečo sa obeť 
v daný moment neubránila. Priamo počas se-
xuálneho obťažovania sa obete často stanú 
pasívnymi účastníkmi deja. Stavajú sa exter-
nými pozorovateľmi v stresovej situácii. Hoci 
nejde o vhodný spôsob správania sa, treba 
chápať, že pravdepodobne ide o jedinú reak-
ciu, ktorej je osoba v daný moment schopná.

„Nevedel som, ako 
zareagovať, tak som mu 
povedal pravdu, že som 
heterosexuál a nie je mi 

príjemné, keď sa ma dotýka.“

„V žiadnom prípade by nemalo ísť o takzvanú 
sekundárnu viktimizáciu obetí otázkami typu 
prečo sa neobránili alebo nezavolali pomoc. 
Uvedené otázky iba prehlbujú pocity hanby, 
strachu, bezmocnosti a sebaobviňovania, kto-
ré sa v obetiach po sexuálnom obťažovaní veľ-
mi často spontánne vynárajú,“ hovorí psycho-
logička Kinga Izsóf Jurásová.

Problematika sexuálneho zneužívania je síce 
viac spätá so ženským pohlavím, muži nie sú 
taktiež výnimka. K aktérom sexuálneho obťa-
žovania u mužov nepatrí len ženské pohlavie. 
Obete, ktoré napadnú práve muži, sa často 
stretávajú s nepochopením a výsmechom, 
ak sa rozhodnú o svoju skúsenosť podeliť. 
U mnohých z nich to môže vyvolať spytova-
nie vlastnej sexuálnej orientácie. Obeť má 
pritom strach, že ju bude okolie posmešne 
označovať za homosexuála.

Daniel robil taxikára. Na Panenskej ulici 
v Bratislave, kde sa nachádza gay klub, mu 
s úsmevom na tvári nastúpil do auta muž. 
Nešlo o obyčajného zákazníka, bez pozdra-
vu a ostychu ho hneď chytil za dolné intím-
ne partie. „Vysvetlil som mu, že nie som ho-
mosexuál a že ak by som aj bol, tak takto sa 
to nerobí. On mi na to len odpovedal, že ne-
viem, čo je dobré. Pokúsil sa o to aj druhýkrát. 
Upozornil som ho, že ak to ešte raz spraví, vy-
sadím ho. Celú cestu sa na mňa usmieval ako-
by sa nič nestalo. Po ukončení cesty som ho 
nahlásil,“ vysvetľuje Lukáš.

Keď slovo nie stráca význam
Skúsenosť mladého vysokoškoláka Lukáša  
a tiež odohráva na Panenskej ulici. S kamarátom 
sa zo zvedavosti rozhodli pozrieť do nemenova-
ného gay klubu. Najskôr si všimol, že na bare sa 
na neho stále pozerá nejaký muž. Na parkete už 
za ním prišiel. Pôsobil dotieravým dojmom. Po 
chvíli sa mu prihovoril a chytil ho za prsia.

Nočné ulice sú nebezpečné
pre obe pohlavia

SPOLOČNOSŤ

Za sexuálne obťažovanie je vždy 
zodpovedný aktér, nie obeť, hovorí 
psychologička Kinga Izsóf Jurásová.

TÉMA

Známe-neznáme podcasty, ktoré sa oplatí počuť

Väčšina ľudí počúva podcasty, ktoré spadajú pod väčšie médium alebo spoločnosť. Ich značka 
má byť akousi zárukou kvality. Dobré podcasty ale vznikajú aj doma „na kolene“, bez nároku na 
honorár, len tak, pre radosť.

The Buca Talks o bežnom živote
Hovoríte, že podnetom na podcast bolo 
to, aby sa ľudia naučili počúvať a vnímať. 
Zmenili sa vaši poslucháči za tri roky?
Neviem, ale cítim z nich úprimný záujem, 
možno väčší ako na začiatku. Mojím cieľom 
nie je urobiť bombastickú epizódu so zná-
mou osobnosťou, ale robiť dlhodobo kva-
litné časti, ktoré v ľuďoch niečo zanechajú – 
emóciu, záujem, objav, nadšenie, motiváciu.

Nechceli ste s tým niekedy seknúť, pretože 
ste mali pocit, že vás to prestalo napĺňať? 
Chcela som, veľakrát. Nešvár dnešnej 
doby a porovnávanie sa dostalo sem-tam 
aj mňa. Raz som na 1. apríla oznámila, že 
podcast končí. Ľudia mi písali, že snáď to 
nemyslím vážne, pretože im moje Nedeľné 
Omše pomáhajú dostať sa z náročných  
situácií. Som poctená, a to mi nedovolí  
prestať. Je to môj životný projekt.

Odkiaľ beriete inšpiráciu na témy?
Som veľmi spontánna a taký je aj podcast. 
Ľudia sa môžu tešiť na čokoľvek, aj keď 
väčšinu tvoria práve silné osobné príbehy 
neznámych ľudí.

Podnicast o podnikaní a biznise 
Vyskúšali ste viacero projektov. Vedeli ste, 
že tento podcast sa uchytí a vydrží dlhšie? 
Každému projektu zväčša dávam rok až 

dva, a pokiaľ sa za tento čas neuchytí, roz-
mýšľam, čo s ním. Podnicast sa rozbehol 
do takej miery, že mi dáva zmysel pokračo-
vať v ňom. Ale za úspech ho zatiaľ nepova-
žujem, na to je skoro.

Podľa čoho si vyberáte hostí?
Väčšinou oslovím podnikateľov, ktorí majú 
už niečo za sebou. Pozerám sa na ich  
projekty, aké obraty ich firma robí. Mal som 
v podcaste aj hostí z firiem, ktoré boli síce 
menšie, ale ich skúsenosť bola pre poslu-
cháčov zaujímavá. 
  
Inšpirujete sa rozhovormi s hosťami? 
Jedným z dôvodov, prečo som vôbec pod-
cast začal robiť, bolo, aby som sa stretá-
val so zaujímavými ľuďmi. Takže veľakrát sa 
sám inšpirujem hosťami a ich skúsenosťami.

Mama Gang o ženách a mamách
S podcastom ste začali pred rokom, 
dovtedy tu nič podobné nebolo. Tušili 
ste, že si nájde takú obľubu?
Dúfali sme v to. Vytvárali sme niečo, 
čo nám osobne chýbalo. Urobili sme si 
prieskum, mali sme kopec nápadov a ve-
novali sme sa téme, ktorá nás chytala za 
srdce. Zároveň sme sa poznali po profesio-
nálnej stránke, tak sme vedeli, že sa môže-
me jedna na druhú spoľahnúť. Naše  oča-
kávania však boli skromné.

Boli pre vás začiatky náročné?
Začiatok sme pre pandémiu museli posunúť. 
Keď nemôžu prísť hostia, ťažko sa robia roz-
hovory. Kým sa to uvoľnilo, Adel stihla porodiť 
a ja som mala polročné dieťa. Logistika s naši-
mi mužmi, deťmi a hosťami bola na začiatku 
komplikovaná. Náročné bolo aj zorientovať sa 
v tom po technickej stránke. Ako to  nahrať, 
na čo to nahrať a ako to dostať  online na tie 
správne platformy. Je za tým veľa neviditeľnej 
roboty, ktorú sme sa učili za pochodu.

Dostávate od poslucháčok reakcie, že 
s vašimi názormi nesúhlasia alebo vám 
dávajú nevyžiadané rady?
Toto sa mení. Zo začiatku to bola celkom 
komorná komunita, poslucháčky boli ženy, 
ktoré vnímali veci podobne ako my.  
Keď prišla kritika, väčšinou bola konštruk-
tívna. Čím je podcast populárnejší, tým 
je publikum širšie a reakcie farebnejšie. 
Nedávno sme nahrali diel o pôrodoch 
a hoci sme tú tému otvárali aj dávnejšie, 
teraz boli reakcie oveľa viac vyostrené.

Autor: Katarína Borovská  
Foto: Martina Bucková, Peter Chodelka, 

Mama Gang

The Buca Talks Pondnicast s Petrom Chondelkom Mama Gang

 
www.attelier.sk/nezname-podcasty
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„Povedal som mu, že nemám záujem, no o pár 
minúť opäť prišiel. Klamal som mu, že môj ka-
marát je môj priateľ a nepáči sa mu táto situ-
ácia. Nenechal sa odradiť a v priebehu večera 
zas za mnou prišiel. Tentokrát ma chytil za lýt-
ko a povedal mi niečo v zmysle, že mám veľmi 
pekné lýtka,“ opísal svoju situáciu Marek.

„Nevedel som ako zareagovať, tak som mu 
povedal pravdu, že som heterosexuál a nie je 
mi príjemné, keď sa ma dotýka. Myslel som si, 
že týmto celá táto nepríjemná situácia skon-
čí, no mýlil som sa. Opäť sa vrátil a chytil ma 
za zadok. Z dôvodu sebaobrany som reago-
val už o niečo vulgárnejšie. Je smutné, že až 
cez vulgarizmy napokon pochopil, že naozaj 
nemám záujem,“ vysvetlil. 

Nezabúdajme na mužov
Dominik sa podelil so svojimi skúsenosťami 
priamo z Trnavy. Po ceste domov z podniku 
išiel okolo druhej ráno po námestí. Bol sám, 
nikto nebol v jeho blízkosti. Náhle k nemu 
podišiel neznámy muž. Predstavil sa mu a spý-
tal sa ho, či si nechce zarobiť. „Nechápavo som 
sa na neho pozeral, že čo mi hovorí. Po pár se-
kundách ticha mi povedal, že mi zaplatí za to, ak 

ma môže orálne uspokojiť. Po stručnom preuká-
zaní môjho názoru na túto ponuku odišiel.“

S ďalšou podobnou skúsenosťou sa stre-
tol o rok neskôr tiež na námestí, dokonca aj 
v rovnakom čase. „Z ničoho nič prišiel za mnou 
neznámy starší pán, že ma pozýva na jedlo. 
Nereagoval som, tak pristúpil ku mne bližšie 
a snažil sa ma chytiť za ruku. Odtrhol som sa 
od neho a povedal som mu, že si neželám, aby 
sa ma dotýkal. Ohradil sa tým, že sa snažil byť 
ku mne len milý a chcel ma pozvať na jedlo. 
Doteraz netuším čo si mám o tom myslieť.“

Mužských respondentov, ktorí sa s nami po-
delili o ich nepríjemné skúsenosti, trápi, že 
ženy musia často čeliť takýmto situáciám 
a nie vždy sa dokážu ubrániť. Všimli si, že ak-
térmi sú väčšinou práve muži. Podľa jedného 
z dopytovaných sa násilníci nevedia ovládať 
a poväčšine žijú v mylných predstavách, pri-
čom potrebujú odbornú pomoc.

Obťažovanie môže byť aj slovné
Zahraničné štatistiky z tejto oblasti uvádzajú, 
že až 94 % žien, ktoré pôsobia v Hollywoode 
zažilo alebo má skúsenosť so sexuálnym 

obťažovaním. Ako spoločnosť tomuto prob-
lému čelíme každodenne, no stále nad ním 
nemáme kontrolu. Hoci si to mnohí neuve-
domujú, za obťažovanie sa považujú aj rôzne 
verbálne a neverbálne formy.

„Hranica medzi nevinným komplimentom 
a sexuálnym obťažovaním je veľmi úzka. Mali 
by sme sa riadiť pravidlom, že ak kompliment 
nie je druhou stranou pozitívne prijímaný, 
mali by sme uvedené prejavy v budúcnos-
ti obmedziť,“ hovorí psychologička. Takmer 
každá žena čelila situácii, kedy na ňu muž 
pískal alebo jej nepríjemným spôsobom 
dvoril rôznymi neprimeranými gestami.

Môže sa to stať všade, či už na pracovisku ale-
bo na diskotéke. Pri nedávnom rozhovore sa 
so mnou spolužiačka podelila o jej nepríjemné 
zážitky z klubov. Neraz sa jej stalo, že sa zabá-
vala a neznámy muž ju začal pri tanci obchyt-
kávať alebo jej dávať ruku pod sukňu. „Občas 
mám pocit, že pre niektorých chlapcoch neplatí 
slovo nie. Nech sa potom nečudujú, že väčšinou 
napokon dostanú od niekoho po ústach,“ hovorí 
študentka našej fakulty Zuzana.

„Je naozaj nepríjemné, keď sa mužské po-
hlavie takto ponižuje a vyvíja nátlak, aj keď 
vidí, že neprejavujem žiaden záujem. Na dis-
kotéky sa neobliekam vôbec vyzývavo, no aj 
tak sa stretávam s týmto správaním. Dokáže 
to pokaziť zábavu, ba niekedy aj celý večer,“ 
pokračuje v rozprávaní.

Instagramový profil zbiera zážitky obetí 
V lete internetom preletela správa o tom, 
ako chlap sediaci vo vlaku začal masturbovať 
pred dievčaťom oproti. Medzi obeťou a akté-
rom bol iba cestovný kufor. Muž si bol vedo-
mý toho, čo robí, celý čas sa na ňu usmieval 
a oblizoval si pery. Okolo prešlo niekoľko ces-
tujúcich, no nikto nezasiahol.

Na internete sa spustila kritická vlna komen-
tárov. Medzi nimi boli aj také, ktoré kritizovali 
oblečenie dievčaťa, hoci vôbec nebolo od-
halené. Mala na sebe dlhé rolákové šaty s dl-
hým rukávom. Žiaľ, tento prípad obťažovania 
vo vlaku sa nestal prvý a ani poslednýkrát.

Katarína mala pred dvoma rokmi v noč-
nom vlaku cestou do Prahy podobnú skú-
senosť. Išla na výlet s priateľkami. Prisadol 
si k nim neznámy muž, ktorý sa im predsta-
vil, že pochádza z Anglicka. Neskôr sa vo 
vlaku zhasli svetla a zaspali.

„Náhle som sa zobudila na to, ako sa ma niekto 
dotýka. Hneď som chytila jeho ruku a dala som 
ju zo seba preč. On sa ma ešte prekvapene spý-
tal či sa mi to nepáčilo. Odišla som na toaletu 
a zavolala som kamarátke. Keď som sa vrátila, 
muž už spal,“ opísala svoju skúsenosť.

Práve kvôli takýmto prípadom vznikol pred pár 
mesiacmi na Instagrame účet @stop_catcal-
ling_now, ktorý spravuje slovenská influencerka 
Ema Lacová spolu s kamarátkou. Profil vznikol 
po tom, čo jej priateľky fotili a natáčali neznámi 
muži pri opaľovaní. Účet pomáha obetiam sexu-
álneho obťažovania o tomto probléme verejne 
rozprávať. Zbiera ich zážitky a tiež neprimerané 
komentáre spoločnosti na túto problematiku.

Ako reagovať?
„Ak k obťažovaniu dochádza v prítomnosti 
iných ľudí, je potrebné hlasno vyjadriť aktérovi 
sexuálneho obťažovania, že s jeho správaním 
nesúhlasíme,“ hovorí psychologička. Mnoho 
ľudí nachádzajúcich sa v skupine si myslí, že 

situácia sa ich netýka a zareaguje niekto iný. 
Obťažovaná osoba by sa mala tiež fyzicky 
brániť, ak jej to okolnosti dovoľujú.

„Náhle som sa zobudila na 
to, ako sa ma niekto dotýka.“

Z hľadiska dlhodobého obťažovania by mala 
obeť nájsť aspoň jednu osobu, ktorej verí 
a môže sa jej zdôveriť. Obeť by si mala uve-
domiť, že za sexuálne obťažovanie je vždy 
zodpovedný aktér. Taktiež existujú rôzne 
občianske združenia a organizácie, ktoré 
poskytujú bezplatnú psychologickú a práv-
nu pomoc v prípade obťažovania. Jednou 
z nich je organizácia Pomoc obetiam násilia, 
ktorá sídli i v Trnave či online poradňa iPčko.

Pokiaľ ide o obťažovanie v práci a dosta-
točne vyjadrenie názoru na danú situáciu 
nie je účinné, je potrebné podať sťažnosť 
zamestnávateľovi a dožadovať sa nápra-
vy situácie. Zamestnávateľ je povinný na 
sťažnosť zamestnanca reagovať a vykonať 
nápravu. Ak má obeť obavy o stratu prá-
ce, riešením je, že svedkovia nebudú voči 
danej situácií ľahostajní a dajú najavo, že 
takéto správanie považujú za neprijateľ-
né. V prípade nedostatočne poskytnutej 
ochrany od zamestnávateľa je možné po-
dať podnet na inšpektorát práce.

Autor: Lenka Šamajová 
Foto: Instagram/stop_catcalling_now   

Ilustrácia: Lenka Gombárová

 
FORMY SEXUÁLNEHO NÁSILIA

V najširšom zmysle slova sú násilím všetky 
vynucované aktivity sexualizovanej povahy.

Verbálne – dvojzmyselné narážky, vtipy so 
sexuálnym podtónom.

Neverbálne – pohvizdovanie, cmukanie, 
gestá, rozposielanie e-mailov a správ so  
sexuálnym obsahom.

Fyzické – nežiaduce dotyky, potľapkávanie, 
nútenie do sexuálnych praktík, znásilnenie. 

Spoločnosť často nerozumie tomu, prečo sa obeť v daný moment neubránila. 

Organizácia Pomoc obetiam násilia poskytuje bezplatnú psychologickú pomoc.

SPOLOČNOSŤSPOLOČNOSŤ
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MARKETING

Instagram je toxický a Facebook 
o tom vie

Novodobý fenomén skresľovania reality na Instagrame začína mať vážne dopady na mentálne zdravie 
mladých ľudí – odhaľuje to interný dokument Facebooku. Trend instagramových filtrov a častej 
úpravy fotiek preberajú i slovenskí influenceri.

Instagram má v súčasnosti viac ako miliardu 
aktívnych používateľov. Približne 51 % z nich 
sú ženy a 72 % je tínedžerov. 24 % amerických 
tínedžerov si myslí, že Instagram má prevažne 
negatívny dopad na ich život. Skresľuje realitu, 
rozširuje šikanu a vytvára na nich neprimeraný 
tlak. Pri pohľade na dokonalé životy influence-
rov, majú pocit menejcennosti. Bohužiaľ, tento 
fenomén neobišiel ani Slovensko. 

Úprava fotiek – nová norma 
Príkladom instagramovej „dokonalosti“ je aj 
Zuzanita (Zuzana Žilinčíková), ktorá má v sú-
časnosti takmer 97-tisíc sledovateľov, me-
dzi ktorými je aj predseda NR SR Boris Kollár. 
Influencerka je na Instagrame známa hlavne 
vďaka extenzívnemu skrášľovaniu fotografií, pri 
ktorých je očividné, že boli vopred upravené. 

„Kedysi, keď som nemala peknú pleť, cítila 
som sa pri prezeraní Instagramu zle. Hlavne 
kvôli dokonalej pleti, ktorá sa všade ukazu-
je. Hovorila som si, aký je svet nespravodlivý 
a bez drobnej retuše som fotku ani nepridala,“ 
priznáva študentka Adriana. 

Páčia sa jej neupravené i upravené fotky, ale 
na jej psychiku to už vplyv nemá. To, čo vidí, 
neporovnáva so sebou. Podvedome hodnotí, 
ale neporovnáva. Ďalej Adriana podotýka, že 
by sa k problematike mala robiť väčšia osveta.

Z reality show poznáme aj neoficiálnu krá-
ľovnú slovenského Instagramu Zuzanu 
Plačkovú. Na televíznych obrazovkách sa 
prvýkrát objavila v roku 2012 ako súťažiaca 
v reality show Hotel Paradise. 

Plačková má v čase písania tohto člán-
ku 814-tisíc sledovateľov na Instagrame. 
Do akej miery upravuje svoje fotky, moh-
la spoločnosť vidieť počas odovzdávania 
cien Social Awards Slovakia, kde Zuzana 
Plačková figurovala ako partner relácie. Na 
televíznej obrazovke bola iná – bez filtrov 
a po plastike tváre. 

„Negatívne porovnávanie 
sa so sociálnymi sieťami má 
škodlivý vplyv na spokojnosť 

s vlastným telom.“

Svet bez filtrov
Na Instagrame môžeme vidieť iný, skreslený 
pohľad reality. Podľa študentky Natálie by 
sme mali používanie instagramových filtrov 
zredukovať. „Face filtrov je už veľa. Niektoré 
spravia z človeka inú osobu, ktorá nemá s rea-
litou nič spoločné. Práve preto by sme ich mali 
obmedziť,“ myslí si. Tiež dodáva, že by veľmi 
pomohlo, aby sa už deti na základných ško-
lách učili o vplyve sociálnych sietí, o závis-
losti na nich či o skreslenej realite. 

Okrem profilov, ktoré skresľujú realitu na 
Instagrame, nájdeme aj profily, ktoré sa 
snažia o presný opak, a teda o prezento-
vanie reality takej, aká v skutočnosti je. 
Jedným z nich je aj česká platforma @sve-
tinfluenceru, ktorá pravidelne upozorňuje 
na amorálnu reklamu, reklamu bez ozna-
čenia či prehnanú retuš fotiek. Dobrým prí-
kladom je aj zahraničný profil @influencer-
sinthewild, ktorý odhaľuje zákulisie natáča-
nia a tvorby influencerských príspevkov.. 

„Podľa mňa by to obmedzenie instagramových 
filtrov nebolo na škodu. Ľudia by sa mali zobrazo-
vať takí, akí v skutočnosti sú a nie sa pretvarovať 
a hrať na niekoho iného. V reálnom živote predsa 
ich okolie aj tak vie, ako naozaj vyzerajú,“ myslí si 
študent Filip. Rovnako dodáva, že Instagram za-
čal používať len nedávno a aj to len kvôli práci. 
Napriek tomu sa s filtrami na fotkách stretáva 
často, napríklad na profile svojej priateľky. 

V onlinovom prostredí majú ženy väčšiu ten-
denciu porovnávať sa, prípadne negatívne 
hodnotia iné ženy. Negatívne porovnávanie 
sa s druhými má škodlivý vplyv na spokoj-
nosť s vlastným telom a zároveň významne 
ovplyvňuje správanie, ktoré vedie k vytúže-
nej postave. Vyplýva to z výskumu , ktorý rea-
lizovali austrálski výskumníci v roku 2017. „Nie 
som milovníčkou filtrov a používam ich zväčša 

MARKETING

zo srandy alebo z nudy. Ak by to ale malo po-
môcť k lepšej psychike ľudí, najmä tínedžerov, 
nerobilo by mi problém, ak by tieto filtre neexis-
tovali,“ tvrdí študentka Lenka. 

Príliš sa porovnávame
The Wall Street Journal vydal 14. septembra 
2021 správu o tajnom dokumente Facebooku, 
v ktorom sa uvádza, že posledné tri roky sa 
spoločnosť venovala zbieraniu dát o tom, aký 
má Instagram vplyv na mladých používateľov. 

„Zhoršujeme percepciu vlastného tela u jed-
ného z troch dievčat. Podľa tínedžerov môže 
Instagram za ich prehlbujúcu sa úzkosť 
a depresiu. Táto odpoveď bola konzistentná 
vo všetkých skupinách,“ píše sa v dokumente. 
Odpoveďou Facebooku na tento zverejnený 
dokument bolo, že výskum nedokazoval žiad-
ne kauzálne prepojenie. Spoločnosť sa tiež 
vyjadrila, že väčšina tínedžerov, ktorá mala 
problémy s percepciou vlastného tela, dek-
larovala, že Instagram ich mentálne zdravie 
zlepšil alebo ho nijak neovplyvnil. Slavomíra 
Černáková, autorka projektu Duše naše, má 
však iný názor: „Porovnaním si obrazu, ktorý 
vidíme s tým naším vlastným, môže prinášať 
frustráciu, nespokojnosť, pocity nenaplnenia 
a zlyhania. Následne nemusíme vnímať vlastné 
úspechy a jedinečnosť, pretože nám to zrazu ne-
stačí a je to málo. Takto sa môžeme dostávať 
do bludného kruhu tlaku a zlyhaní.“

Nie je to automobilka
Adam Mosseri, ktorý je šéfom Instagramu, 
musel čeliť kritike po tom, ako prirovnal 
sociálne siete k automobilovému priemys-
lu. „Vieme, že pri autonehodách zomrie viac 
ľudí, než by zomrelo prirodzenou smrťou, 
ale automobilový priemysel má oveľa väčšiu 
hodnotu, ako je tá, ktorú ničí. Myslím si, že 
sociálne siete sú na tom podobne,“ povedal 
Mosseri v epizóde podcastu Recode Media. 

Medzi kritikmi bol aj bývalý zamestnanec 
Facebooku Brian Bolland, ktorý poukázal 
na to, že na rozdiel od sociálnych sietí je 
automobilový priemysel prísne regulova-
ný. Ak ste sile Instagramu podľahli, stále je 
cesta späť. Slavomíra Černáková na záver 
dodáva, že by sme si mali vyhradiť čas na 
seba a na vlastnú psychohygienu, aby sme 
sa nestratili v sociálnych tlakoch spoloč-
nosti. V prípade potreby je vhodné obrátiť 
sa na svoje okolie či vyhľadať odborníka, 
ktorý vám pomôže nájsť sa.

Autor: Bernadetta Čaranová 
Foto: Katka Hrbková, pexels.com 

Zdroje: emarketer.com, statista.com Redaktori časopisu atteliér pred a po použití filtrov.

TÉMATÉMA
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Prečo sme sa v Atteliéri  
dali zaočkovať

Vážim si vedu,  
ktorá nám desaťročia  

zachraňuje životy. 

doktorand Pali

Chcem prispieť ku kolektívnej 
imunite a opäť organizovať 

podujatia.
 podcaster Erik

Túžim sa cítiť  
bezpečnejšie a nebáť sa,  

že sa znova nakazím. 
redaktorka Miška

Rada trávim čas 
s ľuďmi a chcem, 
aby boli v bezpečí.

šéfredaktorka Šima....

HAJLAJTHAJLAJT HAJLAJTHAJLAJT
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Naša univerzita aktuálne prechádza na novú 
vizuálnu identitu, za ktorou stoja šikovní 
chlapci z agentúry GoBigname. Absolvent 
FMK a grafický dizajnér Jakub Oleš spolu 
s doktorkou Vladimírou Jurišovou, ktorá celý 
proces koordinovala, hovoria, ako prebie-
hal, čím je nové písmo UCM Sans výnimoč-
né a čo nové môžeme očakávať.

Na univerzite ste to boli práve vy, kto 
inicioval nápad vytvorenia jednotnej vi-
zuálnej identity a koordinoval celý pro-
ces. Aká bola vaša prvotná predstava 
a čo ste očakávali od tohto projektu?
VJ: Áno, proces tvorby vizuálnej identity 
našej univerzity som od začiatku koordi-
novala. Nebolo to jednoduché. Celý pro-
ces od prvotnej myšlienky, cez briefing až 
po detailný dizajn manuál a ďalšie dôležité 
kroky trval približne dva a pol roka. 

Pre mňa a môj užší tím – Martin Klementis, 
Michal Kubovics a Natália Nagyová, to 
boli nie desiatky, ale stovky hodín prá-
ce. A to nie sme ani na konci, pretože 

implementáciou identity na všetkých úrov-
niach univerzity to všetko len začína. Čo sa 
týka prvotnej predstavy a očakávaní, chceli 
sme, aby sa vizuálna identita univerzity, fa-
kúlt a inštitútu zjednotila a mala moderný, 
nadčasový, jednoduchý a jedinečný vizuál-
ny jazyk. Pôvodné logo prestalo byť postu-
pom času funkčné.

„Vedeli sme, že chceme 
vytvoriť písmo postavené 

na príbehu.”

Obsahovalo totiž päť farieb, ktoré symbo-
lizovali päť fakúlt, no s rastom univerzi-
ty a pribúdaním ďalších súčastí, napríklad 
Inštitútu manažmentu, už nebolo mož-
né pridávať doň ďalšie farby. To bol jeden 
z mnohých problémov predošlej vizuality. 
Univerzita nemala profesionálne spraco-
vaný dizajn manuál a okrem loga, písma či 
základnej farebnosti, nemala definované 
iné pravidlá práce s identitou. Taktiež chý-
bala vizuálna príslušnosť fakúlt a inštitú-
tu k univerzite a systematické nastavenie 

architektúry značky UCM, jej fakúlt a in-
štitútu. Nebolo veľmi na čom stavať silnú 
a rozpoznateľnú identitu našej univerzity.

Pracujete pre agentúru GoBigname. Čo to 
pre vás ako absolventa znamenalo, že ste sa 
mohli podieľať na tvorbe vizuálnej identity 
vašej alma mater? Bola to výzva?
JO: Bolo veľmi príjemné pracovať na bran-
de univerzity, na ktorej som kedysi aj štu-
doval. Zároveň si veľmi vážim ľudí, s ktorý-
mi som mohol na tomto projekte spolu-
pracovať. Samozrejme, bola to pre mňa 
aj výzva, pretože, ako ste spomenuli, štu-
doval som na FMK, a preto som chcel, aby 
bolo všetko perfektné. 

V štúdiu GoBigname máte za sebou stov-
ky projektov pre domáce a aj medzinárod-
né značky a korporácie. Ako by ste špecifi-
kovali prácu pre univerzitu? 
JO: Vo všeobecnosti je proces vytvárania 
identity pre hocijakého klienta zložitý, ale 
čo je zásadný rozdiel, a to nepociťujem asi 
len ja ako dizajnér, verejnoprávna sféra 

je v porovnaní so súkromnou úplne iným 
svetom. V tom súkromnom buchne jeden 
človek po stole a povie, čo sa mu páči a čo 
chce. V prípade univerzity to tak nie je. 
Musíme byť opatrnejší, musíme vedieť, do 
akej miery si môžeme uletieť a koľko toho 
budeme dávkovať.

Mali ste nejaké podmienky pre tvorcov 
alebo ste nechali všetko v ich rukách?
VJ: Mali sme predstavu o architektúre značky. 
Vedeli sme, že chceme vytvoriť písmo posta-
vené na príbehu. Myslím, že sa to aj skutočne 
podarilo. Vizuálnu identitu navrhovali profe-
sionáli z agentúry GoBigname, čiže čo sa týka 
konkrétneho vizuálneho uchopenia, tam sme 
nezasahovali a počkali sme si na návrh.

Ako vyzerá proces tvorby vizuálnej identity?
JO: Digitálna doba priniesla na značky nové 
požiadavky. Značky ako Nissan, Burger King, 
Peugeot či Pfeizer redizajnovali kvôli tomu, aby 
efektívnejšie komunikovali v online prostredí.

„Nevytvárame logá, ale 
komplexnú vizuálnu identitu.”

Preto začíname aj my s klientom rozhovor, 
v ktorom na tieto faktory myslíme. Nasleduje 
brief, ktorý si spolu prejdeme a zhodnotíme, 
aby sme vedeli, ako ďaleko môžeme zájsť. 
Potom začína prieskum konkurencie, pri kto-
rom si všímame, ako komunikuje, čo funguje 
v danom segmente a čo nie. Pre nás je dôleži-
tá silná jasná idea, ktorú hľadáme za každým 
brandom. Snažíme sa identifikovať trendy 
a pracovať s nimi v návrhoch.Treba pozname-
nať, že páčivosť je subjektívna, najskôr treba 
hodnotiť objektívne kritériá. Každému v úvo-
de napadnú nejaké asociácie. Páčivosť príde až 

s používaním neskôr. Preto nevytvárame „logá”, 
ale komplexnú vizuálnu identitu. Ak máme 
všetko, čo potrebujeme, nasleduje prezentá-
cia s našou ideou, ktorá je pripravená formou 
komplexného odprezentovania brandu. Po od-
prezentovaní prichádza spätná väzba, ktorá nás 
opäť posunie ďalej. Výsledkom je dizajn ma-

nuál, ktorý vďaka svojmu obsahu zabezpečuje 
konzistentnú vizuálnu komunikáciu značky.

Dizajn a grafika sú vec vkusu. Vyskytol 
sa pri tvorbe medzi vami a univerzitou 
konflikt názorov?
JO: Na začiatok hneď musím podotknúť 
jednu dôležitú vec. Branding je proces, pri 
ktorom treba potlačiť svoje ego a nemys-
lieť si o sebe, že všetko viete najlepšie. 
Zároveň je to dlhý a náročný proces, v rám-
ci ktorého treba prejsť všetkými úrovňami 

schvaľovania. Ku konečnému výsledku sme 
sa dopracovali až po dvoch rokoch. Ak sme 
na niečo v procese tvorby narazili, hneď sme sa 
to snažili vyargumentovať, prehodnotiť a vytvo-
riť niečo nové. Dôležité je, aby sme neboli spo-
kojní len my, ale aj strana univerzity.

Súčasťou vizuálnej identity univerzity 
a fakúlt je nové logo, ktoré tvorí na mie-
ru vyrobené písmo UCM Sans. Z čoho 
ste pri jeho návrhu vychádzali?
JO: Cieľom bolo odlíšiť sa od ostatných a ísť 
iným smerom. Preto sme nechceli v našom ná-
vrhu používať obrysy svätých Cyrila a Metoda. 
Takýmto štýlom sa väčšinou prezentujú uni-
verzity, ktoré už majú za sebou nejakú históriu. 

„Na mieru vytvorené písmo 
UCM Sans je výnimočné 

tým, že má naň univerzita 
exkluzivitu a nikto iný ho 

používať nebude.”

Ďalšou vecou bolo, že vlastne ani nevieme, 
ako títo svätci vyzerali. Z toho všetkého nám 
vzišla idea, že to najpodstatnejšie, čoho sa 
môžeme chytiť, je hlaholika, ktorú nám pri-
niesli svätí Cyril a Metod. Korunka nad písme-
nom U odkazuje na kráľovské mesto Trnava.

Čím je na mieru vytvorené písmo pre 
značku výnimočné?  
JO: Písmo je oveľa mocnejšie než iné prvky 
značky, ako je napríklad ilustrácia alebo farba, 
pretože môže zasahovať do všetkých interakcií, 
ktoré má spotrebiteľ so značkou. Font sa stáva 
súčasťou značky a posilňuje jej konzistenciu. Je 
prvkom, ktorý pomáha jej autenticite. V súvis-
losti s písmom by som spomenul aj náklady, 
lebo napríklad aj Netflix ušetril vytvorením 

Tvorba vizuálnej identity je náročný a zdĺhavý proces. Nie je to len o novom logu, ale o celom komplexe 
a systéme vizuálnych prvkov, ktoré bude potrebné zaviesť do praxe.

Na mieru vytvorené písmo má 8 rezov.

Layout pre sociálne médiá.

UCM INFOUCM INFO

UCM predstavuje novú 
vizuálnu identitu
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SPOLOČNOSŤSPOLOČNOSŤ

Nové farby, ktoré budú používať fakulty a inštitút, sú viac „online friendly“. 

 
NOVINKY Z UNIVERZITY

Na UCM sa tohtoročný zimný semester vy-
učuje prezenčne podľa COVID automatu.

Pri otvorení akademického roka ocenil 
rektor UCM úspešných absolventov ško-
ly. Medzi nimi aj olympijskú víťazku v tra-
pe Zuzanu Rehák Štefečekovú.

Koncom septembra sa počas troch dní 
očkovalo aj na pôde univerzity. Na vakcí-
nu mali nárok študenti, zamestnanci ško-
ly a ich rodinní príslušníci.

Aj tento rok si študenti môžu požičať 
bicykel Kolokolo na jeden alebo dva 
semestre. Cena za zimný je 10 € a za 
letný 20 €.

Na streche jednej z univerzitných budov 
od leta chovajú včely. Doteraz vyprodu-
kovali viac ako 80 litrov medu.

Fakulta zdravotníckych vied v spolupráci 
so Slovenskou komorou fyzioterapeutov 
zorganizovala piaty ročník medzinárod-
nej vedeckej konferencie v Piešťanoch.

Fakulta masmediálnej komunikácie 
(FMK) otvorila nové Laboratórium neu-
romarketingových štúdií.

Študenti Ateliéru úžitkovej fotografie 
pripravili výstavu s názvom Vizuálna 
analógia / Fetiš v priestoroch Galérie 
Ľudovíta Hlaváča v budove FMK na 
Skladovej ulici.

Pozvanie na tohtoročný Týždeň vedy 
a techniky FMK prijali hostia, ako 
novinár Adam Valček, reportérka 
Kristína Kövešová či Ivan Bošňák z Dát 
bez pátosu.

Vedecká konferencia Marketing Identity 
sa tento rok uskutočnila v priestoroch 
Malého Berlína. 

UCM vyhlásila študentskú súťaž o naj-
lepší projekt na riešenie ekologických 
problémov. Ich prihlasovanie potrvá 
do 1. júna 2022.

Aj počas pandémie majú študenti k dis-
pozícií bezplatnú psychologickú porad-
ňu. Kontakt na školské psychologičky je 
na webe www.ucm.sk.

custom písma milióny na licenciách iných 
písem. Na mieru vytvorené písmo UCM Sans 
je výnimočné tým, že má naň univerzita ex-
kluzivitu a nikto iný ho používať nebude.

Ešte výnimočnejším ho robí fakt, že vychá-
dza z hlaholiky. To robí z každej informá-
cie, ktorú UCM týmto písmom napíše, uni-
kátnu komunikáciu.

A čo farby? Podľa čoho ste ich vyberali?
JO: Odrážali sme sa od zaužívaných farieb, kto-
ré mali svoju logiku a fungovali naozaj dobre. 
Nastavili sme však dva iné ciele. Konkrétne išlo 
o doladenie farieb a vytvorenie mnohých odtie-
ňov pre online použitie, aby pôsobili viac „fresh”. 
Ďalším cieľom bolo zakotvenie jednoduché-
ho princípu tvorby farebnosti pre potenciálne 
nové fakulty alebo inštitúcie.

VJ: K zmene farby došlo v prípade Fakulty zdra-
votníckych vied. Žltá farba bola nahradená 
červenou, ktorá vychádza z Červeného kríža. 
Ostatné farby fakúlt a inštitútu boli dokalibro-
vané tak, aby lepšie fungovali v online prostre-
dí a aby spolu ladili ako celok. Zohľadnili sa aj 
vlastnosti farieb ako sýtosť a jas. 

Vizuálna identita nie je len o novom logu, 
ale o celom komplexe a systéme vizuál-
nych prvkov, ktoré bude potrebné imple-
mentovať do praxe. Aké plány má v tomto 
smere univerzita na najbližšie obdobie?
VJ: Univerzita spúšťa prvú fázu implemen-
tácie už teraz v novembri. Vizuálnu iden-
titu odkomunikujeme na našom webe 
a sociálnych médiách. V stave príprav je 
smernica k používaniu identity a pravidlá 
práce s písmom UCM Sans, ktoré sa bude 
využívať len na školské účely. Prebiehajú 

školenia zamestnancov univerzity, aby ve-
deli s identitou pracovať.

Aktuálne už máme pripravené rôzne šab-
lóny do digitálneho prostredia, a to naprí-
klad logá univerzity, fakúlt a inštitútu v slo-
venskej i anglickej verzii, šablóny hlavičko-
vých papierov, úradných listov, prezentácií, 
emailových podpisov, vizitiek, pozvánok, 
zápisníc, ocenení a tiež šablóny príspevkov 
na sociálne siete. Prístup k týmto materiá-
lom majú zamestnanci i študenti na webo-
vej stránke www.identita.ucm.sk. V druhej 
fáze implementácie vizuálnej identity sa 
zameriame na všetky offlinové materiály. 

„Páčivosť je subjektívna, 
najskôr treba hodnotiť 

objektívne kritériá. Páčivosť 
príde s používaním neskôr.”

Chceme vytvoriť nové obaly na diplomy, nový 
navigačný systém, layouty pre všetky učebnice, 
monografie a skriptá, merch, rollupy, fotosteny 
a ďalšie propagačné materiály. Je to veľký pro-
jekt, ktorý zrejme potrvá niekoľko mesiacov, no 
výsledok bude stáť určite za to.

Ako hodnotíte vzájomnú spoluprácu?
JO: Veľmi ma tešilo, že som pracoval s nie-
kým, kto tomu rozumie. Stretol sa cit pre 
branding a ja túto spoluprácu hodnotím 
veľmi pozitívne.

VJ: Chalani sú veľkí profesionáli a bolo pre 
nás cťou s nimi na tomto projekte spolupra-
covať. Bola to výborná skúsenosť.

Autor: Lucia Gajdošová 
Foto: Dominik Mičuda, Dizajn manuál UCM 

UCM INFO
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Marek Kramara z Trnavského rádia: Byť 
zamilovaný do svojho hlasu je zbytočné

Veľmi ma láka vytvoriť si vlastný podcast. Zatiaľ som však nenašiel niečo, čo by ma naozaj bavilo a vedel by 
som to robiť dlhodobo, hovorí Marek Kramara, redaktor spravodajstva v Trnavskom rádiu.

Patrí k absolventom Fakulty masmediál-
nej komunikácie, ktorí nemali problém 
s uplatnením sa v úspešných slovenských 
médiách. Začínal v Rádiu Aetter a neskôr si 
vyskúšal celoplošné aj lokálne vysielanie. 
Marek Kramara hovorí o svojich študent-
ských časoch, ale aj o zmenách, ktoré nastali 
na rádiovej scéne vplyvom podcastov.

Pracoval si vo Fun rádiu i vo Vlne. Dnes 
ťa môžeme počuť z Trnavského rádia. 
Aké rozdiely vnímaš medzi celoplošným 
a regionálnym rádiom?
Ako prvé, čo mi napadne, je dôraz na lokál-
ne informácie. Nikdy som nemal taký pre-
hľad o veciach, ktoré sa dejú v Trnave a jej 
okolí, ako som získal teraz. 

„To, čo sa im snažia 
pedagógovia odovzdať a čo 

sa nám nie vždy javí ako 
prospešné, je tiež dôležité.“

Zároveň musím pochváliť Trnavské rá-
dio, pretože aj keď patrí medzi lokál-
ne rádiá, techniku má na vysokej úrovni. 
Fungovanie takéhoto média je technicky aj 
finančne náročné a ak by ho chcel niekto 

prevádzkovať len kvôli zárobku, návratnosť 
je nižšia. Ak však do toho ide človek s váš-
ňou, tak ako u nás, veci majú úroveň. 

Majitelia sú ľudia, ktorí si rádio chceli založiť 
už dlho, snívali o ňom. Robili aj vo veľkých 
rádiách, vedeli, čo jeho vedenie zhruba za-
hŕňa a aj napriek tomu sa do toho pusti-
li, pričom ich zanietenie cítime. Zároveň je 
u nás oproti celoplošnému rádiu menej ľudí, 
atmosféra je teda komornejšia a familiárnej-
šia. Na druhej strane, každý môže kritizovať 
a všetci vedia o všetkom.

Veľkým fenoménom súčasnosti sú podcasty. 
Predstavujú podľa teba pre rádio hrozbu?
Myslím si, že nie. Jediné, čo predstavu-
je hrozbu, je samotný návyk poslucháčov 
pustiť si akýkoľvek obsah, kedy len chcú. 
Súčasne sa ešte viac utvrdzujem v tom, že 
rádio je len istý spoločník, keď chceš po-
čuť dobrú hudbu, aktuality o dianí na ces-
tách. Sem-tam sa ti niekto prihovorí, do-
zvieš sa nejakú zaujímavosť. Mnohé rádiá 
okrem toho idú s dobou a majú vlastné 
podcasty. Aj v rámci Trnavského rádia ich 
robíme, čím posilňujeme značku, dostá-
vame sa bližšie k poslucháčovi, a čo je pre 

médium veľkou výhodou, môže nadviazať 
reklamné spolupráce. 

Nastali na rádiovej scéne zmeny, odkedy 
prerazil podcast?
Rádiá samotné začali robiť podcasty a mys-
lím si, že iným spôsobom to príslušnú scé-
nu neovplyvnilo. Tieto médiá si aj naďalej 
držia rovnakú líniu. 

Ako ty, spravodajca v rádiu, vnímaš podcast?
Ako skvelú platformu. Mňa osobne veľmi 
láka vytvoriť si vlastný podcast. Zatiaľ som 
však nenašiel niečo, čo by ma bavilo a vedel 
by som to robiť aj dlhodobo. Podcast musí 
mať koncept, poradovník hostí a podob-
ne. Je ich navyše už príliš veľa. Ak by som sa 
rozhodol napríklad pre tému o technológi-
ách či ekológii, mal by som už značnú a kva-
litnú konkurenciu. Premýšľal som aj nad 
konceptom nedeľných podcastových správ. 
Išlo by o krátky prehľad dôležitých infor-
mácií z predošlého týždňa, ktoré by nemali 
uniknúť žiadnemu poslucháčovi.

Nejde pri podcastoch len o aktuálny trend?
Aktuálne sú hitom. Mali nábeh, postupne 
to naberalo a možno sme už na vrchole. 

Môžu ako trend klesať alebo sa udržia 
v neutrálnej rovine. Určite tu ale bude dl-
hodobo skupina ľudí, ktorá si podcasty 
s radosťou vypočuje. Sú totiž na rôzne 
témy a každý si môže vybrať, čo ho baví, 
vieš ich počúvať kdekoľvek a kedykoľvek, 
napríklad počas upratovania či kráčania.

„Spravodajca musí mať 
prehľad. Mal by sa stále 

zaujímať o dianie v spoločnosti, 
či už na lokálnej alebo 

celospoločenskej úrovni.“

Na druhej strane, ľudia si radi vypočujú ho-
vorené slovo a práve podcast im ho ponú-
ka. Nemusia mu venovať plnú pozornosť, 
rovnako ako pri rádiu.

Streamovacie služby zažívajú boom.  
Má rádio ešte budúcnosť?
Dlhodobo sa o rádiu hovorí, že nemá bu-
dúcnosť. Napriek tomu stále mnohé fun-
gujú a tešia sa veľkej obľube. Situácia sa 
týka aj printu, tiež pri ňom ľudia rozprávajú 
o zániku, avšak čitateľov stále baví. 

Väčšina ľudí počúva rádio pri šoférovaní. 
Ak tu o 20 rokov budú samošoférovacie 
autá, nebojíš sa, že rádia stratia zmysel?
Podobne ako v súvislosti s podcastmi, rádiá 
bude zrejme časom počúvať menej ľudí, ale 
čierne to nevidím. Možno budú samoria-
diace autá fungovať na báze požičiavania 
alebo podobne ako dnes taxíky. V danom 
prípade si viem predstaviť spoluprácu me-
dzi spoločnosťou, ktorá bude mať flotilu 
týchto áut, a nejakým rádiom alebo inou 

auditívnou službou. V taxíku či v autobuse 
si dnes tiež nemôžeme rozkazovať, čo nám 
bude hrať. Ktovie, ako sa situácia vyvinie.

Rádio Europa 2 má už vyše dvoch rokov 
spravodajkyňu Evu. Ide o prvú moderá-
torku vytvorenú umelou inteligenciou 
v rádiovom éteri na Slovensku. Aký vplyv 
môžu mať roboty na rozhlas?
Nemyslím si, že roboty sú dnes trendom. 
K Europe 2, k spomínanej umelej inteligen-
cii, sa doteraz nijaké rádio v krajine nepri-
dalo. Podľa mňa ani neznie dobre. Prístroje 
by navyše museli zvládať viac vecí, než len 
prirodzene čítať text, aby nahradili člove-
ka. Potrebovali by s textom správy vedieť 
pracovať a upravovať ho. Zároveň by mu-
seli byť schopné vhodne narábať s nahra-
tými výpoveďami respondentov. Tam sme 
sa ešte nedostali. 

Máš aj ty svoje obľúbené podcasty?
Mám rád technologické podcasty, ako 
napríklad TechFM, kde figurujú vedec-
ké problémy laicky podané pre každé-
ho. Počúvam aj spravodajské podcasty od 
Aktualít, denníka SME či Denníka N. Iné 
témy napríklad rozoberá denník Postoj, je 
konzervatívnym médiom, aspoň tak sa pre-
zentuje, a je zaujímavé pozerať sa na veci 
z daného hľadiska.

Keď sa vrátime do študentských čias, 
ako si na FMK spomínaš?
Veľmi dobre. Skúšali sme rôzne veci, či už 
v televízii alebo v rádiu. Nebáli sme sa. 
V Aetteri som mal napríklad satirickú relá-
ciu, to by som si už dnes nedovolil. Škola 

mi dala veľa možností. Človek si mohol vy-
skúšať prácu v printe, online, mal možnosť 
venovať sa fotografii. Zároveň dostal príle-
žitosť byť za mikrofónom alebo na televíz-
nych obrazovkách.

Okrem toho je štúdium na FMK do veľkej miery 
flexibilné. Ak mal študent nejakú prax v odbore, 
pri niektorých predmetoch ani nemusel navšte-
vovať každú prednášku. Počas štúdia som stre-
tol i skvelých spolužiakov a profesorov. 

„Ľudia si radi vypočujú 
hovorené slovo a práve 
podcast im ho ponúka.“

Som veľmi vďačný Andrejovi Brníkovi, kto-
rý ma dostal do Rádia Aetter a tiež hlasovej 
poradkyni Andrei Bugušovej. Práve ona ma 
hneď v začiatkoch uzemnila a ako hovorila: 
„Hlas je pekný, ale čo, keď s ním nevieš ro-
biť!” Byť zamilovaný do svojho hlasu je zby-
točné. Aj tak časom ľudia budú vnímať len 
obsah, ako to moderátorovi ide, či a kde 
robí chyby. Kritika pani Bugošovej nebola 
vždy príjemné počúvanie, ale verím, že aj 
vďaka tomu sa nám podarilo urobiť niečo 
s hlasom, prejavom a získať skúsenosti.

Predsa len, keď už teraz vieš, ako to  
chodí v praxi, nemenil by si niečo  
v štýle vyučovania?
Osobne si myslím, že škola by mala ešte 
viac predmetov zamerať na prax. Zároveň 
by súčasné dianie mohli reflektovať nie-
len mladí pedagógovia, ale aj tí starší. 
Nechcem sa nikoho dotknúť, mnohí tak 
dokonca robia, ale pri niektorých predme-
toch som mal pocit, že sú príliš teoretické 
a nezodpovedajú dnešnej realite. 

Už počas štúdia si sa angažoval v Rádiu 
Aetter, kde si pôsobil päť rokov. Bolo vždy 
tvojou víziou byť za mikrofónom?
Keď som išiel na FMK, nevedel som, čo 
konkrétne chcem v budúcnosti robiť. 
Páčilo sa mi však, ako sa škola prezentova-
la. K moderovaniu som sa dostal úplnou 
náhodou. Videl som oznam o konkurze na 
výber nových moderátorov, neváhal som 
a prihlásil sa. Akonáhle som sa do rádia  
dostal, držal som sa ho, pretože táto práca 
ma nesmierne bavila. 

Aký bol konkurz?
Keď spätne hodnotím každý jeden kon-
kurz, či už do práce alebo študentského 
rádia, nechápem, ako ma mohli vziať. Vždy 
som bol vystresovaný a mám pocit, že môj 
výkon nebol dobrý.

Marek Kramara (úplne vpravo) päť rokov pôsobil v rádiu Aetter.

ABSOLVENTABSOLVENT SPOLOČNOSŤABSOLVENT ABSOLVENT



atteliér 01 | 2021-2022 atteliér 01 | 2021-202228 29

Nakoniec si ale úspešne pôsobil v študent-
skom rádio, ktoré približne pred rokom 
dokonca získalo frekvenciu. 
Na Aetter som hrdý. Ja som v ňom pôsobil 
pred piatimi rokmi a, úprimne, vyhovovalo 
mi, keď išlo viac-menej o takú hru na rádio. 
Ľudia, ktorí tam však prídu dnes, získajú 
obrovskú skúsenosť, keďže si Aetter môže 
pustiť celá Trnava a nielen kamaráti. 

„Škola by mala zamerať ešte 
viac predmetov na prax.”

Určite sa aj viac profesionalizujú a cítia sa 
viac zodpovedne. Tiež si myslím, že pred-
tým bol výber nových moderátorov jed-
noduchší. Teraz vzhľadom na frekvenciu 

v rádiu už od začiatku dbajú viac na to, 
aby mal moderátor mikrofonický hlas. 
Nejde už len o skúšanie. Sú vo väčšom na-
sadení a musí byť ťažšie sa doň dostať.

Vníma Trnavské rádio vysielanie Aetteru 
ako konkurenciu?
Podľa mňa zdravé súťaženie a rivalita z jeho 
strany funguje. Aetter je však študentské rá-
dio a zrejme nebude preberať klientelu veľ-
kému rádiu. Každopádne môže byť rybní-
kom, z ktorého si potom neskôr Trnavské rá-
dio vyberie novú moderátorskú rybičku.

Medzi súčasnými študentmi sa určite náj-
de niekto, kto by chcel jedného dňa praco-
vať v rádiu. Ako vyzerá deň spravodajcu?
Hovorím trochu klišé, ale spravodajca 
musí mať prehľad. Mal by sa stále zaujímať 
o dianie v spoločnosti, či už na lokálnej 
alebo celospoločenskej úrovni. 

„Veľmi ma láka vytvoriť si 
vlastný podcast.“

Zároveň by mal vedieť aj fakty z minulosti, 
vďaka čomu si bude informácie vedieť po-
spájať s aktualitami. Je pritom podstatné, 
aby sa nezameriaval len na jedno médium.

Keď už prídem do práce, ako prvé poze-
rám nové správy, zisťujem, ktoré z nich ešte 
neboli odvysielané a čo je aktuálne horú-
cou novinkou. Prezriem si správy tlačových 
agentúr, vyberiem tie najvhodnejšie a upra-
vím ich do potrebných spravodajských se-
kúnd. Keďže je ich iba 20, maximálne 30, 
táto práca dá zabrať. Web znesie viac, ale 
mikrofón nie. Správy musím značne skrá-
tiť a zároveň v nich udržať všetky potrebné 
údaje. Veta pritom musí dávať zmysel. 

Ako sa menia trendy v rozhlasovej reči?
Neviem, či za krátky čas, ktorý pracujem 
v rádiách, môžem hovoriť o sledovaní 
trendov. Avšak, či už ide o Slovenský roz-
hlas, alebo komerčné médiá, podľa môjho 
názoru je prejav v správach uvoľnenejší. 
Niekedy sa dokonca stiera hranica medzi 
spravodajcom a moderátorom. Obaja dnes 
figurujú vo vstupoch a rozprávajú sa aj na 
nespravodajské témy, čomu potom zodpo-
vedá aj prejav. Stále je však na istej úrovni.

Do akej miery si môžu moderátori dovoliť 
byť v prejave uvoľnenejší?
Do veľkej. Myslím si, že prirodzenosť sa od 
nich dokonca vyžaduje. Oproti spravodaj-
com si občas dovolia povedať svoj názor na 
súčasné politické dianie, nemali by ho ale 

vyjadrovať ustavične. Hoci sa spravodajca 
a moderátor vo vysielaní spolu často rozprá-
vajú veľmi neformálne, musia byť opatrní. 

A čo by mali rádioví nadšenci robiť už 
počas štúdia?
Ak už sú v študentskom rádiu, majú za se-
bou dobrý prvý krok. To, čo sa im snažia 
pedagógovia odovzdať a čo sa im nie vždy 
javí ako prospešné, je tiež dôležité. Mali by 
vedieť aj dejiny médií, pretože zvýšia svoje 
kritické myslenie. Potom, keď budú pôso-
biť v jednotlivých médiách či rádiách, oce-
nia to. Tiež odporúčam venovať dostatok 
času príprave, ktorá prináša ovocie a tak 
nebudú vnímať, že ide len o náhodu, ale že 
si svoj úspech zaslúžili.

Autorka: Natália Stašíková  
Foto: Katarína Hrbková

 
Marek Kramara 
Je absolven-
tom FMK UCM 
v Trnave, kde štu-
doval masmediál-
nu komunikáciu. 
Po päťročnej skú-
senosti v rádiu 
Aetter sa uplat-

nil ako spravodajca najprv vo Fun Rádiu 
a neskôr aj vo Vlne. Od marca 2021 hlási 
správy v Trnavskom rádiu. Okrem toho 
pripravuje a moderuje reláciu Živé tech-
nológie v Mestskej televízii Trnava.

Marek hovorí, že atmosféra 
v lokálnomrádiu je familiárnejšia.

 
ČO STE NEVEDELI O ROZHLASE

Rádiové vlny sú elektromagnetické vlny 
s nízkou frekvenciou. Do spektra elektro-
magnetického vlnenia patria napríklad 
aj infračervené, ultrafialové, röntgenové 
či gama žiarenie, ale tiež viditeľné svetlo.

Pred 1. sv. vojnou sa rádiové prijímače 
používali najmä na výskumné účely, na-
vigovanie lodí a v armádach.

Slovák Jozef Murgaš ako prvý na sve-
te uskutočnil rádiový prenos hovore-
ného slova.

Prvé verejné vysielanie prebehlo v roku 
1906 v USA, ale najstaršia rozhlasová 
stanica KDKA začala pravidelne vysielať 
v Pittsburghu až v roku 1920.

Prvenstvo v Európe patrí anglickej BBC, 
ktorá spustila vysielanie v roku 1922. 
Zatiaľ išlo len o spravodajstvo.

O rok neskôr začalo vysielanie aj 
v Česko-Slovensku (ČSR) z Prahy. ČSR 
bolo druhou Európskou krajinou s pravi-
delným rozhlasovým vysielaním.

Počas Slovenského národného povsta-
nia vysielal Slobodný slovenský vysielač 
z Banskej Bystrice prostredníctvom vy-
sielača, ktorý bolo možné premiestňo-
vať, kvôli hroziacemu bombardovaniu.

Portál Radia.sk v súčasnosti uvádza, že 
na Slovensku máme 108 rozhlasových 
staníc – 50 vysielajúcich na frekvencii 
a 58 internetových rádií. 

ABSOLVENT

Butterfly Effect
Študenti TEDI si prídu na svoje vďaka kur-
zom Butterfly Effectu. Cieľom vzdelávacej 
organizácie je osloviť predovšetkým mla-
dých vývojárov. Vybrať si môžete z dvoch 
základných kurzov a jedného krátkeho 
kurzu. Účastník Games Labu pracuje počas 
piatich mesiacov na vývoji hry. Pod vede-
ním skúsených mentorov si prejdete celým 
procesom, od analýzy trhu až po uvede-
nie hry na trh. Podobne je to aj pri druhom 
z ponúkaných kurzov, ktorým je Apps Lab. 
Účastník si prejde procesom, ktorý je za-
meraný na vývoj iOS, Android alebo hyb-
ridnej aplikácie. Oba kurzy sú vhodné pre 
študentov, ale aj pracujúcich.

Úvod do UX dizajnu je krátky kurz ašpirujú-
cich UX dizajnérov, startupistov alebo pro-
duktových, projektových či marketingových 
manažérov. Celý kurz trvá štyri týždne, počas 
ktorých si začiatočníci objasnia základy User 
Experience metodiky. Skúsenejším z vás kurz 
pomôže objasniť si pojmy a postupy v tej-
to oblasti. Kurzy prebiehajú hybridne, teda 
v online prostredí, ale aj v priestoroch brati-
slavského coworkingu HubHub.

Vajk absolvoval v rámci Butterfly Effectu 
kurz Games Labs. Práve tam sa zrodil tím 
ľudí, ktorí doteraz spoločne fungujú ako 

Mad Cookies Studio. Nové poznatky z kur-
zu mohli okamžite uplatniť pri vývoji ich hry 
Cargo Ship Stacking. Okrem cenných pra-
covných kontaktov vzniklo aj množstvo pria-
teľstiev, ktoré trvajú dodnes. Kurz si vyža-
duje isté znalosti, preto ho neodporúča úpl-
ným začiatočníkom. „Vďaka Butterfly Effectu 
získate nielen množstvo znalostí, kontaktov 
a zážitkov, ale aj projekt do portfólia. Myslím, 

že keď sa chcete venovať profesionálne vývoju 
hier, tento kurz vám vie výrazne pomôcť.“

Digital Media Campus
Digital Media Campus je medzinárodná škola 
kvalitnej a kreatívnej žurnalistiky. Zameriava 
sa predovšetkým na mladých novinárov. 
Prostredníctvom workshopov poskytuje 
priestor na osobný rozvoj a rozšírenie zna-
lostí a skúseností z rôznych oblastí. 

„Ukázali nám čierne stavby  
v chránenej oblasti pri Dunaji, 

ktoré mi otvorili oči.“

Workshopy sa zaoberajú témami, ako žur-
nalistika, natívna reklama, interview, právo 
a etika, overovanie informácií, vizualizá-
cia dát, SEO a investigatívna žurnalistika. 
Počas pravidelných stretnutí ročného kurzu 
vás sprevádzajú skúsení lektori – odborníci 
z branže. Stretnutia prebiehajú v priesto-
roch Ringier Axel Springer a organizujú sa 
aj exkurzie do zahraničia. Pandemická situá-
cia však spôsobila, že účastníci sa posledný 
rok stretávali v online prostredí.

„Prostredníctvom zaujímavých prednášajúcich, 
akými boli napríklad Michal Hovorecký, 

Vyber si svoj (do)vzdelávací program
Vzdelávacie kurzy a programy pre študentov ponúkajú možnosť rozšíriť svoje obzory, stretnúť inšpiratívnych 
ľudí a rozvíjať sa v oblasti, ktorá vás baví.

ŠTÚDIUM

Počas kurzu Butterfly Effect vznikol aj tím Mad Cookies Studio.

Programu Digital Media Campus sa zúčastnila aj naša editorka Mária (úplne vpravo).

ABSOLVENT
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Stanislava Harkotová, Dušan Ondrušek či Martin 
Hodás, som mohla spoznať aktuálne problémy 
a témy bližšie, a to od ľudí z praxe. Taktiež sme 
sa vydali na exkurziu po delte Dunaja, ktorá 
mi pri pohľade na čierne stavby v chránenej kra-
jinnej oblasti, otvorila oči. Čo je veľmi zaujímavé, 
Digital Media Campus mi dodal aj sebavedo-
mie,“ hovorí absolventka kampusu Mária.

Kolégium Antona Neuwirtha
Kolégium je študijno-formačný program 
v Ivanke pri Dunaji. Ponúka štúdium v štýle 
prestížnych univerzít, ako je napríklad Oxford. 
V praxi to znamená, že základom je čítanie 
diel veľkých autorov a následná diskusia. 
Diskusné semináre prebiehajú pod vedením 
skúsených a inšpiratívnych akademikov. 

„Začala som vieru vnímať aj 
z intelektuálnej stránky.“

Program sa opiera o tri hlavné piliere, a to 
akademický, komunitný a duchovný. V rám-
ci akademického piliera ide o štúdium z pô-
vodných textov autorov, otvorenú diskusiu 
a písanie argumentačných esejí. Bývanie 
v historickom kaštieli spolu s ostatnými 
členmi kolégia podporuje komunitný pi-
lier. Duchovný pilier dotvára celistvú by-
tosť. Kolégium sa snaží formovať osobnosti 
mladých ľudí a konfrontovať ich s vlastným 
vnútrom. Viera či príslušnosť ku katolíckej 
cirkvi však nie je podmienkou pre štúdium.

Študent si môže vybrať z dvoch ponúka-
ných alternatív štúdia. Dvojročný alebo 
jednoročný program. Obsah programov sa 
nelíši, rozdiel je jedine v dĺžke, a teda in-
tenzite štúdia. Medzi predmety vyučované 

v rámci kolégia patria morálna filozofia, 
politická filozofia, teológia, história, kres-
ťanstvo a kultúra, umenie a metafyzika.

Absolventka kolégia Lucia hovorí: „Vďaka 
kolégiu som sa naučila poctivejšie rozmýš-
ľať. Zlepšila som sa v písomnom prejave a v 
schopnosti napísať argumentačnú esej s jasne 
stanovenou tézou a logicky čistou argumentá-
ciou, nájsť to podstatné a zaujímavé v debate 
či probléme. Pomohlo mi aj v rámci prezentač-
ných a rétorických schopností. To najpodstat-
nejšie, čo mi komunitný pilier dal, sú priatelia 
na celý život. V duchovnej oblasti mi kolégium 
pomohlo hlbšie sa vhĺbiť do učenia katolíckej 
cirkvi a rozmýšľať nad vierou aj z intelektuál-
nej stránky. Nedá mi tiež nespomenúť, že vďa-
ka kolégiu som mohla dva roky žiť v kaštieli.“

Nádvorie Kampus
Nádvorie Kampus je ročný program určený 
pre študentov trnavských univerzít. Ponúka 
priestor pre kariérny ale aj osobnostný rast. 
S pomocou mentora, ktorý je k dispozícii 
počas pravidelných stretnutí, pracuje každý 
člen kampusu na svojom vlastnom projekte. 

„Vďaka Kampusu si vážim, čo 
robím, a zistila som,  

kam chcem smerovať.“

Mentori sú vyberaní podľa potrieb aktuálnych 
študentov kampusu. Rovnako je prispôsobený 
program a témy vzdelávacích workshopov.

Vďaka kontaktom a partnerským firmám si 
môže každý študent nájsť stáž práve vo svo-
jom odbore. Členovia kampusu majú mož-
nosť bezplatného ubytovania v priestoroch 
kampusu na celý rok. Vďaka tomu vytvárajú 
komunitu, vzťahy a priateľstvá.

„Neprestanem hovoriť, že Nádvorie mi dalo sku-
točný pocit rodiny na Slovensku. Bol to rok plný 
úprimných besied. Cítila som veľkú podporu 
a naučila som sa veriť ľuďom. Našla som si tu nie-
len kamarátov a pracovné vzťahy, ale aj vlastnú 
cestu, ktorou by som sa chcela ďalej pohybovať. 
Nádvorie mi dodalo motiváciu robiť dôležité a pl-
nohodnotné veci pre okolie a aj pre seba samu. 
Začala som si viac vážiť to, čo robím,“ povedala 
absolventka kampusu na Nádvorí Anna.
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ŠTÚDIUM

Program Kolégia prebiehal v historickom kaštieli.

Absolventky Kampusu bývali a vzdelávali sa na trnavskom Nádvorí.



Dôveruj vede, vakcína je cesta von 


