Ako šetriť
počas energetickej krízy
Ako ušetriť pri vykurovaní a chladení

1. Zbytočne
neprekurujme
Každé zvýšenie teploty o 1°C
znamená 6 % energie navyše.

2. Nastavme si hlavice
na radiátoroch správne
Radiátory najcitlivejšie reagujú
na teplotu v miestnosti vtedy,
ak hlavice necháme nastavené okolo stupňa 3.

3. Neprekrývajme
radiátory

4. V zime nevypínajme
kúrenie úplne

Ak je radiátor prikrytý, spotreba tepla je väčšia.

Ak odchádzame v zime na
dovolenku, v dome stačí
udržiavať teplotu na 16 až 18°C.

Ako ušetriť pri elektrospotrebičoch

1. Znížme teplotu
vody pri praní

2. Pri žehlení to nepreháňajme s naparovaním

Čím vyššiu teplotu prania
nastavíme, tým väčšia je
spotreba. Keď napríklad znížime teplotu z 90°C na 60°C,
vieme ušetriť až okolo 25%
energie.

Úplne vyschnutá bielizeň sa
ťažšie žehlí. Žehlime ju vtedy,
keď je ešte mierne vlhká. Vieme
tak ušetriť 30 až 50% energie.

3. Elektrospotrebiče
pravidelne odvápňujme

4. Odstraňujme námrazu

Vápenaté usadeniny z tvrdej
vody môžu spôsobovať zvýšenú
spotrebu elektriny. Najviac to
vidíme pri rýchlovarnej kanvici,
ale pravidelné odvápnenie
pomôže aj umývačke riadu,
práčke či žehličke.

Námraza výparník tepelne
izoluje a znižuje chladiaci
výkon.
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do ktorej stále prilievajú vodu. Po dvoch rokoch stále
nekončiacich kríz je každý z nás tak trochu krízový manažér. A niekto tak trochu nie je, a aj tak sa hrá na vodcu
kaluže. Postcovidový človek dnes dúfa, že sa z neho čoskoro
stane človek postinflačný či postvládny. Postegocentrizmus
sa nenosí. Niektorí z nás si nemôžu dovoliť zapojiť televízor do zástrčky. Niektorí zástrčku nemajú. Znecitliveli sme.
Desí nás pomyslenie na kanceláriu, v ktorej nie je dvadsať
stupňov, ale osemnásť. Nevieme si predstaviť večer bez
teplej vody vo vani. Bez piatku v podnikoch. (Vedeli ste,
že hlinený dukát pre ľudí bez domova stojí menej ako
jedno pivo?) Ceny študenských internátov prudko stúpajú a vysoké školy nemajú z čoho platiť
účty za energie. Vodcovia kaluže nám odkazujú, že ministra školstva vlastne nepotrebujeme
a hodinový záskok každý deň je dostatočný.
Téma čísla, ktoré držíte v rukách vznikla z frustrácie, zmätku, ale najmä snahy. Snahy študentov
byť hlasom rozumu v čase, keď dospelí (a vodcovia kaluže) rozum nemajú. Som pyšná na našich
atteliéristov, ktorí sa púšťajú do ťažkých tém a otvárajú oči mnohým dospelým. Študent má
zdravšie oči – vidí nielen za svoj horizont, ale aj za hranice. Trápi ho inflácia doma, ale i mobilizácia v Rusku. Má to, čo dospelým častokrát chýba. Cit.
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Bývalý štátny tajomník Galek: Keď
sa trhy zbláznia, núdzový stav je
atómový kryt
Putinova vojna rozpútala na trhoch s energiami cenovú explóziu. Máme len jednu možnosť, ako to ustáť,
hovorí bývalý tajomník rezortu hospodárstva Karol Galek.

@attelier_magazine
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Kam sa môžu ceny energií vyšplhať?
Na trhu je momentálne stres, ktorý postupne
poľavuje. Pozorujem indície, že sa dostávame
do korekcie. Opäť však môže nejaký veľký hráč
na trhu urobiť chybný krok alebo sa nebodaj
otočí situácia na bojisku a môže to explodovať
do výšin. Je to neistota a nedá sa predpokladať, či sme už za vrcholom.
Funguje ešte trh?
Mnohí politici tvrdia, že nie. Ja to vidím inak.
Trhy fungujú - je nedostatok komodity, tak
cena primerane stúpa. Zareagovali štandardným spôsobom, netvrdím však, že veľmi dobre.

„Trh je prehriaty, akoby ste išli
autom po diaľnici
na jednotke.“
Chladiace veže jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Prečo teraz zažívame taký prudký nárast
cien energií?
Je to spôsobené tromi faktormi. V prvom
rade za tým stojí vojna na Ukrajine, ktorú
vyvolal ruský agresor. V druhom rade za to
môže neuvážená energetická politika niektorých krajín Európskej únie s cieľom odstavenia funkčných jadrových elektrární.
No a v neposlednom rade prehnane zelená
stratégia pri rozvoji európskej energetiky,
ktorá je síce dobrá, ale nedá sa realizovať
zo dňa na deň.
Zastavme sa pri vojne. Ako ovplyvnila
ceny energií?
Vyskočili na násobky svojich pozícií v porovnaní s predošlým obdobím. V jednom
momente, na konci augusta, napríklad
elektrina vyskočila na tisíc eur za megawatthodinu, kým rok predtým to bolo
86 a dva roky spätne iba 45 eur. Na ministerstve sme sa od začiatku snažili znížiť
regulované poplatky, ktoré sú druhou časťou koncovej ceny. Keď sa nám to konečne
podarilo, cena komodity neporovnateľne
vzrástla. Vojna a neistota, ktorú so sebou
priniesla, nám rozbila fungovanie trhov.
Do akej miery je v súčasnosti Slovensko
závislé od ruských energií?
Na ruskom plyne sme boli závislí na 85 %.
SPP dokázalo nahradiť v priebehu štyroch
mesiacov takmer 70 % ruského plynu alternatívnymi dodávkami. Pracuje sa aj na
znížení závislosti od ich jadrového paliva.
Vyžaduje si to však dlhší proces, keďže vývoj
a certifikácia alternatívneho paliva od iného
dodávateľa môže trvať aj 6 rokov.
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Aký vplyv bude mať na nás a na Európu poškodenie plynovodov Nord Stream?
Paradoxne, ceny plynu v posledných
dňoch klesli. Je to preto, že plynu je už
v Európe dostatok. Otázkou ostáva, čo
bude po zime. Dnes si s tým nejako poradíme, ale treba myslieť do budúcnosti. V energetike nás čaká obrovská zmena.
Zrejme nás neminie výrazný odklon od plynu a elektrifikácia. Ušetríme vďaka tomu
obrovské množstvo emisií. Sme síce vo vojne a málokto hľadí na ekológiu, ale vojna
sa raz skončí.
A potom budeme čeliť väčšej hrozbe.
Presne tak, keďže planéta B neexistuje.

Po komoditnom nedostatku spôsobili finančný nedostatok, a to nie je v poriadku. Trh si
s tým nateraz ako-tak poradil. Dovolím si
však tvrdiť, že je prehriaty, akoby ste išli autom po diaľnici na jednotke.
Aká situácia by musela nastať, aby sme si
povedali, že toto je ten moment, keď trh
nefunguje?
Keby už nebolo čo nakupovať, alebo ak by
komodita bola tak drahá, že by znamenala
likvidáciu nášho hospodárstva. Rovnako aj
v prípade, že by naše domácnosti nemali na
platby za energie.
Smerujeme k tomu?
Sme na pokraji priepasti. Dnes záleží iba na
Európskej komisii, či urobíme krok dopredu alebo dozadu. Bol by som rád, keby to

bola druhá možnosť a prijalo by sa opatrenie na európskej úrovni. Musí byť vyslovená jednota a prijaté opatrenia, ktoré pomôžu všetkým. Tie, ktoré boli prezentované
doteraz, Slovensku veľmi nepomôžu.
Hovorí sa na pôde EÚ o systémových zmenách európskeho trhu?
Dlhý čas bol posvätnou kravou. Minulý rok
sme navrhli preskúmať trh, či tam nie sú špekulácie. Dostali sme odpoveď, že všetko funguje ako má. Žiaľ, dnes sa ukazuje, že nie je
to úplne tak. Preto prichádzajú úvahy o opatreniach, ktoré sú zásahom do trhu. Stále to
vyzerá tak, akoby bol Brusel odtrhnutý od
reálneho života a neuvedomuje si, že ak sa
neprijme rýchle riešenie, bude to znamenať
kolaps európskej ekonomiky. Zachrániť nás
môže, že vojna sa skončí čo najskôr. Nikdy
sa už však nevrátime s cenami na úroveň
spred krízy.
Posuňme sa k Slovensku. Teraz je v parlamente novela štátneho rozpočtu. Čo by
znamenalo, ak by ho neschválili?
Pomoc, ktorú štát sľubuje priemyslu aj ľuďom, by nebola k dispozícii. Bavíme sa o 1,5
mld. eur, ktoré musíme vyčerpať do konca
tohto roka. Neviem si ale predstaviť, ako sa to
za dva mesiace podarí. Veľká časť z peňazí má
ísť práve na Ministerstvo hospodárstva, aby
pomohli podnikom v kríze.
Chceme, aby sa pomohlo ľuďom, ale nemôžeme podpísať bianko šek. Očakávame preto,
že nám vláda predloží konkrétny návrh schémy pomoci a nieže sa zmeny budú robiť až
po prvom čítaní.

„Sme na pokraji priepasti.
Dnes záleží iba na Európskej
komisii, či urobíme krok
dopredu alebo dozadu.”
Určite nebudeme riskovať s verejnými financiami, pretože už sme sa veľakrát popálili
na tom, ako ich Igor Matovič prehajdákal.

Vývoj cien elektriny v období od 01.01. do 15.09. 2022. Analýza ÚRSO veľkoobchodných
cien energií. Zdroj: urso.gov.sk

Istý nie je ani rozpočet na budúci rok.
Hrozí rozpočtové provizórium? Čo by to
znamenalo v praxi?
Ukazuje sa, že vláda nemá dostatok hlasov,
aby jej prešiel návrh rozpočtu na budúci
rok. Ak k tomu dôjde, tak sa na každý mesiac roku 2023 vyčlení 1/12 z tohtoročného.
A ak by neprešlo ani navýšenie, tak tá 1,5
mld. eur, o ktorých sme hovorili, tiež bude
na budúci rok chýbať. Rozpočtové provizórium je však neprípustné. Išlo by o veľmi nezodpovedné vládnutie.

Ako je Slovensko energeticky zabezpečené na zimu?
Slovensko je spomedzi európskych krajín
najlepšie pripravené na vykurovaciu sezónu
z hľadiska plynu. Máme na 90 % plné zásobníky – 65 % z tohto objemu je určených pre
domáci trh. Ak by bola spotreba ako v minulom roku, po skončení zimnej sezóny budeme mať podľa prepočtov stále prebytok plynu. Samozrejme, šetriť musíme. Na túto zimu
sme energeticky pripravení, horšie bude, ak
sa vojna neskončí ani do tej ďalšej.
S plynom teda problém nie je, čo
taká elektrina? Tá, ktorú vyrobíme na
Slovensku, ostáva našim domácnostiam?
Slovensko je v elektrine bilančne sebestačné. Spotreba aj výroba sú ročne okolo 30 terawatthodín. 52 % elektriny sa vyrobí z jadra,
tretí blok v Mochovciach zvýši toto číslo o ďalších 13 %. V plnej prevádzke bude uvedený vo
februári alebo v marci budúceho roku.
Avšak fungujeme na spoločnom európskom
trhu, elektrina sa môže dostať kamkoľvek,
kde vedú drôty. Môžete si to predstaviť ako
tok vody – tečie tam, kde práve otvorili kohútik. Baviť sa dnes v zosieťovanej Európe
o národnej sebestačnosti je prežitok.
V jednej relácii ste povedali, že núdzový
stav je posledná možnosť, ktorú máme.
Čo by so sebou priniesol?
Zákon o núdzovom stave navrhol Richard
Sulík ešte ako minister pre prípad, že by
cena komodity stúpla do takej výšky, že by
si ju ľudia nemohli dovoliť. Núdzový stav
znamená, že štát by určoval, kto dostane
elektrinu a za akú cenu. Je to ale veľmi nebezpečné a naozaj použiteľné iba v najhoršom. Takéto individuálne kroky by totiž znamenali, že trh, ktorý sme roky budovali, sa
rozpadne. Ako krajina by sme z toho možno
benefitovali, ale veľmi krátko. Zareagoval
na to aj český minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela, ktorý na rade ministrov pre
energetiku na začiatku septembra povedal:
„Individuálne riešenia by boli začiatkom konca Európskej únie.“ Týmto by sme iba pomohli Putinovi.
Takže je to len páka, ktorá nám pomôže
presadiť naše záujmy na európskom poli?
Áno. Chceli sme, aby Európska komisia
videla, že ak nezohľadní špecifiká jednotlivých štátov, budeme musieť siahnuť po
vlastnom riešení. Niektorí politici boli za
to, aby sme to aplikovali hneď. Tak zle,
aby sme rozbíjali EÚ ale zase ešte nie je.
Niektorí zákon označili za atómovú bombu,

Galek je tímlídrom strany SaS pre energetiku.

ale nie je to tak. Je to atómový kryt, ktorý
nás ochráni, keď sa trhy zbláznia a elektrina bude nekúpiteľná. Vtedy doň zalezieme, aby sme pár dní prečkali a nezabili si
naše hospodárstvo.
Poznámka autora: Novelu zákona o štátnom
rozpočte na rok 2022 plénum Národnej rady
schválilo 18. októbra v zrýchlenom konaní.
Rozhovor vznikol pred jej prijatím.
Autorka: Viktória Révajová
Foto: archív Karola Galeka, ÚRSO, tasr.sk

RNDr. Karol Galek
MSc.
Donedávna pôsobil
v úrade rezortu hospodárstva ako štátny tajomník. V súčasnosti je poslancom Národnej rady
za SaS, ktorej členom je od vzniku strany.
Od roku 2013 je tímlídrom pre energetiku. Je jedným zo zakladateľov Slovenskej
asociácie fotovoltického priemyslu.

www.attelier.sk/galek-o-energetickej-krize
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Rýchlokurz cenotvorby energií
Ako sa dostane elektrina k odberateľovi?
Regulované

Distribučná sieť

Zahŕňajú odberateľov
so spotrebou do 30 MWh/ročne
a všetky domácnosti bez ohľadu
na spotrebu. Priemerná spotreba
domácnosti za rok je 2,3 MWh.

Domácnosť

Neregulované

Výrobca

Prenosová sieť

Ostatní odberatelia nad
30 MWh/ročne. Výška sumy
komodity sa odvíja od toho, ako je
nastavená zmluva s dodávateľom.
Regulujú sa len poplatky.

Priemysel

Ovplyvní energetická kríza ceny internátov?

Ceny elektriny zahŕňajú:
1. komodita

2. Poplatky

Cena za silovú elektrinu. Odvíja sa od
zmluvy, ktorú uzatvárate s distribútorom.
Vďaka zmluve a memorandu so Slovenskými elektrárňami je táto cena na roky
2023 a 2024 zastropovaná na 61,2 eur.

služby distribútora
tarifa za straty pri distribúcii
tarifa za systémové služby
tarifa za prevádzkovanie systému – výšku
poplatku vedia ovplyvniť politické rozhodnutia
poplatok do Národného jadrového fondu
spotrebná daň (neplatí pre domácnosti) a DPH
poplatky regulované ÚRSO

poplatky regulované štátom

Plyn
Slovensko je do
veľkej miery
odkázané na zdroje
z tretích krajín.

Ročná spotreba sa
pohybuje okolo
5 mld. kubíkov.

Viac ako 1/3 spotreby
tvoria domácnosti.

10% plynu z celkovej
spotreby je určených
na výrobu elektriny.

Na Slovensku vyťažíme 66
mil. kubíkov plynu ročne.

Ceny plynu zahŕňajú:
1. Dodávka
-nákupná cena
-distribúcia
-preprava
-skladovanie (cena nie je regulovaná)

2. Odvod do štátneho rozpočtu
-spotrebná daň (neplatí pre
domácnosti) a DPH.

Cenu zemného plynu pre domácnosti a malé podniky reguluje ÚRSO.
Autorka: Viktória Révajová, Graﬁčka: Lucia Bakusová
Zdroj: ÚRSO, vyhodnaenergia.sk, Trend

Poplatok za internát sa nezvyšoval viac ako 15 rokov. Internáty ešte nepoznajú konkrétne sumy, za ktoré
budú nakupovať energiu na nasledujúci rok.
Po čase sme akademický rok 2022/2023 na
našej univerzite mohli začať bez strachu zo
zatvárania pre koronakrízu. Vo vzduchu však
visí nový problém v podobe energetickej krízy a inflácie. Slovenská rektorská konferencia upozornila na ich následky a možný kolaps vysokých škôl. Vládu žiada, aby zmenila
financovanie univerzít a aby kompenzovala
výpadky spôsobené energetickou krízou.

Zároveň predpokladajú, že vysokoškolskí
študenti sú uvedomelí a zodpovední a prispôsobujú tomu aj svoje správanie. Naviac,
internáty ešte nepoznajú konkrétne sumy,
za ktoré budú nakupovať energiu na nasledujúci rok. „Všetky následné rozhodnutia závisia od situácie a cien elektriny a plynu,“ dodala Dana Ťažká. Až podľa toho budú môcť
pristúpiť k prípadným obmedzeniam.

Situácia sa týka aj internátov, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou vysokoškolského života.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda ponúka svojim
študentom niekoľko možností ubytovania
v Trnave: Študentský domov UCM, Študentský
domov Miloša Uhra, Internát Strednej odbornej školy elektrotechnickej a Ubytovacie zariadenie Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku.

Bude študentské ubytovanie drahšie?
To, čo sa zmenilo, je mesačný poplatok.
Zdražovanie vo väčšine prípadov však nebolo drastické. „V porovnaní s predchádzajúcim
rokom ceny išli hore, ale nie oveľa. Záleží na
type izby, ale maximálne navýšenie bolo o päť
eur,“ konkretizuje Dana Ťažká. V Študentskom
domove Miloša Uhra študenti za rôzne typy
izieb zaplatia od 70 do 80 eur.

Výrazné zmeny nepociťujú
„Študenti nastúpili na náš internát v klasickom režime. Zatiaľ oni ani my nepociťujeme
obmedzenia v spojitosti s energetickou krízou,“
hovorí Dana Ťažká z internátu Strednej školy
elektrotechnickej. Podobná situácia je aj v ostatných ubytovacích zariadeniach. Špeciálne
opatrenia v rámci šetrenia energií zatiaľ neplánujú zavádzať. Prorektor UCM Andrej
Brník dodáva: „Univerzita sa dlhodobo snaží
pristupovať k téme udržateľnosti a šetreniu životného prostredia. Už predtým sme robili rôzne opatrenia na zníženie výdaja energie, ako
napríklad výmena žiaroviek či nový výmenník
na spracovanie tepla a teplej vody.“

„Vo všetkých internátoch
išla cena ubytovania
o niekoľko eur vyššie.”
O pár eur viac si priplatia aj študenti v ubytovacom zariadení Strednej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb na vidieku. Informovala
nás jeho správkyňa Anna Tomašovičová: „Zatiaľ
sme energetickú krízu nepocítili, no s infláciou a narastajúcimi cenami sme rátali vopred.
Predtým sa platilo 50 eur, teraz je to 63 eur, kedy
v oboch prípadoch ešte 7 eur dopláca štát.“
Najväčší rozdiel zaznamenali študenti ubytovaní
v Študenstkom domove UCM. „Od 1. júla 2022 sa

upravil cenník poplatkov za ubytovanie. Mesačná
splátka predstavuje momentálne 80 eur z pôvodných 50 eur,“ hovorí Soňa Krahulcová, vedúca študentského domova UCM.

„Ďalší vývoj závisí od nákupnej
ceny energií na rok 2023.”
Toto navýšenie má aj iné dôvody. Podľa prorektora sa suma nezvyšovala viac ako 15 rokov.
„Do internátu sa posledné roky výrazne investovalo. Zároveň sa nám zvyšovali finančné nároky na jeho fungovanie a každoročne sme za
ubytovanie museli doplácať. Nové vedenie UCM
sa rozhodlo, že tento stav je neudržateľný, a tak
sme cenu nastavili primerane trhu a podmienkam, v ktorých ho realizujeme,“ vysvetľuje Brník.
Neistá budúcnosť cien energií
Študentský domov UCM vykurujú zostatkovým teplom z jadrovej elektrárne
v Jaslovských Bohuniciach, kde avizovali, že
ceny síce pôjdu hore, ale nie tak drasticky ako
pri elektrickej energii či plyne. „Momentálne
je však priskoro čokoľvek predpovedať, keďže
nemáme ešte presné nákupné ceny na budúci
rok a študenti majú podpísané zmluvy do konca júna 2023,“ dopĺňa prorektor Brník.
Viaceré zariadenia sa zhodli, že nateraz
už neplánujú zvyšovať mesačné poplatky. „Študentom garantujeme do septembra rovnaké ceny vzhľadom na podpísané
zmluvy,“ uzatvára riaditeľ Študentského
domova Miloša Uhra Radovan Široký.
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Natália, KOMU
Do školy dochádzam z Bratislavy, kde
bývam v podnájme s ďalšími dvoma babami. Každá z nás má samostatnú izbu.
Mesačne platím 200 eur plus 4 eurá za internet. Majiteľ nezvyšoval ceny ani neinformoval, že by tak plánoval urobiť. Len
poplatok za internet zdvihol o euro, čo je
zanedbateľné. Dostali sme od neho ešte
e-mail, v ktorom nás poprosil, aby sme
používali energie s rozumom, napríklad,
aby sme nevetrali a zároveň nekúrili.

Študenti v podnájmoch: Naše náklady na
život sa každý rok zvyšujú
Okrem drahšieho nájomného míňajú študenti čoraz viac peňazí na stravu a bežné vysokoškolské
fungovanie. Inflácia sa dotkla aj ich.
Dôsledky energetickej krízy a inflácie
už začínajú pociťovať aj študenti UCM.
Niekoľkí z nich, ktorí bývajú v podnájmoch, nám v krátkosti opísali, v akých oblastiach to badajú najviac.

Jana, IM
V Trnave bývam na ubytovni, kde nás je asi desať na jednom poschodí. Na izbe sme dve a každá platíme 115 eur mesačne. O zvyšovaní nájmu
sme sa s majiteľkou nerozprávali. V zmluve však
máme určené pravidlá, kedy by sme nemali používať spotrebiče nad určité volty.
Na strednej škole som bola na internáte v Nitre. Keď porovnám tieto dve mestá,
tak život v Trnave ma určite vyjde drahšie.
Napríklad, ceny za jedlo sú vyššie, takže s istotou môžem povedať, že za posledné obdobie utrácam viac ako predtým.
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Roland, TEDI
Predtým som býval štyri roky v podnájme
v dome s ďalšími štyrmi chalanmi. V jednej izbe sme boli dvaja. Keďže sme študenti na odbore TEDI, poloha v blízkosti
Skladovej nám vyhovovala, lebo tam mávame väčšinu hodín. Tento posledný rok
som sa rozhodol bývať sám a našiel som si
garsónku. Platím 380 eur za mesiac. Viem,
že majiteľ z predchádzajúceho podnájmu nemenil ceny, lebo si vážil, že sme tam
bývali štyri roky. Neohlásil zmenu ani do
blízkej budúcnosti. Dokonca, počas pandémie sme nemuseli platiť pod podmienkou,
že sa vrátime aj po koronakríze.
Zaujímavé je, že ani môj nový majiteľ neavizoval zvyšovanie v spojitosti s rastúcimi

Ťažko povedať, či sa mi náklady na život výrazne zmenili. Kupujem stále tie isté potraviny a vnímam, že o pár desiatok centov išlo
všetko hore. No v aktuálnej situácii, keď pracujem aj popri štúdiu, to nie je nič tragické,
čo by ma nejakým spôsobom zruinovalo.

Alžbeta, KOMU
Bývam v podnájme v Bratislave, odkiaľ
dochádzam do Trnavy. V dvojizbovom
byte som sama a dokopy platím 900 eur
vrátane energií, internetu a parkovania.
Nájom mi za posledné obdobie nenavýšili a ani majiteľka neupozorňovala na
zmeny. Náklady na život sa mi, naopak,
zvýšili. Vidím to najmä pri potravinách
či kozmetike. Nadštandardné služby sú
určite drahšie.

Skarlet, IM
Podnájom mám v mestskej časti Trnavy,
v Modranke. Vzhľadom na lokalitu platím mesačne 80 eur. V jednej izbe je päť
dievčat, vrátane mňa. S majiteľom sme
sa zatiaľ nerozprávali, či bude reagovať
na zvyšovanie cien energií aj zmenou
sumy nájmu. Keďže som prváčka, nemám
s čím porovnať náklady na vysokoškolský
život. No infláciu určite pociťujem, myslím, že ako väčšina študentov, najviac na
jedle a potravinách.

cenami energií. Osobne najviac utrácam za
potraviny a elektroniku, ktorú si viem kúpiť
bez DPH, takže to nie je hrôza. Narastajúce
ceny potravín si ale všímam. Mám pár vecí,
ktoré si stále dookola kupujem a tam som
zbadal, že posledné mesiace idú sumy hore.

Nikola, KOMU
Tento rok som sa presťahovala do nového
podnájmu v Trnave, kde bývam v izbe s kamarátkou. Mesačne každá platíme 120 eur.
Majiteľ bytu nám povedal, že uvidí, ako sa
budú zvyšovať ceny energií a podľa toho
od 1. januára prispôsobí sumu, ktorú platíme. Zároveň pociťujem aj infláciu. Za naozaj malý nákup, kedy si kúpim dokopy päť
vecí, zaplatím aj nad 10 eur.

Peter, KOMU
S piatimi kamarátmi sme si prenajali byt
v Trnave. V jednej izbe bývame dvaja.
Platím 150 eur na mesiac. V zmluve máme
napísané, že vzhľadom na meniace sa
ceny energií môže majiteľ navýšiť podnájom. V bežnom živote, v spojitosti s potravinami zatiaľ nepociťujem výrazné zvyšovanie cien. Kríza ma ale najviac zasiahla v cenách benzínu, pretože cez víkend
dochádzam zo stredného Slovenska do
Trnavy autom.

Tadeáš, KOMU
Som v podnájme v štvorizbovom byte
v Trnave. Je to zmiešaný byt, čiže sme tam
chalani aj baby. Izbu zdieľame dvaja a platíme 110 eur. V porovnaní s minulým rokom
nájom zdražel o 10 eur. Majiteľ bytu je naozaj milý a okrem tohto mierneho navýšenia nás neinformoval, že by uvažoval
nad ďalším zdražovaním. Infláciu som zatiaľ nejakým výrazným spôsobom nepocítil. Celkovo ale hodnotím študentský život
ako finančne náročný.

Marek, KOMU
V centre Trnavy zdieľam byt s ďalšími ôsmimi ľuďmi. V jednej väčšej izbe sme štyria
chalani. Mesačne platím 120 eur. S majiteľom máme dohodu, ktorá je obsiahnutá aj
v zmluve, že pokiaľ presiahneme stanovené množstvo energie, mesačne doplatíme
ďalších 30 eur. V spojitosti s energetickou
krízou navýšil cenu nájmu o 20 eur v porovnaní s minulým semestrom.
Okrem iného išla hore aj cena obedov v jedálni. Najviac teda utrácam za jedlo a potraviny a potom, samozrejme, za kultúrny život,
keď idem so spolužiakmi na nejaké pivko.
Autorka: Beáta Čúzyová
Foto: atteliér/Natália Ševčíková, ucm.sk, archív
Natália Zemeková, archív Marek Tvarožný,
archív Roland Muráň, unsplash.com
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Cena v súčasnosti
Cena po predpokladanom náraste o 50 %

Monitor
4 hodiny denne
0,66 €

0,99 €

Notebook
6 hodín denne
1,31 €

1,97 €

Iná spotreba

Autor: Adam Kysler
Zdroj: zse.sk (cena po predpokladanom náraste o 50 %)
Grafička: Simona Benková

Nabíjanie telefónu
Mikrovlnná rúra
Práčka
Vysávač
Herná konzola
Herné PC

1 hodina denne
10 minút denne
1 cyklus týždenne
30 minút týždenne
4 hodiny denne
4 hodiny denne

0,11 €
0,55 €
0,45 €
0,35 €
3,50 €
8,76 €

0,16 €
0,82 €
0,68 €
0,53 €
5,26 €
13,14 €
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Obmedzovanie importu a exportu by bola
len cesta do pekla
Zoštátnenie elektrární by podľa Pištu mohlo
do veľkej miery ovplyvniť aj investorov, ktorých tu na Slovensku máme, ale aj tých, ktorí
by chceli prísť. „Pokiaľ by sme nevedeli zabezpečiť novým investorom dostatok elektriny napríklad aj zo zahraničia, čo dokážeme vďaka
trhu, tak by sem neprichádzali,” doplnil.
Automobilový priemysel podľa jeho slov zamestnáva veľké množstvo ľudí a podieľa sa na
HDP. Mnohé dane a príjmy tečú do štátu práve
z tohto sektoru a toto všetko by vysychalo.

Energetický analytik: Zoštátnenie elektrární by
mohlo dostať štát do bankrotu

Ľudia by prišli o prácu a štát zas o peniaze
a zdroje. „Ak stratíme investora, tak to bude doslova katastrofa, ale naopak v prípade, keď nejakého získame, je to pre nás víťazstvo, pretože toto
všetko sú veci, na ktoré to má vplyv,” podotkol.

„Ak stratíme investora, tak to
bude doslova katastrofa.”
Energetická kríza dolieha na domácnosti, podniky a aj štátnu správu. Začína byť veľkým problémom
a politické špičky sú pod tlakom konaní. Východiskom by pre niektorých z nich mohlo byť zoštátnenie
elektrární. Energetický analytik Ján Pišta tomuto kroku hovorí rázne nie.
Súčasný predseda Národnej rady Slovenskej
republiky a šéf strany Sme rodina Boris Kollár
sa v relácií televízie Markíza Na telo vyjadril,
že vláda musí v aktuálnej energetickej kríze
pristúpiť ku krokom ako tvrdé stropovanie
cien a pokojne aj zoštátnenie elektrární.
Energetický analytik Ján Pišta uviedol, že v zákone, ktorý bol v rámci tohto opatrenia schválený sa nehovorí o zoštátnení celého podniku.

„Zostali sme závislí na
Rusku v takmer všetkých
druhoch energie.”
Sformulovali tam možnosti, ktoré vláde
umožnia prikázať Slovenským elektrárňam
alebo aj iným výrobcom dodávať elektrinu
konkrétnym skupinám odberateľov. V konečnom dôsledku nejde o zoštátnenie celej
firmy, ale elektriny ako produktu.
„Taktiež sa tam uvádza aj to, že vláda by mala
vykompenzovať prípadné straty firmám, ktorým vo vyššom hospodárskom záujme vydá
takéto pokyny,” hovorí energetický analytik.
Podľa jeho slov to však znamená aj nájsť
zdroje na kompenzáciu strát a vtedy môžu
nastať veľké problémy. „Ak by k tomuto došlo, straty by boli obrovské,” uzatvoril.
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Netreba naletieť ľahkým riešeniam
Slovenské elektrárne podľa slov Borisa
Kollára vyrábajú elektrinu v priemere za
40 až 45 eur za Megawatt. „Nie je mysliteľné, že naše elektrárne túto energiu vyrobia
za 45 eur, predajú za 60 eur a niekto to kúpi
a obratom nám to predá naspäť za 900 eur,”
uviedol v diskusnej relácií Na telo.
Výrobcovia elektriny však nečakajú, kým
prídu odberatelia a pýtajú od nich elektrinu. Podľa slov energetického analytika Pištu vypredávajú svoju produkciu
na niekoľko rokov dopredu. Dôvodom
je, aby rozložili riziko v čase aj v objeme.
Slovenské elektrárne teda elektrinu na rok
2023 predávali už v roku 2019 až 2020, keď
ceny boli ešte pomerne nízke.

„Keď počujem slovo
znárodnenie, vždy si
spomeniem na prvého
česko-slovenského
komunistického prezidenta
Klementa Gottwalda.”
„Existujú odberatelia, ktorí využili tie nízke
ceny pred dvomi rokmi a kúpili si elektrinu do
budúcich rokov a tí majú teraz cenu už nakúpenej elektriny oveľa nižšiu než je aktuálna
cena na burze,” priblížil Pišta.

Tvrdí však, že to nevyužili všetci a problém
vzniká práve v tom, že je tu možno polovica firiem, štátnej správy či malých podnikov, ktoré ešte nemajú nakúpené nič a musia to kupovať teraz. „Z toho potom vzniká
doslova optický klam, že Slovenské elektrárne majú nízke výrobné náklady a všetko to
predali do zahraničia za lacno a teraz si to
musíme z toho kupovať za draho,” podotkol.
Nepoučili sme sa z histórie?
„Keď počujem slovo znárodnenie, tak si vždy
spomeniem na rok 1948 a na prvého
česko-slovenského komunistického prezidenta Klementa Gottwalda. Ten o tom často
hovoril a nakoniec to aj zrealizoval. Tých 40
rokov nebolo veľmi šťastných. Všetci dobre
vieme, kam nás to priviedlo,” povedal Pišta
pre podcast denníka SME - Index.
Priblížil, že jedným z dôsledkov, ktorý si
Slovensko odnieslo z týchto čias je napríklad to, že nemáme diverzifikované zdroje
plynu a aktuálne na to doplácame.
Podľa jeho slov to spôsobili dlhé roky, kedy
ekonomické zameranie bolo len na východ.
„Dôsledkom tých našich 40-tich rokov je teda
to, že sme zostali v takmer všetkých druhoch
energie závislí na Rusku, čoho náprava je teraz veľmi komplikovaná a drahá,” uviedol.

Hrozbou by mohol byť aj domino efekt
v rámci členských štátov Európskej únie.
Pišta uvádza, že v prípade, ak by sa začali
krajiny izolovať a jednoducho by si povedali, že znížia kapacitu tak, aby znížili aj toky
energie cez hranice, by mohli spôsobiť mnohým iným krajinám veľmi nepríjemné chvíle.
„Obmedzovanie importov a exportov by bola
len cesta do pekla,” doplnil. Takže v prípade, kedy by Slovensko nevyviezlo elektrinu
a zakázali by sme export, by sme si v aktuálnej situácií prilepšili. Mohla by však nastať
situácia, že by sme potrebovali niečo doviesť a to by bol opäť veľký problém. „Je to
také krátkozraké riešenie,” poznamenal.

prikázali tieto kompenzácie zaplatiť, tak tie
prostriedky bude musieť niekde nájsť,” priblížil. Štát by sa podľa neho mohol dostať do
zlého investičného ratingu. To by mohlo
znamenať, že by si potom nedokázal požičať na investičných trhoch. „Toto by mohlo
štát dostať do bankrotu.”
Izolovať sa od Európy nemá zmysel
„Keby sa tu presadil ekonomický nacionalizmus a prestali by sme spolupracovať a navzájom si zdieľať prostriedky, tak by potom začali
vznikať ďalšie železné opony,” hovorí Pišta.
Podľa jeho slov by sa krajiny, ktoré sú na
tom lepšie mohli taktiež začať izolovať. Sme
závislí od bohatších krajín a ich zdrojov.
Podľa analytika sa to prejavuje napríklad aj
pri eurofondoch, kde dostávame dodatočné
prostriedky a využívať ich na rozvoj krajiny
„O tieto výhody by sme mohli prísť a ostali by
sme sami, zamknutí vo vlastnej biede a chudobe,” hovorí. Na solidaritu sme podľa jeho
slov odkázaní, ale na druhú stranu aj bohatšie krajiny profitujú z toho, že ich susedia na
tom nie sú až tak zle. Nemusia napríklad riešiť
rôzne utečenecké vlny. „Nabehli sme na vysokú mieru vzájomnej práce a solidarity a teraz to
prerušiť by nebolo dobré pre nikoho,” tvrdí.
Solidarita je namieste
Minister hospodárstva Hirman pre Denník
SME nedávno uviedol, že Slovensko by
z modelu Európskej komisie neprofitovalo.
Model navrhuje vybrať nadmerné zisky výrobcov elektriny z neplynových zdrojov.
Za prijateľnejšie riešenie pokladá vytvorenie celoeurópskeho kompenzačného

mechanizmu. „Získané peniaze by sa zhromažďovali v spoločnom fonde a na základe
prepočtu by sa prerozdeľovali medzi jednotlivé štáty,” hovorí.
Analytik Pišta zdôraznil, že Európska komisia už vydala smernicu, ako majú tieto
opatrenia fungovať. Tento mechanizmus
prerozdeľovania tam však nie je.

„Ostali by sme sami, zamknutí
vo vlastnej biede a chudobe.”
Podľa jeho slov stanovili, akým spôsobom
a z čoho sa majú prostriedky vybrať a na čo
sa môžu použiť. To, že by to išlo do nejakého spoločného fondu sa tam nespomína.
Tým pádom sa to podľa neho v tomto opatrení pravdepodobne nedá zmeniť.
Mohli by nás zachrániť eurofondy? Ján Pišta
tvrdí, že je to reálne. Avšak, je treba urobiť formálnu úpravu v Európskej legislatíve. Potom
by sa dali využiť aj na iné účely.
Slovensko je vlastne takou výnimkou v rámci
Európy. Slovensko eurofondy nevyčerpalo kvôli
rôznym problémom, kým ostatné krajiny áno.
„Mohli by to byť približne 3 až 4 miliardy eur,
ktoré by sa dali čerpať a stačilo by to na kompenzáciu všetkých domácností, štátnej správy,
malých podnikov, škôl a iných kritických inštitúcií,” priblížil. Avšak pre veľké podniky a firmy by to podľa neho bohužiaľ už nestačilo.
Pre nich je treba hľadať ďalšie zdroje.
Autorka: Dominika Zvercová
Foto: archív Jána Pištu, pexels.com, tasr.sk
Zdroj: tvnoviny.sk, sme.sk, seas.sk

Má vôbec Slovensko financie na
znárodnenie elektrární?
Na základe oficiálnej webovej stránky
Slovenské Elektrárne a.s. sú vlastníkmi akcií
Slovenských elektrární Slovenská republika s podielom 34 % a spoločnosť Slovak
Power Holding (SPH) s podielom 66 %. Štát
je teda len menšinovým vlastníkom.
Pišta podotkol, že štátna kasa na zoštátnenie Slovenských elektrární nemá
v rozpočte peniaze. Ak nejaký politik
príde s tým, že ich chce znárodniť, je to
vlastne akt proti medzinárodnému právu. Vlastníci budú samozrejme brániť
a budú si pýtať kompenzáciu vo výške,
na ktorú teraz štát nemá.
„V prípade, že by na tento krok došlo
a medzinárodné súdy by slovenskej vláde

Energetický analytik Ján Pišta.

atteliér 02 | 2022-2023 15

TÉMA
TĚMA

TÉMA
by sme potrebné financie našli. Naša univerzita
má rozpočet okolo 12 miliónov a potrebujeme
peniaze aj na iné veci ako elektrinu.
Sú oblasti, kde by sme vedeli ušetriť,
napríklad v rámci internátov za kúrenie? Existuje nejaký plán?
Univerzita sa dlhodobo snaží znižovať zaťaženosť uhlíkovej stopy v rámci green-tech. Na námestí Herdu, kde centrálne
vykurujeme všetky budovy okolo, ako je
napríklad Hajdóczyho, Kino OKO a jedáleň,
sme menili výmenníkovú stanicu tepla.

Naša univerzita je pripravená vstúpiť do
štrajku, hovorí Andrej Brník
Energetická kríza tento rok potrápila finančné rozpočty mnohých vysokých škôl. Prorektor pre
rozvoj a vzťahy s verejnosťou na UCM Andrej Brník vysvetľuje, aké kroky a opatrenia naša univerzita
podnikla v súvislosti s riešením energetickej krízy.
Ak vláda školám nepomôže do 17. novembra, školy zatvoria svoje brány. Myslíte si, že
univerzita naozaj preruší vyučovanie?
To je otázka, ktorá možno zaujíma každého študenta, ale odpovedať na ňu momentálne nevieme, pretože to naťahuje vláda. Rektori slovenských univerzít sa jasne priklonili k stanovisku,
že univerzitám financie chýbajú. Nie je to len
pre krízu, ale dlhodobo už niekoľko rokov po
sebe dostávajú školy menej a menej financií.
Aj napriek tomu, že všetky školy spravili
reštriktívne opatrenia a personálne škrty, sú na
hranici schopnosti fungovať. Budúci rok avizovali ďalší škrt v rozpočte. Vysoké školy zdvihli
varovný prst a žiadajú od vlády kompenzáciu
a navýšenie do vysokoškolského rozpočtu. Štát
nás tlačí, aby kvalita zo vzdelania rástla, ale posiela nám z roka na rok menej peňazí. Preto je
UCM pripravená od 17. novembra, ak tak rektori rozhodnú, nastúpiť do štrajku.
Vedeli by ste spresniť, ako by sa to dotklo študentov?
Študentov sa to dotkne najmä v zmysle kvality štúdia. Nebude sa nakupovať nové vybavenie. Môže sa stať, že technologicky nepôjde univerzita dopredu. Možno sa nenájdu
financie na kultúrno-športové aktivity. To na
študentov nemusí mať pozitívny vplyv.
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Univerzity sa však snažia čerpať financie
zo všetkých možných zdrojov, z ktorých
je možné čerpať.
Ak by nám však rozpočet znížili a dali nám budúci rok menej peňazí, už by to citeľné bolo.
Aký je aktuálny stav rozpočtu univerzity?
Už tretí rok po sebe prišiel rozpočet nižší.
Vysoké školstvo dostáva zo sumy, na ktorú
bolo zvyknuté, menej a menej peňazí, nehovoriac o tom, že ešte do toho zasahujú zvýšené ceny energií a rôznych komodít.

„Niekedy som bol
zástancom online výučby,
ale teraz už viem, že osobnú
komunikáciu pedagóga
a študenta nič nenahradí.“

Momentálne sme na pokraji našich finančných limitov.
Kde všade a o koľko narástli náklady
kvôli kríze ?
Nebudem presný na čísla, ale vysvetlím prečo. Na Slovensku funguje regulácia v zmysle zastropovania cien. Paušálne si objednáte elektrickú energiu na nejaké obdobie a v
rámci neho ju počas zmluvného obdobia
odoberáte. Ak sa objavia nejaké výkyvy, znáša to obchodník, ktorý vám ju predáva.
My sme ostali verní Slovenským elektrárňam. Zmluvu máme do konca decembra, takže cena sa výrazne nenavýšila. Za celý rok je
to približne do 100-tisíc eur za univerzitu.

Tento rok pán kvestor robí všetko pre to,
aby univerzita skončila v čiernych číslach,
ako tomu bolo doteraz. Nemali by sme
mať záporný hospodársky výsledok.

Sú však školy, ktoré využili výhodnejšie podmienky sprostredkovateľov energie, a bohužiaľ, v dôsledku krízy skrachovali. Zo zákona
ich museli prevziať Slovenské elektrárne. Tie
im už dali aktuálnu trhovú cenu elektrickej
energie. Preto majú vyššie výdavky.

Avšak naozaj sa obávame, čo bude ďalší
rok. Nevieme predikovať, aký bude rozpočet na kalendárny rok 2023. Všetky peniaze teraz musíme dávať na chod univerzity, elektrickú energiu, výplaty a podobne.

Náš kvestor to dôsledne analyzuje. Čakáme,
ako sa situácia vyvinie. Už nie sme v pokoji.
Sme ostražití, pretože sa blíži koniec decembra.
Akýkoľvek nárast je pre nás kritický. Ak by mala
energia narásť v stovkách percent, neviem, kde

Inštalovali sme aj bezdotykové batérie na
vodovodnú batériu, aby sa šetrila voda.
Postupne meníme obyčajné žiarovky za LED.
Do budúcna plánujeme inštalovať pohybové
senzory, aby sa stále nesvietilo.
Ďalej budú vypísané aj financie na solárne
fotovoltaiky, ktoré budú vyrábať elektrickú
energiu. Chceme ušetriť a znižovať spotrebu celkovej energie rôznymi spôsobmi, ale
teraz na to nemáme financie a nemôžeme
sa rozvíjať. Čo sa týka budov, vykurovanie
nevieme zatiaľ všade ovládať. Preto chceme riešiť lepšiu reguláciu v budovách.
V rámci Trnavy máme veľkú výhodu, ktorá sa
teraz ukázala. Je to vďaka elektrárni Jaslovské
Bohunice. Tá, ako vedľajší produkt vyrába
teplo vo forme vody. Ak vidíte, že do Trnavy
smerujú nejaké rúry, nie sú to ropovody. Je to
zostatkové teplo z jadrovej elektrárne, ktorou
je vykurovaná veľká časť mesta.
Čo sa týka fakultných médií a ich fungovania, ovplyvní ich kríza či prípadný štrajk?
Nie je to len na fakulte FMK. Aj na Fakulte
prírodných vied, kde majú laboratória
a rôzne pokusy sú väčšie spotreby. U nás
je to rádio, ktoré musí byť stále v obehu.
Obmedzenie sme zažili počas pandémie.
Rádio fungovalo a študenti mali výnimky,
aby tu mohli chodiť s tým, že sme sa im
snažili zabezpečiť aj ubytovanie.
Štrajk by mal prerušiť vyučovanie len v rámci
demonštrácie. Dúfam, že vláda nedovolí, aby
to trvalo dlhšie. A tiež dúfam, že to nenastane
vôbec. Avšak myslíme to naozaj vážne a verím, že to bude trvať len niekoľko dní.
Aktuálne prebieha rekonštrukcia na
Skladovej a rekonštrukcia Kina OKO. Aj
do tohoto ovplyvnila energetická kríza?
OKO by sa úplne rekonštruovať nemalo, robí
sa len vizualizácia do budúcna. Máme to v pláne, ale zatiaľ to nemáme finančne pokryté.
Potrebujeme to robiť z projektových peňazí.

Úlohou a poslaním vedenia je zlepšovať univerzitu a jej kvality. Bez peňazí na rozvoj to
však nie je možné.

K OKU chystáme dokumentáciu, hľadáme výzvy pre realizáciu. Možností je niekoľko.
Na Skladovej máme projekt, ktorý sa už
realizuje. Je spojený s Ministerstvom kultúry. Ministerstvom kultúry. V časti budovy sa tvorí centrum v rámci kultúrno-kreatívneho priemyslu na Slovensku.

„Akýkoľvek nárast cien je pre
univerzitu kritický.“
Náklady boli pred tromi rokmi okolo 800-tisíc eur. Dnes, aj vďaka nárastom cien všetkých možných komodít, je cena viac ako 1,2
milióna eur. Čiže cena stavby narástla o 50
% a my tie peniaze musíme niekde nájsť.
S Ministerstvom kultúry sme intenzívne
jednali a hľadali spôsoby dofinancovania.
Potom poslanci prijali návrhy zákona, ktorý
takéto možnosti navrhuje. Našťastie sa peniaze našli a projekt nám dofinancujú.
Ak sa zatvoria školy, bude to mať dopad na študentov, ktorí píšu tento rok
záverečné práce?
Počas covidu mali študenti možnosti rôznej literatúry online. Čo sa týka konzultácií, určite môžu prebiehať.

„Tento rok pán kvestor robí
všetko pre to, aby univerzita
skončila v čiernych číslach,
ako tomu bolo doteraz.“
To, že nebudeme učiť neznamená, že nebudeme chodiť do práce. Zastavili by sme
len výučbu. Nemyslím si, že to bude mať
dopad. V prípade, že prerušenie bude veľmi dlhé, ukrojilo by sa z prázdnin. Chceme
vás vzdelávať. Niekedy som bol zástancom online výučby, ale teraz už viem, že
osobnú komunikáciu pedagóga a študenta nič nenahradí.

Môžeme povedať, že sa pre krízu zníži rozpočet na motivačné štipendiá?
Tento rok bol atypický. Bola tu výnimočná
situácia pre vojnu na Ukrajine a my sme
cítili potrebu pomôcť ukrajinským študentom. Aj v takýchto situáciách sa môžu využiť motivačné štipendiá. Mnoho fakúlt si
tak vyčerpalo svoje fondy.
Tento rok je rozpočet nižšie, ale samozrejme, že oni pomoc potrebovali. Neboli to
zbytočne vyhodené peniaze. Keďže ešte
nevieme, rozpočet na budúci rok, nevieme
ani koľko bude peňazí na štipendiá.

MGR. ANDREJ
BRNÍK, PHD.
Doktor Andrej
Brník je absolventom Fakulty
masmediálnej
komunikácie
v Trnave. Ako pedagóg pôsobí na fakulte od roku 2015.
V rámci fakulty pôsobil ako riaditeľ
študentského online rádia Aetter.sk
Dlhodobo bol súčasťou propagačných
aktivít na fakulte, ktoré zastrešoval ako
prodekan pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou. Okrem toho pracuje ako dobrovoľník v organizácii Medzinárodných
leteckých dní SIAF na Sliači a na
Festivale letectva v Piešťanoch. Na festivaloch zastáva funkciu organizátora
a mediálneho manažéra. Na univerzite
momentálne pôsobí ako prorektor pre
rozvoj a vzťahy s verejnosťou.

Tento rozhovor nájdete aj
v podcastovej verzii

Autorka: Barbora Hudáková
Foto: Sandra Struhárová, fmk.sk
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Hrozí nám kolaps. Kde
máme štátnikov?

Sklamanie. Разочарование
Autorom článku je ruský študent
FMK, ktorého meno redakcia pozná, ale rozhodla sa ho pre obavy
z ruského režimu nezverejniť.

bude s učiteľmi? A čo doktorandské štúdium?
TASR informovala, že Ministerstvo financií
Slovenskej republiky uvoľnilo 19. septembra 30 miliónov eur pre regionálne školy ako
kompenzáciu za energie. Tu nasledovala ďalšia otázka – kde sú vysoké školy?
Po viacerých žiadostiach vysokých škôl
Ministerstvo financií školám vyhovelo a 30.
septembra uvoľnilo približne 17 miliónov
eur pre verejné vysoké školy. Táto finančná
kompenzácia by mala postačiť, avšak či aj
naozaj bude, je otázne. Pokiaľ nie, Slovenská
rektorská konferencia oznámila, že sa školy
17. novembra zatvoria.

Vláda sa pomaly rozpadá a okrem
cien za energie sa najmä študenti
boja toho, ako bude vyzerať školstvo počas energetickej krízy.

“

Od 1. júla sa dvíhali ceny študentských domovov, bytov, potravín a ako keby to nestačilo, študenti sa možno zase nebudú
v škole vidieť. Niektoré ceny vyskočili oproti
minulému školskému roku skoro dvojnásobne, a to najmä kvôli energetickej kríze,
ktorá začína ovládať svetové hospodárstvo.
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Financie na energie aktuálne chýbajú aj
v školách. Prichádza pre študentov po pandémii ďalšie nešťastie?
Slovenská rektorská konferencia upozornila na hroziaci kolaps vysokých škôl, ktorý
môže nastať v dôsledku energetickej krízy.
Takýto kolaps je viac než pravdepodobný,
pretože vo vláde sa skôr riešia hádky medzi
jednotlivými predstaviteľmi a osobnostné
spory, ako stav krajiny, ktorá sa pred očami
občanov rozpadá.
Z toho nám teda vyplýva otázka, či budú žiaci v zime chodiť do školy, znova sa vráti online vyučovanie alebo dokonca, či sa bude vôbec učiť. Pribúdajú aj ďalšie otázniky. Ako to

“

Vláda uvažuje nad mnohými možnosťami,
ako bude fungovať školstvo počas energetickej krízy. Online výučba každý piatok, predĺženie zimných prázdnin o dva týždne alebo
celé vyučovanie v online prostredí. Vysoké
školy a univerzity chcú pre študentov iný život a mnohé z nich sa zapojili do protestov
proti týmto opatreniam.

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil 21.9.
2022 čiastočnú mobilizáciu. Oznámil to vo svojom prvom príhovore národu od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu. V krajine sa krátko na to
zdvihla vlna protestov. Úrad moskovskej prokuratúry v deň podpísania dekrétu ruským prezidentom vyhlásil, že účasť na demonštráciách
predstavuje trestný čin, ktorý môže viesť k odňatiu slobody až do 15 rokov.

Úplné sklamanie z toho, že moja krajina začala
vojnu a zničila životy miliónom ľudí. Každá rodina bola chtiac či nechtiac vtiahnutá do tohto
konfliktu. Každý má totiž rodinu, priateľov alebo kolegov, ktorí žijú na Ukrajine.

Zároveň je jasné, že online vyučovanie počas pandémie nebolo ani zďaleka ideálne.
Prezenčné hodiny sa nahradiť nedajú a nedostatky školy cez počítač sa podpísali na psychickom zdraví študentov.

A teraz sa dokonca ničia aj rodiny v Rusku, pretože veľa ľudí (aj mnoho mojich známych) poslali na mobilizáciu. Ľudia, ktorí boli pôvodne
proti, ľudia, ktorí nechceli tento konflikt, teraz
idú na miesta, kde ich nič dobré nečaká.

World Health Organization v marci tohto roka
podala informáciu o náraste depresií a úzkostí počas vyčíňania koronavírusu až o 25%. Do
skupiny najviac postihnutých patria vo veľkej väčšine ľudia od veku 14 až 25 rokov. Je to
práve kvôli online výučbe a obmedzenému
školskému životu.

Tento problém vyvoláva len strach, zmätok
a sklamanie. Strach o seba a svoju rodinu. Mám
staršieho brata, ktorý zostal v Rusku. Nemôže
opustiť krajinu, pretože má dvoch synov, z ktorých jeden sa narodil v auguste tohto roku.

Organizácia týmto chcela varovať jednotlivé krajiny, aby posilnili služby na podporu
duševného zdravia. Pokiaľ vláda nezakročí a nezačne venovať viac času školstvu, tak
to bude skutočne potrebné riešiť vo veľkom.
Zbytočné hádky vo vláde a v parlamente
nám určite nepomôžu.

“

Autorka: Karolína Račková

Mnohí povedia, že je to naša vina, že sme si
zvolili tohto prezidenta. Ale vždy hovorím
jedno – je ťažké si vybrať, keď nie je na výber. Je ľahké vyjadrovať sa k tomu, keď žijete
v iných podmienkach.
Fantazírovať môže každý, ale pochopiť to môžu
len tí, ktorí v Rusku skutočne žili. Kvôli mobilizácii sa teraz každý človek musí rozhodnúť. Takže
tí, ktorí môžu odísť, odídu, a tí, ktorí nemôžu,
hľadajú možnosti, ako sa nezúčastniť.

Полное разочарование от того, что моя
страна развязала войну и разрушила
жизни миллионов людей. Каждая семья
втянута в этот конфликт, потому что у
каждого есть семья, друзья, коллеги,
которые живут в Украине.
Cейчас разрушаются семьи и в России,
потому что многие знакомые были
отправлены на мобилизацию. Люди,
которые изначально были против, люди,
которые не хотели этого конфликта,
теперь идут туда, где их не ждут.
Этот вопрос вызывает только страх,
замешательство и разочарование. Страх и
переживание не только за себя, а и свою
семью. Например: у меня есть старший

брат, который остался в России и не может
покинуть страну, потому что у него два
сына, один из которых родился в августе
этого года.
Многие скажут, что это наша вина, что мы
избрали этого президента. Но я всегда
говорю одно: трудно выбирать, когда
этого выбора нет. Легко рассуждать , когда
живешь в других обстоятельствах.
Каждый может фантазировать, но понять
это может только тот, кто действительно
жил в России. Но в связи с мобилизацией
выбор остается за каждым, поэтому те,
кто может уезжать - уезжает, а те, кто
не может, ищут способы чтобы не быть
причастным к этому.

“
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Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala do funkcie novú rektorku
UCM Katarínu Slobodovú Novákovú, ktorá predtým zastávala funkciu
dekanky Filozofickej fakulty UCM. Inaugurácia rektorky sa uskutočnila
na slávnostnom otvorení akademického roka 19.9.2022.
Autorka: Bernadetta Čaranová
Foto: tasr.sk
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Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je
jedna z mnohých, v ktorej sa študenti môžu
realizovať v oblasti žurnalistiky. Aj vďaka nášmu atteliéru sa našlo veľa šikovných
žurnalistov. Okrem tejto školy sa žurnalistike môžete venovať aj v Ružomberku,
Prešove, Nitre či Bratislave. Práve na univerzitách v posledných dvoch mestách vyučuje aj investigatívny novinár Patrik Herman.
Vášeň v učiteľstve sa prejavuje aj plnými
miestnosťami, keď má práve prednášku.
Jeden z predmetov, ktoré vyučuje, je verejný
prejav. Študenti sa v ňom musia prezentovať
či vedieť rýchlo a pohotovo improvizovať.

„Pravda nie je sexy a ľudia si
na to sexy potrpia.“

Patrik Herman: Študenti sa trápia
s teóriou namiesto praxe
Najväčším problémom mladých ľudí je, že si nevedia povedať čo, chcú robiť. Málo študentov sa vidí v praxi
aj napriek tomu, že študujú na školách, pri ktorých je prax základom. Trápia sa teóriou namiesto praxe. Viac
o tom porozprával Patrik Herman.

Práve improvizácie sa študenti boja.
Potvrdzuje to, že u mladých ľudí je problém slovná zásoba. Nevedia rýchlo a pohotovo reagovať. Veľkým aspektom je aj to,
že ľudia menej čítajú. ,,V podstate dnes, sa
všetko obmedzuje na virtuálny priestor, videá sú dominantnejšie než knihy,’’ vyjadril sa
Patrik Herman.
Chýba nám všeobecný prehľad
Problém nie je len v slovnej zásobe alebo
gramatike. Všeobecný prehľad je pravým
kameňom úrazu. Mladí ľudia sa zaujímajú len o zábavné témy. Možno aj vy niekedy skĺznete radšej na plytký TikTok než na

seriózne správy. Avšak, nie je dobré, ak by
mladí ľudia a najmä študenti žurnalistiky
nemali všeobecný prehľad. Herman sa stretáva aj s tým, že udalosť, ktorá hýbe so svetom alebo Slovenskom, nie je u študentov
známa. Namiesto toho vedia o tom, kde
všade bola Nora Mojsejová.
Niekedy sa záujemcovia na školu žurnalistiky
dostali až po absolvovaní prijímacích skúšok.
Testy zo všeobecného prehľadu boli dôležité
a rozhodli o prijatí. Na Fakulte masmediálnej
komunikácie v Trnave to funguje podľa priemeru. Ak váš priemer je vyšší ako 1,5, neminie
vás pri prijatí na školu test zo všeobecného
prehľadu a anglického jazyka.
Je viac škôl, ako by bolo treba
V súčasnosti je dobré mať aj kritický pohľad na školstvo, jeho úroveň a množstvo
študentov, ktorí sú prijatí. Dbá sa na kvantitu a nie na kvalitu. Je dôležité, aj o aký
odbor ide. Pri žurnalistike to nie je o memorovaní. Nezáleží, v akom roku vznikla
prvá kníhtlač alebo koľko stáli prvé noviny.
Sú to zaujímavé vedomosti, ale nerobí to
z vás lepšieho žurnalistu. Talent študenta
a jeho schopnosť pracovať s informáciami
je základom. Žurnalista musí správne pracovať so slovom, či už v printovej, rozhlasovej alebo televíznej forme.
„Ja som v tomto možno z tých radikálnejších
zástancov riešení. Podľa mňa, keby sa zrušila

polovica vysokých škôl na Slovensku, nič by sa
nestalo. Ak chceme kvalitu vysokoškolského
vzdelania, mal by to byť jeden z prvých krokov,’’
dodáva Herman. Ďalším krokom by boli aj prijímacie skúšky, ktoré by mohli byť rozdelené
na teoretické vedomosti a praktické skúšky.
Práve týmto krokom by sa pretriedili študenti, ktorých daný odbor naozaj zaujíma.
Množstvo z nich sa neuplatní v odbore, pretože zistia, že ich to nebaví. Koľkých z vás,
ktorí teraz sedíte v laviciach, baví to, čo študujete? ,,Som zaskočený, keď na žurnalistike
z 50 študentov štyria odpovedia, že sa chcú
v budúcnosti venovať žurnalistike,’’ hovorí.
Študenti chcú aj napriek tomu praxovať
Základom úspešného štúdia je v určitom ročníku absolvovať prax. Niektorí sú už súčasťou redakcií, čiže ju nemusia absolvovať. ,,Ja stále odporúčam študentom, aby nepísali listy, maily, na
ne nikto nemá čas. To nie je fabrika na maľovanie
porcelánových prasiatok. Veľa novinárov má viacero pozícií spojených dohromady a nemajú čas
odpisovať. Jednoducho zdvihnite zadok, sadnite
si do autobusu a choďte priamo do tej redakcie
zaklopať na dvere,’’ odporúča Herman.
Niektorí študenti si prax naozaj chcú skúsiť
a ostanú aj dlhšie ako dva týždne, naopak,
iní ju splnia, len aby mali čiarku, že absolvovali prax. ,,Viete, koľko kolegov prešlo mojimi rukami, koľkých sme vychovali napríklad
v niekdajšej lampárni? Takže odkaz pre
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študentov: žiadne maily, žiadne listy, na to
kašlite. Zoberte si to, vytlačte si to a choďte
za tým šéfredaktorom, zaklopte a nechajte
mu na stole. Možno to nevyjde, ale je to určite väčšia šanca na úspech,’’ aj takto Herman
spomína na kolegov.

,,Z času na čas funguje novinárska solidarita,
keď sa udeje udalosť ako napríklad vražda
novinára Jána a Martiny. Vtedy na chvíľočku
je solidarita. Spolupracujú novinárske redakcie a zase to vyprchá a je to len o konkurencii.’’ dodáva Herman.

Od skúseností, ktoré pochytíme na praxi,
sa vie odvíjať aj celý náš profesijný život.
Možno by nebolo zlé, ak by to študenti
brali vážnejšie než len ako počet kreditov.

Novinárska etika je aj o tom, ako narábate
s informáciou. Žurnalistický prejav na sociálnych sieťach je vo veľkom množstve nafúknutý. Niečo sa pridá, niečo odstráni. Tou
správnou cestou je narábať s informáciou
ako s tou najsurovejšou. Samozrejme, musí
získať nejakú časť komercie, aby mala sledovanosť. Avšak, aj tu je potrebná hranica.

K nášmu prehľadu prispievajú aj
sociálne siete
Pod vplyvom sociálnych sietí sme denne v množstve správ. Je ale otázne, koľko z nich je relevantných. Vyskytuje sa
aj veľa hoaxov, na ktoré už dbá aj Polícia
Slovenskej republiky.

Spoločnosť je stratená v informáciách a práve
mienkotvorné médiá by mali ľudí naučiť čítať
aj medzi riadkami. Súhlasí s tým aj Herman.
,,Študenti sa stali obeťami informačnej džungle,
v ktorej sa momentálne nachádzame.’’
Ako narábame s informáciami?
Záleží, odkiaľ fotku stiahnete, a aj na tom,
či spomeniete autora. V dnešnej dobe
takmer všetko niekomu patrí. V slovenskej
žurnalistike je novodobým trendom znásilňovanie informácií. Tvárime, sa akoby nám
patrili. Primárnym problémom je práve vyučovanie. Nevraví sa o základnej novinárskej etike, ktorá sa často porušuje.

Mladí novinári prinášajú v tomto riziko a možno o 20 rokov sa nedopátrame k médiám,
ktoré majú seriózne správy. ,,Pravda nie je sexy
a ľudia si na to sexy potrpia,’’ tvrdí Herman.

„Som zaskočený, keď na žurnalistike z 50 študentov štyria odpovedia, že
sa chcú v budúcnosti
venovať žurnalistike.“
Žurnalistika nie je len o písaní, môžete
byť aj dobrým moderátorom
Možno ste si mysleli, že žurnalistika je len
byť ponorený v článkoch a štatistikách.
Veľa novinárov práve svojím vystupovaním
láka ľudí. U väčšiny sa to začína prejavovať
už odmala. Moderujú oslavy alebo menšie

PATRIK HERMAN
Je slovenský investigatívny novinár, televízny moderátor a aktivista. Pôsobil ako
hovorca mesta Trnavy a neskôr v Televízii
Markíza, kde dlhodobo moderoval spravodajsko-publicistickú reláciu Reflex.
V septembri tohto roku RTVS oznámila prestup Hermana do Mlynskej doliny. Herman je tiež spoluzakladateľom
občianskeho združenia Europacalon
Slovensko a externe vyučuje na Fakulte
masmédií súkromnej PEVŠ v Bratislave
a Katedre žurnalistiky FF UKF v Nitre.

podujatia v dedine či meste. Moderátorské
typy spoznáte aj vďaka hlasu, no najmä na
základe slovnej zásoby.
Je na vás, akým človekom sa v danom odvetví rozhodnete byť. Niektorí si kariéru založia na škandáloch, niektorí na tvrdej práci.
Byť rešpektovaným moderátorom a žurnalistom vo všeobecnosti nie je ľahké.
Autorky: Mária Greifová, Barbora Šimkaninová
Foto: Archív Patrika Hermana, kariera.fmk.sk

Tiktok je pre Generáciu Z
nový Google
Tradičné „googlenie“ ustupuje a mladí radšej otvárajú sociálnu sieť TikTok. Stane sa z neho nový zdroj informácií?
Aplikácia TikTok má vo svojom repertoári
videá tancujúcich ľudí, vtipných zvieratiek
alebo aj trendových „memečiek“. Patrí čínskej internetovej spoločnosti ByteDance,
ktorú riadi vláda.
Nový zdroj informácií
To, že mladí otvárajú aplikáciu s cieľom hľadania informácií, priznal aj viceprezident
pre vyhľadávaciu sieť Google Prabhakar
Raghavan. Na konferencii v júli 2022 potvrdil, že zhruba 40 % mladých ľudí sa skôr
obráti na TikTok, ak chcú tipy na dobrý
obed, než na konkurenčné Google Maps.
Podľa denníka The New York Times bádanie po informáciách na sociálnej sieti
je len prirodzeným vývojom digitálneho
vyhľadávania. Pokiaľ ľudia chcú produkty, obrátia sa na Amazon. Ak chcú spoznať
najnovšie trendy, otvoria Instagram. Keď
chcú nájsť rýchle odpovede, otvoria TikTok.

Základom úspešného štúdia v určitom ročníku je podľa Patrika Hermana absolvovanie praxe.
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Podľa doktorky Škripcovej, ktorá sa
okrem iného v rámci svojej odbornej

činnosti zameriava aj na trendy v médiách, je algoritmus ako stvorený pre špecifické vyhľadávanie informácií. Je presvedčená, že ľahko zaujme mladých.
„Mladú generáciu ľudí zaujímajú konkrétne, nie všeobecné informácie. Ak idem niečo
nájsť cez Google, väčšinou mi to ukáže 20-tisíc rôznych odkazov. Pre moje vyhľadávanie nemusia byť relevantné, i keď pre tému
sú a dodávajú jej kontext. Avšak tiktokový
algoritmus mi ukáže len tie témy, o ktoré sa
aktívne zaujímam, aj za cenu informačného
skreslenia,“ tvrdí.

„Mladí pri vyhľadávaní
na TikToku nadobúdajú
pocit exkluzivity.“
Sociálna sieť nepodporuje otváranie
zdrojov v iných aplikáciách alebo platformách, dôsledkom čoho je náročné overiť si fakty. Ľudia majú vo zvyku
otvárať komentáre pod videom a overovať si prostredníctvom nich obsah.

Pôda na šírenie dezinformácií
Spomínané faktory ľahko vytvárajú pôdu
na šírenie dezinformácií, čím je TikTok neslávne známy. Po vypuknutí pandémie sa
systematicky objavovali nepravdy spojené s očkovaním alebo samotným vírusom. Podľa investigatívnej analýzy iniciovanej nástrojom NewsGuard vyplýva, že
v roku 2021 boli noví užívatelia vystavení dezinformáciám o pandémii do deviatich minút od začiatku prezerania.
Hoaxy sa mierne líšili, ale podstata bola
vo všetkých rovnaká. Spochybňovanie
účinkov vakcín alebo zľahčovanie príznakov ochorenia. Týkali sa aj vytvárania konšpiračných teórií o vzniku vírusu, alebo aj rôznych neoverených
postupov, ako utlmiť symptómy.
Po snahe NewsGuard kontaktovať a objasniť, prečo TikTok dovoľuje roznášanie
klamstiev a absentuje moderovanie či koordinácia obsahu, sme sa dočkali neúplnej odpovede. Proti šíreniu dezinformácií
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filmov a digitálnych hier. Tie mali podľa autorov ukazovať aktuálnu situáciu.
Problematický algoritmus aplikácie
Dezinformácie sa hromadia na „For You“
stránke, kde sa obsah prispôsobuje v minulosti zdieľaným, dopozeraným a „osrdiečkovaným“ videám. Po zhliadnutí jedného
videa s mylnými informáciami je veľmi pravdepodobné, že sa nahromadia aj ďalšie.
Denník The New York Times poukazuje aj na
určitú náročnosť pri odstraňovaní problematických videí. Medzi dôvody patrí globálnosť
aplikácie. Obsah sa šíri veľmi rýchlo a je v rôznych jazykových mutáciách. V tom spočíva aj
zložitosť sledovania dezinformácií a moderovania obsahu. Video a audio formáty patria
medzi najťažšie kontrolovateľný obsah v porovnaní napríklad s textovými príspevkami.

Doktorka Lucia Škripcová.

TikTok zriadil podpornú stránku. Tá sa
zobrazí na spodnej časti videa, kde sa
po kliknutí ukážu overené informácie.
Nepravdivé správy zaplavili aplikáciu aj
v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu.
Miliarde používateľov celosvetovo algoritmus ukazoval násobne viac vojnového
obsahu než na iných sociálnych sieťach.
Podľa britského denníka The Times videá
s hashtagom #ukrainewar na TikToku zaznamenali skoro 500 miliónov videní.

Reporty a rozhodnutia o odstraňovaní dezinformácií publikované od materskej spoločnosti ByteDance vzbudzujú u publika nedôveru.
Navonok aktívne bojujú proti nepravdivým
správam v podobe blokovania problematických tagov, účtov a deepfake príspevkov.
Spomínané body sa ale dajú v digitálnom prostredí aplikácie jednoducho obísť.
Podľa Škripcovej mladí pri vyhľadávaní
na TikToku nadobúdajú pocit exkluzivity. Týka sa to najmä obsahu, ktorý sa napríklad z etických alebo morálnych dôvodov v médiách neukáže. „Ak si s kamošom

alebo kamoškou preposielate videá, veľakrát
vám TikTok môže ukázať, že obsah bol vymazaný. Ale to sa stane až po určitej dobe. Keď
ľudia chcú vidieť video z tragédie alebo iné informácie, zobrazia sa im, pretože algoritmus
ich stiahne až po určitej dobe,“ dodáva.
Výskumníci veria, že dezinformácie budú
prekvitať do chvíle, kým sa dáta o pôvode videí nezverejnia. TikTok by tiež mal
umožniť náhľad do fungovania svojho algoritmu. V prípade konkurenčných sociálnych sietí Twitter a Facebook funguje aspoň čiastočná transparentnosť.

„Po zhliadnutí jedného videa
s mylnými informáciami je
veľmi pravdepodobné, že
sa nahromadia aj ďalšie.“
Prijímanie nepravdivých informácií vieme
ovplyvniť na individuálnej úrovni. Škripcová
vníma mladých ľudí ako mierne náchylnejších
uveriť dezinformáciám. „Mediálna výchova na
školách nastupuje príliš neskoro a rodičia, ktorí
by mali zasiahnuť, nezasiahnu a ani nevedia ako.
Rodičia musia zasahovať. Mediálna výchova musí
byť prítomná a musíme sa s mladými o tom rozprávať. Iná cesta z toho nevedie,“ hovorí.
Autorka: Lucia Bakusová
Foto: archív doktorky Škripcovej,
atteliér/Lucia Bakusová
Zdroje: fortune.com, nytimes.com,
newsguardtech.com,
newsroom.tiktok.com, thetimes.co.uk

Človek bez domova Paľo: Nechcel
som, aby moje deti ostali na ulici.
Odišiel som ja
V Trnave majú ľudia bez domova možnosť prespávať v nocľahárni na Coburgovej ulici 27. Ako to v nej
funguje? Akí sú jej klienti a prečo sa ocitli na ulici?

Coburgova ulica je pre obyvateľov Trnavy
veľmi dobre známa. Pre mňa bolo tiež veľmi
jednoduché určiť, kde sa nocľaháreň bude
nachádzať. Kým tam však trafím, párkrát sa
povozím po celej ulici a nakoniec zaparkujem
kúsok od budovy, ktorú spravuje Stredisko
sociálnej starostlivosti ako príspevková organizácia mesta Trnava.
Nocľaháreň je skrytá za ďalšími budovami,
v časti, kde sa nachádza aj ubytovňa pre sociálne slabších ľudí. Pred ubytovňu, kde sa
nachádzajú aj priestory nocľahárne prídem
niekoľko minút pred devätnástou hodinou.
Kým som tam stála, pomaly sa začali nocľahári schádzať pred budovou a čakali, kým im
vrátnik otvorí dvere.

Potrebujete ubytovací preukaz
Predstavil sa mi ako Paľo a aby mohol prespávať v zariadení, musel požiadať o vystavenie
ubytovacieho preukazu, ktorý mu dali po splnení istých podmienok. S preukazom sa musí

dňoch už podľa jeho slov nepomáha ani alkohol. Tí, ktorí sem nechodia prespávať, musia nájsť iné miesta, kde budú môcť vydržať
v mínusových teplotách ako sú napríklad
opustené budovy. Avšak veľakrát sa to pre
nich končí tragicky.
Aby sa vôbec dostali dovnútra, nemôžu prísť
pod vplyvom alkoholu, pretože tolerancia je
v trnavskej nocľahárni nulová. „V priestoroch

V momentálnom období fungujú stále v letnom režime od 19:00 do 7:00, ale v zime
môžu ľudia toto zariadenie využívať už od
17:00 do 9:00 hodiny. „V prípadoch osobitného zreteľa, čo je napríklad počas veľmi nízkej
vonkajšej teploty a mrazov, je vyhlásený 24
hodinový krízový režim. Tento režim je aj cez
Vianočné sviatky a na Nový rok,” objasňuje
Jakub Bartoš, ktorý je vedúcim oddelenia bytov a má na starosti aj nocľaháreň.

„Video a audio formáty
patria medzi najťažšie
kontrolovateľný obsah.“
Musíme vedieť, ako rozlíšiť problematický
obsah a ako sa voči nemu obrniť. Škripcová
radí nasledovné: „Musia si rozširovať vlastnú mediálnu gramotnosť a aktívne sa učiť
kritickému rozmýšľaniu. Je nutné dôkladne
zvážiť, čo pozerám, kde to pozerám, odkiaľ
to čítam a aké zdroje boli použité. Netváriť
sa, že tie témy sa ma netýkajú a nešíriť ďalej informácie, ktoré nemám overené.“

Kapacita nebýva zaplnená ani v zime
Dovnútra ma vrátnik nepustil kvôli bezpečnosti, avšak už zvonku budova neláka okolie
svojím vizuálom. Rovnako aj pri vstupe má
ďaleko od krásy. V miestnostiach za dverami by sa malo nachádzať tridsať lôžok, ktorých kapacita nebýva zaplnená dokonca ani
v zimných mesiacoch.

Zároveň dodáva, že spomínanými pravidlami by sme sa mali riadiť všetci
bez ohľadu na vek. Ako ukážkový prípad uviedla začiatok vojny na Ukrajine.
TikTok bol plný videí z vojnových

K dispozícii tam majú postele, toalety, podmienky potrebné pre osobnú hygienu,
vybavenie na prípravu stravy, a to všetko bezplatne. Keďže som sa dovnútra nedostala a chcela som sa dozvedieť, ako to
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funguje, musela som poprosiť staršieho
pána, ktorý sa tam akurát chystal prenocovať.
Napočudovanie vyzeral mať čisté oblečenie
a na pleciach mal tašku s osobnými vecami.

TikTok má viac ako bilión užívateľov mesačne.

Trnavská nocľaháreň je momentálne spojená s ubytovňou na Coburgovej ulici.

vždy preukázať pri vstupe do nocľahárne
služby konajúcemu zamestnancovi poriadkovej služby, ktorý dohliada na udržiavanie
celkového poriadku.
V lete využíva nocľaháreň väčšinou len
v chladnom počasí. Počas teplých letných
nocí sa vie vyspať aj v parku na lavičke.
Prespávať sem chodí najčastejšie vtedy, keď
sa ochladí, pretože vonku je už zima a nechce, aby sa mu niečo stalo. V najchladnejších

nocľahárne je zakázané odkladanie osobných
vecí alebo majetku, nosenie a používanie zbraní. Taktiež netolerujeme akékoľvek prejavy násilia alebo agresie pod hrozbou zákazu vstupu
do objektu,” vyjadril sa Bartoš.
Nie každý skončí na ulici kvôli závislosti
Situácie, prečo sa títo ľudia dostali na ulicu
sú rôzne. Nie každý však o nich chce rozprávať a už vôbec nie pred cudzím človekom.
Zdôverila sa mi staršia pani, ktorá zostala
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bez domova práve kvôli alkoholu. Všetky
zarobené peniaze utápala v alkohole, kvôli čomu aj neskôr prišla o strechu nad hlavou. „Na dno som sa dostala ako väčšina
z nás. Podľahla som závislosti na alkohole“
Nie vždy sa tu ľudia ocitli kvôli tomu, že
prepadli závislosti na alkohole alebo drogách. Niekedy sú za tým všetkým príbehy, aké by sme možno ani nečakali. Práve
taký ma dojal od muža, ktorý sa ako jediný dokáže vyrozprávať aj osobnejšie.

„Na dno som sa dostala ako
väčšina z nás. Podľahla som
závislosti na alkohole.“
Zo začiatku mi o tom nechce rozprávať vôbec, pretože sa mu to zdalo veľmi osobné.
Nakoniec sa mi rozhodne predsa len niečo
prezradiť. „Bol som ženatý a mali sme spolu
dve deti,” ukáže na svoj prst, na ktorom už
dávno obrúčka nebola. S manželkou si prestali rozumieť a rozhodli sa pre rozvod.
Vtedy sa celé dobrodružstvo na ulici začalo. Zobral si zopár osobných vecí a odsťahoval sa z ich spoločného bytu. „Nechcel
som, aby moje deti zostali na ulici, tak som
sa rozhodol, že odídem ja a byt im nechám.”
Chvíľu býval u sestry, neskôr u kamarátov.
Postupom času prišiel aj o prácu, bez ktorej nedokázal platiť všetky účty a poplatky. Keď mu došli všetky úspory, vedel, že
prišiel o ubytovanie a začal čoraz častejšie
prespávať na lavičkách v parkoch. Vtedy už

Ľudia môžu pomôcť kúpou hlineného dukátu.

nemal kam ísť a zostal na ulici. „Už osemnásť rokov som na ulici a postupne som si
na to zvykol.”
Pomoc ľuďom bez domova
Nocľaháreň navštevujú ľudia bez domova aj
opakovane. Sú to „stáli štamgasti“, ktorí chcú
svoje životy zmeniť. Na druhú stranu sú aj
takí, ktorí ju využívajú iba krátkodobo a ukážu sa iba v zimných mesiacoch. Nepotrebujú
meniť nič na svojich životoch a odmietajú
akúkoľvek pomoc, ktorá im je poskytnutá.
Stredisko sociálnej starostlivosti mesta
Trnava spolupracuje aj s pracovníkmi terénnej sociálnej práce a Trnavskou arcidiecéznou
charitou. Tá pomáha ľuďom bez domova rôznymi formami ako je stravovanie, ošatenie či
formou sociálneho poradenstva pri hľadaní
práce a vlastného bývania. Je už len na nich,
či príležitosť využijú alebo ju odmietnu.
„Za ostatné roky sa niektorým užívateľom
podarilo úspešne nájsť zamestnanie, ako aj
vlastné bývanie.“
Väčšinu výplaty mi zobral exekútor
Na to, či sa svoj život niekedy pokúšal zmeniť
mi Paľo odpovedal výrazným „áno”. Najskôr
sa snažil hľadať si prácu, do ktorej aj chodil.

„Za ostatné roky sa niektorým
užívateľom podarilo úspešne
nájsť zamestnanie, ako aj
vlastné bývanie.“
Neskôr sa mu to kvôli okolnostiam neoplatilo. „Keďže som dlho predtým nepracoval a neplatil alimenty na svoje deti, väčšinu výplaty mi
zobral exekútor a ostatné peniaze, ktoré mi zostali nestačili na ubytovanie a stravu. Vždy som
skončil tam, kde som aj bol.”

Hlinené dukáty je možné kúpiť
v automatoch, v Trnave.
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Väčšina ľudí na ulici je v podobnej situácii
a prácu si hľadajú iba príležitostne, napríklad brigádu alebo nejakú “fušku”. Veľa z nich
je názoru, že človeka bez domova v robote
nechcú a ak áno, iba v úplne podradnej práci,
kam by iní pracovať nešli.

Každý vie prispieť
Ľudia môžu rozhodnúť pre rôzne formy pomoci ľuďom v núdzi. Najúčinnejšou metódou
je darovanie hlineného dukátu, ktorý funguje
ako alternatívne platidlo. Vydala ho Trnavská
arcidiecézna charita na pomoc ľuďom bez
domova. Hlinený dukát je možné zakúpiť za
jedno euro v špeciálnych automatoch alebo
na vybraných predajných miestach v Trnave.
Charitatívne platidlo by malo prispieť
k tomu, aby pomoc ľuďom bez domova
bola účinná a aby si za peniaze, ktoré vyžobrali nekupovali alkohol alebo cigarety.
Za takýto dukát dostanú v charitatívnom
centre potravinový balíček, ktorý obsahuje
všetko, čo potrebujú.
Autorka: Michaela Krajčovičová
Foto: Michaela Krajčovičová
Zdroj: hlinenydukat.sk

VIETE KDE KÚPIŤ
HLINENÉ DUKÁTY?
Predajné miesta:
v informačnom centre v mestskej veži
u informátorov na mestskom úrade
na trnavskej radnici
v charitnej kaviarni Špitálik na Hlavnej
ulici 43
v predajni Trnafský suvenýr na železničnej stanici
v kostoloch:
- Bazilika sv. Mikuláša
- Františkansky kostol sv. Jakuba		
- Kostol sv. Anny, Jezuitský kostol
- Farský kostol Panny Márie
- Pomocnice kresťanov - Kopánka

Predajné automaty:
Mestský úrad Trnava
Bazilika svätého Mikuláša
obchod Tesco EXTRA
Foto: Simona Sarvašová, Veronika Fašková, Dominik Mičuda, Ivan Kopčáni, ucm.sk

Grafička: Veronika Fašková
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Bývalé vedenie v tomto ohľade trochu zaspalo na vavrínoch. Za veľmi krátke obdobie sme
preto museli splniť všetky kritériá a požiadavky akreditačnej agentúry. Intenzívne sme na
tom od mája pracovali s prorektormi, dekanmi a celým tímom.
Vo svojom volebnom projekte tvrdíte, že
doterajšia práca na plnení akreditačných
podmienok bola personálne poddimenzovaná. Navrhli ste vytvoriť pozíciu prorektora pre kvalitu, ktorá už funguje. Podarí sa
vďaka tomu splniť požiadavky agentúry?
Zdá sa, že áno. Som presvedčená, že proces završíme načas a neurobíme si hanbu.
Avšak, zosúladením študijných programov 31. augusta sa to nekončí. Ide o proces,
ktorý sa bude každoročne kvantitatívne aj
kvalitatívne vyhodnocovať. Preto je funkcia prorektora pre kvalitu opodstatnená.
Navyše nám pomôže získať spätnú väzbu
od pedagógov i študentov. Aj keď bude negatívna, nebojíme sa.

„Plánujeme tesnejšiu kooperáciu
medzi UCM a TRUNI.“

Rektorka UCM: Najviac nás
tlačí akreditácia
Po 25 rokoch fungovania Univerzity sv. Cyrila a Metoda sa na jej čelo
dostala žena. Katarína Slobodová Nováková chce otvoriť pozíciu
študentského ombudsmana, zlepšiť stravovacie podmienky či umožniť
študentom zapísať si predmety z iných fakúlt.
Akademický senát UCM vás zvolil spomedzi štyroch kandidátov. Prečo si myslíte, že
vybrali práve vás?
Ľuďom sa asi zapáčil môj volebný program,
vízie a spôsob, akým som chcela nastaviť a posunúť univerzitu oproti vtedajšiemu stavu.

no nevzali ma. Preto som nastúpila do Nitry,
kde som odbor úspešne absolvovala a potom
som pracovala v Slovenskej akadémii vied.
Keď kolega z Katedry etnológie UCM odchádzal do dôchodku, hľadal za seba nástupcu
a oslovil ma. Tak som sa ocitla na univerzite.

Študovali ste na Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, nie ste absolventkou UCM.
Ako ste si k nej vytvorili vzťah?
Je to paradox. V deväťdesiatom siedmom,
keď som končila strednú školu, UCM práve
začínala. Chcela som tu študovať etnológiu,

Za dlhší čas vášho pôsobenia na UCM
ste teda už mali čas spoznať jej pozitívne
stránky aj problémy, ktorým čelí. Ak by ste
mohli jednu vec okamžite zmeniť či vyriešiť, ktorá by to bola?
Momentálne nás najviac tlačí akreditácia.
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V projekte kritizujete aj charakter výučby,
ktorý sa v mnohých prípadoch podobá skôr
na strednú školu ako na univerzitu. V čom?
Niektorí pedagógovia študentom prednášajú
bez aplikácie nových trendov či inovácií. Na
druhej strane pozorujem, že študenti sa učia
iba to, čo počujú na prednáške. Má to byť
naopak. Úlohou univerzitného pedagóga
je počas prednášky prezentovať len perličky k danej téme. Základné údaje si majú
študenti sami prečítať v povinnej literatúre.
Samoštúdium je bežnou praxou na každej
dobrej univerzite.
Akými krokmi chcete docieliť zmenu?
Mali by sme vzdelávať našich pedagógov.
Nestačí, že získali doktorát a oprávnenie učiť
na vysokej škole. Nesmie sa stať, že 30 rokov
vyučujú to isté rovnakým spôsobom. Treba
reflektovať aktuálne trendy vo svojom odbore, ako aj moderné spôsoby prednášania
a práce so študentmi.
Rozdiel medzi strednou a vysokou školou by mal byť aj vo výbere predmetov.
Navrhujete, aby si študent okrem predmetov zo svojho odboru mohol vybrať
aj niektoré z iných odborov či fakúlt. Je
to reálna predstava?
Zatiaľ možno trochu iracionálna, ale chcem,
aby sme si brali príklad z kvalitných západných univerzít. Študent by povinné predmety
absolvoval vo svojom odbore, no ostatné by

PROF. MGR. KATARÍNA
SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, PHD.
Je absolventkou Univerzity Konštantína
Filozofa v Nitre, doktorandské štúdium ukončila na Ústave etnológie
SAV Bratislava, habilitovala na UKF.
Inaugurovala v študijnom odbore historické vedy v roku 2021. Pôsobila ako
profesorka na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a fakultu
tiež viedla ako dekanka. Zaznamenala
viacero vedeckých aj manažérskych úspechov a je členkov niekoľkých domácich
i medzinárodných projektov, ako aj rád
vedeckých časopisov. Prezidentka Zuzana
Čaputová ju vymenovala za rektorku UCM
s účinnosťou od 22. mája 2022.

si mohol zvoliť aj mimo neho. Ak by študenta
marketingu zaujímala informatika alebo politológia, bola by škoda odoprieť mu možnosť
zúčastniť sa na prednáškach s kvalitným politológom na inej fakulte. Momentálne sa hľadí
skôr na naplnenie úväzkov pedagógov. Súčasné
študijné plány bývajú preplnené a neponúkajú
priestor na výber. Zmenu sa pokúsime pripraviť
počas akademického roka 2022/2023 a v budúcom roku začať s novým systémom.
V projekte hovoríte ešte o ďalšej možnosti
výberu - zavedení štúdia v angličtine.
Tie by mali byť primárne určené pre zahraničných študentov. Nehovoríme len o študentoch z Ukrajiny, našim cieľom je pritiahnuť aj
ďalších, napríklad z južnej Európy či zámoria.
Veľkou skupinou sú tiež deti zahraničných
Slovákov, ktoré majú záujem u nás študovať.
Okrem toho sa usilujeme o spustenie takzvaného štúdia dvoch diplomov. Pilotný projekt
už fungoval na Filozofickej fakulte. Spočíva
v tom, že ak uzavriete zmluvu s partnerskou
univerzitou, študent absolvuje časť štúdia
doma, časť v zahraničí, obháji prácu na oboch
univerzitách a získa dva diplomy. To môže výrazne pomôcť pri uplatnení sa na trhu práce.
Na realizáciu týchto vízií, ako uvádzate vo volebnom projekte, je nutná práca
kvalitných a motivovaných pedagógov.
Ako však motivovať odborných asistentov, ktorí po získaní titulu PhD. a nástupe na univerzitu majú nižší plat ako štipendium počas štúdia?
Platy sú striktne dané tabuľkami, s tým nepohneme. Záleží však na tom, koľko finančných
prostriedkov má fakulta a čo navyše dokáže ponúknuť. Pre mnohých ľudí nie je plat

hlavným motivačným faktorom. Univerzita
poskytuje stabilné zázemie, rôzne bonusy,
zahraničné pobyty či stáže, ako aj priestor
na zvyšovanie svojej kvalifikácie.
Kritizujete, že univerzita v minulých rokoch pokryla iba desať mesiacov základných platov pedagógov. Ostatné financie
museli získať fakulty vlastnou činnosťou.
Už sa toho nemusia báť?
Trochu áno, situácia sa nedá vyriešiť za pár
dní. Postupne chceme odbremeniť fakulty
od zbytočných výdavkov a administratívy.
Rektorát bol v posledných rokoch príliš centralizovaný a neefektívny. Preto pripravujeme
novú organizačnú štruktúru, kde bude mať
každý prorektor vlastný tím ľudí. Pomôžu mu
naplno sa venovať jeho oblasti a on bude
zodpovedať za spoločný výsledok.

„Pozorujem, že študenti sa
učia iba to, čo počujú na
prednáške. Má to byť naopak.“
V projekte sa venujete aj životu študentov. Vo viacerých univerzitných budovách chcete zaviesť stravovacie bufety
či automaty. UCM jedáleň má však najvyšší doplatok za študentský obed na
Slovensku. Môže univerzita regulovať
zvyšovanie cien?
Na prudké zvyšovanie sme upozorňovali,
ešte keď som pôsobila na dekanáte. Ceny
sa odvíjajú od výšky sumy, ktorú ministerstvo prepláca na jedného študenta, zvyšok si
musí doplatiť z vlastného vrecka. Priestory
jedálne sú univerzitné, no nájomca je súkromník. Zmluvu uzavrelo ešte bývalé vedenie, takže sme s tým nemohli okamžite
pohnúť. Plánujeme však vyvíjať aktivity na
to, aby boli ceny viac študentské a kvalita stravy spĺňala istý štandard. Pomohla by
nám študentská iniciatíva. Potrebujeme vedieť, čo sa študentom nepáči a čo očakávajú,
napríklad prostredníctvom dotazníka.
Strava a ubytovanie sú veľmi dôležitými faktormi kvality života na univerzite. Ako jediná kandidátka ste sa vo volebnom programe nevenovali ubytovaniu. Treba však
dodať, že ostatní kandidáti problém síce
spomenuli, no konkrétne riešenia nenavrhli.
Ste teda spokojná s aktuálnym stavom?
Nie. Kapacita postačuje len pre asi polovicu
našich študentov. Je jednoduché problém
pomenovať, no hľadanie riešenia je v tomto prípade naozaj náročné. V prvom rade sa
snažíme komunikovať s ďalšími zariadeniami,
ktoré by nám pomohli operatívne navýšiť kapacitu. O uvoľnení nových priestorov

rokujeme aj s MTF STU. Vo vzdialenejšej budúcnosti by sme radi odkúpili či zrekonštruovali aj iné budovy.
Na UCM funguje viacero študentských organizácií a zoskupení. Často si nie sú istí
a presne nevedia, ako a kedy žiadať o finančnú podporu. Uľahčíte im to?
Iniciatíva musí v každom prípade vychádzať
od študentov. Na začiatku akademického
roka by sme sa chceli stretnúť so zástupcami
univerzitných organizácií a zrozumiteľne im
vysvetliť, akým spôsobom sa môžu uchádzať
o podporu. Budú vedieť, ktorý prorektor má
žiadosti na starosti a ako sa budú vyhodnocovať. Doposiaľ to bol veľmi divoký proces komu sa chcelo, tomu sa dalo. Rozhodnutie
nemôže stáť na osobných preferenciách, ale
na férovom prístupe. Tiež by sme organizáciám chceli ponúknuť viac priestoru na prezentáciu v priestoroch UCM aj na webe.
Požiadavky či sťažnosti by vedeniu univerzity mohol tlmočiť študentský ombudsman. Vo volebnom projekte navrhujete
otvoriť túto pozíciu. Akým spôsobom by
bola obsadzovaná?
Budeme rokovať so Študentskou radou.
Navrhujem, aby to bol jeden z členov rady,
ktorého si medzi sebou zvolia. Ombudsman
by sa stal kontaktnou osobou medzi študentmi a rektorátom a podával by spätnú väzbu
na pravidelných stretnutiach.
Komunikáciu medzi študentmi a univerzitou zabezpečujú aj ďalšie orgány, napríklad študijné oddelenia. Z vlastných
skúseností viem, že v rámci nich sa občas
stretávame aj s neprofesionálnym či doslova nepríjemným prístupom. Existuje
nejaký kontrolný mechanizmus na monitorovanie spôsobu online a offline komunikácie študijných oddelení?
Doteraz neexistoval. Pred štyrmi rokmi sa vedenie univerzity rozhodlo, že študijné oddelenia budú spadať pod fakulty a na starosti ich
teda mali dekani. V rámci novej organizačnej
štruktúry ich však chceme opäť začleniť pod
rektorát, kde sa budú zodpovedať konkrétnej
vedúcej osobe. Študijná referentka Fakulty
zdravotníckych vied, ktoré sídli v Piešťanoch,
navyše doteraz pracovala z Trnavy, čo bolo
pre študentov veľmi nepraktické. Teraz sa
to zmení. Na druhej strane treba povedať,
že ani komunikácia zo strany študentov
nie je vždy najvhodnejšia. Bežne mi chodia
emaily typu: „Dobrý deň, pani Nováková.
Chcem sa s vami zajtra stretnúť. Máte čas?“
Nepotrpím si na tie naše „chemické značky“
pred menom a za menom, no komunikácia
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na akademickej pôde si vyžaduje istú formálnu
úroveň. Študent potom nemôže očakávať, že
odpoveď bude milá a ústretová.
Na facebookovej stránke UCM som si všimla, že prehodnocujete prechod na iný
online systém. Rozlúčime sa s komplikovaným AIS-om?
Je to dilema. Predchádzajúce vedenie nastavilo projekt, v rámci ktorého by sme mali
začať používať systém MAIS podľa vzoru
Trnavskej univerzity. My sa s tým úplne nestotožňujeme, a preto realizujeme vlastný
prieskum. Náš tím systém testuje a komunikuje priamo s vývojármi, aby sme zistili, aké
výhody a nevýhody prináša. Zvažujeme
všetky možnosti. Navštívili sme tiež UPJŠ
v Košiciach, kde vyvinuli AIS, a zisťovali
sme, ktoré jeho možnosti zatiaľ nevyužívame, no pomohli by nám. Či už zvolíme AIS
alebo MAIS, chceme študentom uľahčiť prácu. Zameriame sa najmä na to, aby mohli
všetky finančné úkony a platby realizovať
priamo v systéme.
„Konzorcium s Trnavskou univerzitou
nemá byť o akademickom informačnom
systéme MAIS, o počte senátorov na jednotlivých univerzitách či rovnakej administratíve,“ píšete v projekte. Ako si teda
máme v praxi predstaviť už fungujúcu
spoluprácu medzi UCM a TRUNI?
Momentálne beží projekt, ktorý pracovne
nazývame Klaster 1. Obsahuje budovanie
spoločných informačných systémov, medzinárodných spoluprác, virtuálnej knižnice či
vedeckého a kreatívneho parku. Spoluprácu
rozvíjame ďalej, plánujeme tesnejšiu kooperáciu medzi dvoma univerzitami.

„Chceme, aby boli ceny v jedálni
viac študentské a kvalita stravy
spĺňala istý štandard.“
Nechcem predbiehať, ale s pánom rektorom Trnavskej univerzity sme už navštívili
Ministerstvo školstva. Laicky povedané, projektom integrácie si navzájom pomôžeme
v tom, čo jednej univerzite chýba a druhá to
vie poskytnúť. Môžeme si napríklad „požičať“
pedagógov, ktorí v danom odbore na škole
práve chýbajú, aby bola zabezpečená kontinuálna kvalitná výučba.
Novinkou by mala byť aj obnova webu
UCM. Prečo už aktuálny nepostačuje?
Je stará. Univerzita aj fakulty potrebujú dynamické portály, kde dokážu pridávať a modifikovať funkcie tak, aby slúžil moderným
používateľom. Celkový dizajn súčasného

32 atteliér 02 | 2022-2023

Za posedenie v podnikoch
si priplatíme
Hlavným cieľom rektorky UCM je úspešná akreditácia študijných programov.

webu navyše nie je kompatibilný s novou
vizuálnou identitou UCM.

Predchádzajúce vedenie bolo, bohužiaľ, rodovo veľmi nevyvážené.

Aktuálna stránka nezahŕňa ani zásady rodovej vyváženosti. V menu sa napríklad
vyskytujú kategórie „študent“ či „uchádzač“.
Problematike sa venujete aj vo svojom projekte, kde píšete, že gender stratégia
a rovnosť príležitostí sú dokumenty, bez
ktorých sa v európskom akademickom
a výskumnom priestore nepohneme.
Áno, univerzity v Európskej únii sa o podporu bez týchto dokumentov vôbec nemôžu uchádzať. Rovnosť medzi rodmi navyše
nechceme uplatňovať len na papieri. Na
univerzite máme mnoho šikovných žien,
ktoré si zaslúžia priestor. Teším sa, že polovicu fakúlt UCM momentálne vedú ženy.
Situácia sa navyše pomaly mení aj inde,
Karlova univerzita v Prahe má po 500 rokoch konečne rektorku. Rada s úsmevom
hovorím, že my sme to stihli už v prvom
štvrťstoročí. Ženy by skrátka mali rozbíjať čisto mužské kolektívy. Majú na to a ich
rozdielny pohľad a prístup je prínosný.

Stretli ste sa pre pohlavie s podceňovaním
či negatívnym prístupom, keď ste sa rozhodli kandidovať alebo keď vás ako prvú
ženu zvolili na najvyššiu pozíciu UCM?
S priamym podceňovaním som sa nestretla.
Na konferencii rektorov, kde je nás sedem
z 32 ľudí, si kolegovia už pomaly zvykajú, že
im to narúšame. Zároveň som však členkou U10+, Konzorcia desiatich slovenských
univerzít. Tam som jedinou ženou medzi
deviatimi mužmi, na ktorých bolo najmä zo
začiatku vidno, že nevedia, ako sa majú ku
mne správať. Pritom nevyžadujem žiadne
kurizovanie ani špeciálne chovanie, naopak,
ocenila by som úplne rovnocenný prístup.
Autorka: Šimona Tomková
Foto: Sandra Struhárová

www.attelier.sk/rektorka-ucm/

Majitelia prevádzok ešte nevedia, ako veľmi ich kríza zasiahne. Zhodujú sa, že najbližšie mesiace ukážu, či
zdražovanie tovarov a služieb je len začiatok.
Počas rozhovoru s majiteľom Cervezy Petrom
Hečkom je v podniku v obedňajších hodinách prázdno. Obľúbený trnavský bar sa začína zapĺňať až podvečer, počas tzv. „happy
hour“. V prevádzke spravili niekoľko krokov
na šetrenie energií. Jednými z nich sú napríklad posunutie otváracích hodín, vypínanie
strojov na noc či zníženie ventilácie, kým neprídu zákazníci. „Okrem toho prechádzame na
kúrenie elektrinou, keďže kúriť plynom by bolo
túto zimu neúnosné. Vylobovali sme si čo najnižšiu cenu a uvidíme, čo bude v novom roku,“
približuje Hečko.

neuvažovali,“ dopĺňa s tým, že čakajú, ako sa
situácia vyvinie.
Zákazníci budú musieť siahnuť hlbšie
do vrecka.
Študentské podniky sú vyhľadávané aj vďaka nízkym cenám. „Ak má bar, ako napríklad

Cerveza, nastavené nízke marže, je ťažšie
zvyšovať sumy priamo úmerne k rastu cien
energií. Náš koncept tak stráca na význame,“
opisuje Peter Hečko. Drahšie faktúry nemajú len za energie, ktoré sa im oproti vlaňajšku zdvihli trojnásobne, ale aj za
dodávky tovaru.

„Niektoré podniky sa
na pomoc od štátu
nespoliehajú.“
K šetreniu energií pristúpila aj kaviareň
Leháro v centre Trnavy. Majiteľka Slavomíra
Selnekovičová hovorí, že okrem svietenia
úspornými žiarovkami sa snažia na jeseň
a zimu viac používať sviečky, ktoré v podniku dotvárajú príjemnú atmosféru. „Pevne veríme, že aj túto skúšku zvládneme a nebudeme
nútení zatvoriť. Nad ďalšími krokmi sme zatiaľ

Prázdna Cerveza počas obedných hodín.
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AJ KULTÚRU A ZÁBAVU
OHROZUJE ENERGETICKÁ KRÍZA
Akadémia divadelných tvorcov v otvorenom liste varuje, že minimálne
30 % kultúrnych inštitúcií ukončí svoju činnosť, ak nepríde pomoc od vlády. Riaditeľ Domu matice slovenskej
v Komárne, Jozef Černek už ohlásil
ukončenie činnosti kvôli 320 % nárastu
výdavkov na plyn.
Vysoký nárast nákladov, dokonca na
úrovni 200 až 500 %, očakávajú aj v kultúrnom centre Malý Berlín v Trnave.
Ich priestory sú ale energeticky dobre
pripravené po nedávnej rekonštrukcii
priestorov – zateplením strechy, kvalitnými oknami a LED svietidlami. V Malom
Berlíne veria, že budúci rok ešte situáciu
s využitím úspor zvládnu.
Šetriť sa bude, kde sa dá, ale nie na úkor
návštevníkov a divákov. Divadlo Jána
Palárika zatiaľ neplánuje znižovať teplotu v sálach ani zvyšovať ceny vstupného.
V Heroes Laser Aréne Trnava musia mať
techniku stále zapnutú, aby zákazníci nemuseli dlho čakať.
Prevádzkovatelia a organizátori zábavy
a kultúry neočakávajú ešte nižší záujem
o ich služby. V Trnave tomu môže prispieť aj fakt, že vďaka jadrovej elektrárni Jaslovské Bohunice, sa veľkej časti
obyvateľov vyššie náklady na kúrenie
nedotknú. Tá totiž dodáva teplo pre
väčšinu mesta.
Autor: Adam Kysler
Foto: unsplash.com
Zdroje: facebook.com/adt.theatre,
facebook.com/jozef.cernek.9

žiadna, Peter Hečko z Cervezy hovorí:
„Pomoc od vlády už ani nečakám. Náš podnik dostal za celé covidové obdobie 1380
eur. Tisíctristo osemdesiat eur.“ Verí, že po
zvládnutí zatvoreného podniku utiahnu
aj energetickú krízu. „Toto obdobie treba
prežiť a straty budeme dobiehať zas niekedy v budúcnosti,“ dopĺňa Hečko s tým, že aj
plánované rekonštrukcie baru budú musieť odložiť na neskôr.
Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska
v tejto súvislosti vyzvala vládu na predstavenie podporných opatrení, ktoré zmiernia
výrazné výdavky podnikov. „Podiel nákladov
na energie v pomere k obratom prevádzok
medziročne stúpol o 12,5 %. Ak by sme celé
toto zvýšenie preniesli do cien služieb, dopyt
by značne klesol a jednoducho by sme prišli
o zákazníkov a tržby,“ upozornil prezident
asociácie Marek Harbuľák.
Vládny kabinet vyčlenil na pomoc s vysokými
cenami energií celkovo 5 miliárd eur, z toho
1,5 miliardy na tento a zvyšných 3,5 miliárd na
budúci rok. Presnú schému pomoci predstaví
v nasledujúcich týždňoch. „Nenecháme nikoho
v štichu. Pre nás je najvyššia priorita to zvládnuť,
zvládnuť to veľmi dobre a myslím si, že práve tá
obálka päť miliárd je jasným dôkazom, že to tak
aj myslíme,“ povedal premiér Eduard Heger
počas rokovania tripartity o štátnom rozpočte. Podmienkou na doručenie pomoci je však
schválenie rozpočtu v parlamente.
Študentské akcie zatiaľ ostávajú bez zmien
Už vyše desať rokov Študentská rada, ktorá háji záujmy študentov UCM, organizuje
v podnikoch rôzne akcie. Zvýšené náklady
na ich usporadúvanie zaznamenali aj oni, aj
keď v inej miere ako spomenuté prevádzky.
Podľa slov Mateja Kubáka im majitelia zatiaľ

vychádzajú v ústrety a ak sa ich už zdražovanie dotklo, do cien to nepremietli. „Je tu však
aj druhá strana mince. Ak niečo kupujeme, ako
napríklad tlačoviny či výzdobu, jednáme s firmami, ktoré to robia vo veľkom. A keďže im náklady narastajú, svoje predajné ceny pravidelne
zvyšujú,“ približuje Kubák.

Sledujte nás aj na Instagrame
www.instagram.com/attelier_magazine

„Toto obdobie treba prežiť.
Straty budeme dobiehať
v budúcnosti.“
Za posledné dva roky im tieto náklady išli
hore o sto percent. Straty však pokrýva Rada,
keďže lístky na jednotlivé akcie naďalej predávajú po päť eur. „Na bežné podujatia je
nastavená táto suma a myslím si, že počas semestra sa ani zvyšovať nebude, pokiaľ nám
podniky nezdvihnú nájom,“ dopĺňa s tým, že
cena lístka závisí napríklad aj od interpreta,
ktorého pozvú.
Napriek tomu, že Študentská rada spadá pod
univerzitu, financovanie akcií, ktoré sa konajú
mimo akademickej pôdy, si hradia z vlastných
prostriedkov. Cena vstupného sa preto nastavuje tak, aby pokryla náklady. „Škola, podľa
môjho názoru, nemá prečo podporovať večerné
akcie a párty študentov. Ako napríklad Piknik
day, vedenie nám ho prakticky celý uhradilo,“
spresňuje Kubák.
Náklady na energie sa, pochopiteľne,
zvýšili aj školám Žiadajú od štátu kompenzácie a dofinancovanie výpadkov v národných a európskych projektoch. V opačnom
prípade hrozia, že by mohli 17. novembra zavrieť svoje brány.
Autorka: Nikol Pisoňová
Foto: atteliér / Natália Ševčíková, atteliér /
Sandra Struhárová

Ľudia si preto síce budú musieť priplatiť, ale v konečných sumách sa odrazí
len tento faktor, teda ceny veľkoskladov.
„Berieme to tak, že je to naša strata,“ dodáva.Zdražovať začali aj v Leháru. „Súčasnú
neľahkú situáciu je cítiť všade, či už v domácnostiach alebo vo firmách. Avšak, ešte len
najbližšie mesiace ukážu, ako veľmi sa nás
kríza dotkla,“ hovorí Selnekovičová.
Podá vláda pomocnú ruku?
Po skúsenostiach z vlaňajších rokov, kedy
tu fungovanie diktoval koronavírus a kompenzácia štátu bola slabá alebo dokonca

Študentská rada na školskej akcii Welcome day.
Foto: atteliér/Natália Ševčíková
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