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Výnimoční ľudia, ktorých v týchto dobách stretávame
Je to už presne 182 dní od začatia ruskej invázie na Ukrajinu. Mnoho Ukrajincov a Ukrajiniek uteká k nám. Hľadajú
v našej krajine bezpečie, ktoré
chladnokrvne zničil Vladimir
Putin u nich doma, v ich príbytkoch. Hľadajú záštitu a snažia sa žiť v krajine, ktorá nevie
rozprávať ich rodným jazykom, ktorá nepozná ich zvyky.
Mnoho rodín a priateľov bolo
po príchode oddelených. Avšak, i napriek tomu neupadajú
do úplného zúfalstva. Sú to sil-

ní a vytrvalí ľudia.
Asi každý z nás dostal príležitosť spoznať aspoň jedného
človeka z Ukrajiny. Ja som
mala to šťastie, že som ich spoznala viacerých. Obdivujem
na nich, že sú veselí a dobrosrdeční, hoci mnohí z nich sa
už nebudú môcť vrátiť domov,
len do ruín, ktoré zostali. Po
príchode k nám, na Slovensko, vedeli niektorí iba veľmi
málo po slovensky či anglicky,
ale preniesli sa cez to. Museli. Nezastavila ich ani jazyko-

vá bariéra. Jedno dievča, ktoré
som stretla, mi rozprávalo o jej
rodnej Ukrajine, o krásnych
budovách, o obrovských obilných poliach. Jej srdce patrilo
tam. Miluje Ukrajinu, ale keď
sa tam raz vráti, už nebude taká
akú si ju pamätá.
Z tejto vojny by sme si mali
odniesť predovšetkým to, že
ľudská chamtivosť nemá hraníc. Všetka tá hrôza a smrť.
Ukrajinci a Ukrajinky, ktoré
poznám, ma naučili, že aj v krízových situáciách treba dúfať

Príhovor

a neprestať veriť v lepšie dni,
v lepšie časy. Netreba sa báť
vykročiť vpred k novému dňu.
Salome Bočkayová
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V poradí ôsmu (predposlednú) prednášku Detskej Univerzity Komenského bude viesť už budúcu stredu Doc. Mgr.
M. A. Juraj Buzalka,
PhD., erudovaný odborník v niekoľkých dôležitých oblastiach: sociálne
hnutia, ekonomická antropológia, politická ekonómia, politika pamäte
a v mnohých ďalších.
Doc. Buzalka pôsobí na
Ústave sociálnej antropológie Fakulty sociálnych a ekonomických
vied UK v Bratislave a v
Centre excelentnosti pre
spoločenské inovácie UK
v Bratislave.
Život v čase vojny škodí
každému jedincovi. Počas vojny zomierajú nielen vojaci, ale aj civilisti,
zvieratá, ale najmä príroda naokolo. Vojna je nebezpečná pre všetkých,
nezabúdajme na to.
-red-

Foto: Peter Chvostek

Táto aktuálna téma je veľmi dôležitá, nakoľko
hrozí, že za niekoľko stoviek rokov planétu Zem
úplne zničíme a všetko živé vyhubíme. Práve
preto nám o tom prišla niečo povedať prednášajúca Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.
Pani profesorka nám priblížila kľúčové problematiky v rámci ochrany prírody, ale aj to, ako ich
riešiť. Ako môže pomôcť jeden človek? Stačí to?
Napriek tomu, že najväčším problémom sú veľké korporácie, pomôcť môžu aj vytrvalí jednotlivci. Najmä, keď sa zapojí viac ľudí, o to je to
lepšie. Pomôže napríklad recyklácia či šetrenie
vodou. Vody máme zatiaľ dosť, ale nikdy nevieme, kedy o ňu môžeme prísť natrvalo. Hlavne
pri takom veľkom suchu ako je teraz. Nezabúdajte, že zdroje sú pominuteľné.
Adela Marková

Workshop s Tatra bankou
Minulý utorok (16. 08. 2022)
sa konal sprievodný workshop
v obľúbenej Tatra Banke. Stretli sme sa pred vstupom do

budovy na Továrenskej ulici. Vošli sme dnu a nechali sa
sprevádzať skvelým personálom. Počas pripraveného pro-

gramu sme si vypočuli pozoruhodnú prednášku o tom ako
hospodáriť s peniazmi, ale aj
o histórii bankoviek. Bolo to
veľmi obohacujúce. Príjemne
nás prekvapila prítomnosť slovenského rapera Ega (Michal
Straka), ktorý sa tiež podieľal
na prezentácii.
V záverečnej časti workshopu
na nás čakala previerka vedomostí, ktoré sme počas návštevy v Tatra banke nazbierali.
Ak sme správne odpovedali,
dostali sme zaujímavú vecnú
odmenu. Workshop v nás zanechal množstvo poučných zážitkov.
Dominik Daniel Machel

Foto: Peter Chvostek

Prečo existujú
vojny a z akých
dôvodov sa
vedú?

Prečo a ako musíme
chrániť prírodu?

Naša anketa
Zamýšlali ste sa niekedy nad
tým čo bolo skôr? Sliepka?
Alebo vajce? Toť je zásadná
otázka. Našich spolužiakov
a spolužiačky z DUK-u sme

sa spýtali na ich názor. Respondentov bolo 26.
Vajce:
17
Sliepka:
9
-red-

Foto: Peter Chvostek

Foto: internet

Prednáška

Áno, aj na Slovensku máme
múzeum moderného umenia.
Ide o architektonicky atraktívnu
a nevšednú budovu pri vodnom
diele Čunovo s názvom Danubiana Meulensteen Art Museum.
Vystavujú v nej nielen poprední slovenskí, ale aj zahraniční
umelci a umelkyne. Danubianu
strana 2

je nutné navštíviť, najlepšie opakovane. Avšak vyhraďte si potrebný čas. Táto umelecká dominanta si to plne zaslúži. Minulý
piatok (12. 08.) sme mali možnosť navštíviť na niekoľko hodín
slávnu Danubianu. Bol to vynikajúci zážitok pre nás všetkých!
-red-

Foto: Peter Chvostek

Loďou za moderným umením

rodného parku na celom svete,
je známy najmä veľkým kaňonom, ktorým preteká rieka Yellowstone. Založili ho v roku
1872.
U nás máme deväť národných
parkov. Medzi najnavštevovanejšie parky Slovenska patrí
Tatranský národný park, ktorý je zároveň aj najstarším na
Slovensku. Ďalej je to Národný park Poloniny (najvýchodnejší), alebo Národný park Slovenský raj.
Adela Marková

Foto: internet

Ide o je rozsiahle územie vyčlenené národom, ktoré je určené na ochranu prírodného
územia. Chránia ho pravidlá,
ktoré keď niekto naruší, tak mu
hrozí pokuta. Divokú prírodu
treba zachovať.
Vedeli ste, že prvá myšlienka
národného parku vznikla už v
19. storočí? Ľudia si uvedomili krásu a vzácnosť prírody, ale i to, že ju môžu zničiť.
Yellowstonský národný park
– to je názov najstaršieho ná-

Nebojme sa byť iní, stojí to za to

Foto: internet

V lesoch na severozápade
Spojených štátov amerických
žil charizmatický otec menom
Ben (Viggo Mortensen), ktorý
sa usiloval vychovať svojich
šesť detí inak. Netradične, ale
o to viac jedinečne. Snažil sa
ich uchovať pred „modernou“
a „správnou“ spoločnosťou
vyspelého 21. storočia. Ako
rodina spolu žili v ich vybudovanom lesnom raji. Nič im
nechýbalo. Príroda im poskytla
všetko, čo potrebovali.
Avšak len dovtedy, kým im
do životov nevstúpila tragická strata mamy. Boli tak nútení vstúpiť do sveta, ktorý bol

pre nich tak vzdialený a neprebádaný. Captain Fantastic
(v preklade Toto je náš svet) je
ﬁlm z roku 2016.
Režisér Matt Ross ním poukazuje na hľadanie rovnováhy medzi dvoma rozdielnymi
svetmi. Nastavuje pomyselné
zrkadlo mnohým Američanom, ale i Európanom, ktorí na
život hľadia len jedným konzervatívnym smerom bez toho,
aby sa pozreli na druhú stranu.
Napriek tomu ﬁlm lacne nevnucuje čo je správne a čo je
nesprávne. To je už na nás samých.
-red-

Teplo vysúša rieky
V lete si užívame horúce
počasie. Ľuďom na dovolenkách sa to páči. No
extrémne teploty škodia
prírode – je sucho. Hydrológovia, teda odborníci na
stav vody v krajine, zaznamenali veľmi málo vody
v Dunaji v celom povodí od Nemecka až po Rumunsko. Hladina Dunaja je
v mnohých oblastiach nižšia ako je bezpečná výška,
v Bratislave je okolo 250
cm. To celkovo komplikuje
lodnú dopravu. Voda miz-

ne aj z menších riek a potokov. Napríklad vyschla
rieka Bodva a Rajčianka
v úseku od obce Fačkov po
Rajeckú Lesnú. Obyvatelia si nepamätajú, kedy sa
mohli prejsť po koryte suchou nohou. Rieky vysychajú, pretože je nedostatok zrážok. Keď aj zaprší,
tak je to málo a voda sa
hneď odparí. Zmeny klímy
a častejšie obdobia sucha
sú následkom zhoršujúceho sa globálneho otepľovania.
Emma Šprochová
Foto: internet

Národné parky

Foto: internet

Tipy a zaujímavosti

Zachránia startupy planétu?
V poslednej dobe je téma globálneho otepľovania, klimatickej krízy, recyklácie a životného štýlu zero waste dosť
spomínaná. Má byť totiž aj
prečo.
Keďže už ďalej jednoducho
nemôžeme ničiť našu planétu Zem, mnohí ľudia sa rozhodli vyrábať produkty, ktoré
sú recyklovateľné alebo ekologické. Ako napríklad ﬁrma
s krátkym názvom apegram.

Študentky Obchodnej akadémie v Trenčíne začali vyrábať
ekoobaly na zošity vyrobené
upcykláciou oblečenia a iných
zbytkových materiálov. Tieto
obaly sa dajú prať, čiže aj keď
sa zašpinia, veľmi ľahko sa dajú vyčistiť. Viete ich podporiť
na ich instagrame @apegram_
ekobal. Nezabúdajte, že recyklácia je naša budúcnosť, je pre
nás nevyhnutná.
Kristína Toporová
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Mníchov, mesto
úspechu i smoly

Bratislavčan Ján Volko sa tento týždeň zúčastnil na Majstrovstvách Európy v atletike, ktoré sa konali v nemeckom Mníchove. Náš najúspešnejší šprintér dobehol na
štvrtom mieste v disciplíne behu na 100 m.
Sám sa vyjadril, že je to pre neho akoby
skončil prvý, pretože jeho dvorná disciplína je beh na 60 m.
Toto historické mesto však Slovákovi neprinieslo iba megaúspech, ale aj veľkú
smolu. Na trati do 200 m mu len tesne ušla
ďalšia ﬁnálová účasť, kde predviedol svoj
najlepší čas sezóny v hodnote 20,39 sekundy. Avšak, tento čas nestačil na postup do
ﬁnále, hoci išlo len o stotinový rozdiel. Posledný postupujúci mal čas 20,38 sekundy.
Volko skončil v rámci ME na úctihodnom
deviatom mieste. Gratulujeme!
-red-

Majstrovstvá sveta v mínach prebehli
Minesweeper (alebo míny) je populárna počítačová hra, ktorá
vznikla v 90. rokoch. Predstavte si, že aj táto logická hra mala
svoje majstrovstvá sveta. Prvé sa konali v roku 2005 v Budapešti. Tejto udalosti sa zúčastnilo 19 súťažiacich. Prvé miesto
obsadil Kanaďan Damien Moore. Nasledovné majstrovstvá
sa konali v roku 2015 vo Viedni. Tie prebiehali hybridnou
formou, teda prezenčne aj online. Dokopy sa zúčastnilo až
30 súťažiacich, z toho štrnásti boli prítomní na mieste konania. Titul majstra sveta v mínach si odniesol Poliak Kamil
Murański, ktorý je posledným nositeľom titulu z dôvodu, že
sa majstrovstvá sveta v mínach viackrát nekonali.
Kristína Toporová
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