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str. 1 – 2
Fyzika a chémia vôbec
nie sú nuda! Presvedčili
sa o tom žiaci na Noci
výskumníkov.

str. 3
Odovzdali sme až 103
certifikátov Zelená škola.

str. 6

Pomáhame zachrániť
fešákov slovenského
vtáctva a darí sa nám to.

str. 5
Prečítajte si, aké boli
výzvy tohtoročného
energyhacku.

Jozef Lupták, riaditeľ
festivalu konvergencie,
odpovedá na vážne
otázky o vážnej hudbe.

Editoriál Moniky Lackovej, Úsek korporátnej komunikácie ZSE
Bilancujeme, prepočítavame,
plánujeme, robíme súvahy aj
úvahy, prezentácie aj reporty.
Koniec roka v Nadácii je vždy
pestrý a zaujímavý. Čítame
si záverečné správy z podporených projektov, vyberáme
fotky a tešíme sa, koľko pekných vecí sa podarilo zrealizovať. Dozvedáme sa, kde všade
sú dobrí ľudia, ktorým záleží
na mieste, kde žijú a majú odvahu robiť veci inak. Vidíme,

ako sa deti tešia z vynoveného
ihriska v škôlke, ako sa im kvalitnejšie trénuje stolný tenis,
futbal, motokros, alebo ako
nacvičujú folklórne vystúpenie
v nových krojoch. Malé projekty, ktoré robia veľké zmeny
v miestnych komunitách, aj
vďaka angažovanosti našich
zamestnancov, ktorí voľný čas
zamenili za dobrovoľníctvo.
Počas celého roka sledujeme
ako sa Zeleným školám darí

napĺňať ciele na ceste k zmene
a teší nás, že je ich stále viac.
Obdivujeme energiu učiteľov,
ktorí sa rozhodli nečakať na reformu školstva, ale sami menia
vyučovanie na svojich školách
a sú inšpiráciou pre ostatných.
Držíme im všetkým palce
a tešíme sa na ďalšie pozitívne výsledky, ktoré zahrnieme
do hodnotiacej správy. Príbehy
s dobrým koncom premeníme
na čísla, kontingenčné tabuľ-

ky a koláčové grafy. To sú pre
nás hlavné nástroje transparentnosti, lebo čísla hovoria
jasnou rečou. 2 % z daní boli
v Nadácii ZSE použité na podporu 330 projektov v celkovej
sume 420 000 eur za rok 2018.
My však vieme, že 100 % týchto
projektov tvoria ľudia, ktorí sú
angažovaní, neľahostajní a odvážni, lebo veria, že zmena je
možná. Ako povedal Winston
Churchill: „Optimista hovorí, že

žijeme v najlepšom možnom
svete a pesimista sa obáva,
že je to pravda.“ Optimista, či
pesimista, spoločne skúsme
urobiť všetko preto, aby náš
svet bol lepším miestom na
život. Blíži sa koniec roka. Bol
to dobrý rok. A optimisti tvrdia,
že ten ďalší bude ešte lepší.
Ak si ho taký urobíme. Inšpiratívne čítanie a veľa energie
na dobré nápady želám.

Elektrárňa Piešťany opať patrila nadšencom vedy z druhého stupňa základných škôl. Už po tretí rok sa v Elektrárni
konalo podujatie Európskej noci výskumníkov. Spoločne sme sa presvedčili, že fyzika a chémia vôbec nie sú nuda.
V Elektrárenskej hale sa vystriedalo množstvo žiakov, ktorí
vypočuli prednášku o periodickej tabuľke prvkov a následne
si vyskúšali zaujímavé pokusy
z fyziky a chémie. Okrem toho
mali žiaci možnosť stretnúť jadrového fyzika Martina Venharta, ktorý vedie oddelenie jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu
SAV a vytvoril unikátny spektrometer pre výskum v CERN-e. Po
prednáške mali žiaci príležitosť
nahliadnuť do sveta jadrovej
fyziky, ale aj z blízkosti zažiť
rôzne vedecké experimenty.
Spolu s mladými výskumníkmi
z organizácie AMAVET a P-mat
zistili, že piesok sa vie správať
ako kvapalina a vyskúšali si výrobu vlastných oblakov alebo si
zahrali magnetický futbal.
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
pripravila v rámci Európskej
noci výskumníkov v Piešťanoch

bohatý program pre žiakov základných škôl. Mottom tohtoročného festivalu je „Výskumníci
v nás“. Chceme si pripomenúť,
že každý z nás niekedy zažil,
aké je to byť vedcom a každý
môže svojimi poznatkami prispieť k pokroku. Našou snahou je presvedčiť verejnosť, že
veda nie je v žiadnom prípade
nudná, ťažkopádna, či príliš
komplikovaná oblasť a práca.
Práve naopak hoci vyžaduje
veľa trpezlivosti, odhodlania
a disciplíny, ponúka zároveň
dobrodružstvá a nečakané zážitky, ktoré človeka povzbudzujú pokračovať v práci, inšpirujú
k novým objavom a neustále
podnecujú ľudskú myseľ.
Pokračovanie na str. 2

Z vied je len fyzika;
všetko ostatné je
zbieranie známok.
Ernest Rutherford

Žiaci druhého stupňa základných škôl sa v Elektrárni Piešťany na vlastné oči presvedčili, že fyzika a chémia nemusia byť vôbec nudné.

Všetky informácie nájdete na www.elektrarnapiestany.sk/vzdelavanie
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Milujeme vedu každým voltom

Podporujeme vzdelávanie každým voltom

2.

1.

Zelená škola je najväčší výchovno-vzdelávací program v oblasti environmentálnej
výchovy na svete. Určený je pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú
zmeniť seba a svoje okolie.
Myšlienka programu vychádza z presvedčenia, že problematike životného
prostredia sa nestačí len učiť, ale je
nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy zapojené do programu sú motivované k realizácii dlhodobých, praktických
a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.
„Cieľom programu Zelenej školy je
rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania,
no najmä znížiť vplyv školy na životné
prostredie. Program Zelená škola má
medzinárodný rozmer, okrem Slovenska je realizovaný v 67 krajinách sveta,“ povedal manažér programu Juraj
Oravec.
Pre zapojené školy sú počas školského
roka pripravené interaktívne workshopy, metodické a informačné materiály
a profesionálne konzultácie. Na mnohých podujatiach, ktoré školy v rámci
programu absolvujú, majú príležitosť
k vzájomnej výmene skúseností.
Všetky zúčastnené školy majú na záver programu možnosť zapojiť sa do

3.

4.

Cieľom programu Zelenej školy je rozvíjať
participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania, no najmä znížiť vplyv
školy na životné prostredie. Program Zelená škola má
medzinárodný rozmer, okrem Slovenska
je realizovaný v 67 krajinách sveta.
manažér programu Juraj Oravec
záverečného hodnotenia a uchádzať
sa o certifikát Zelená škola. Hodnotené sú za pozitívnu zmenu v oblasti
spolupráce so žiakmi, pedagogickým
a nepedagogickým personálom školy,
rodičmi a obcou, a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích
aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.
Odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom hodnotenia za
školský rok 2017/2018 sa uskutočnilo
17. 10. 2018 v Divadle Aréna v Bratislave. Vlajku, certifikát či diplom programu
Zelená škola bol odovzdaný 103 školám, ktoré počas uplynulých dvoch

rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym
zapojením žiakov.
Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004 a počet zapojených škôl každým rokom stúpa. V školskom roku 2018/2019 sa do programu
Zelená škola zapojilo rekordných 345
škôl. Nadšenie pre ciele programu
zdieľame aj my v ZSE a preto sme sa
v roku 2015 stali generálnym partnerom. Program Zelená škola získal
v roku 2016 cenu ministra životného
prostredia za mimoriadne výsledky
a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti.

Nová Dubnica

Obchodná akadémia Trnava

5.

1. Prednáška jadrového fyzika Martina
Venharta o periodickej tabuľke prvkov.
2. Žiaci sa presvedčili, že piesok sa vie
správať ako kvapalina.
3. Vyskúšali si pokusy, ktoré sa dajú
vyrobiť aj v domácich podmienkach.
Ale doma to radšej neskúšajte :)
4. Magnetický futbal - ako možno silu
magnetického poľa využiť na zábavu.
5. Rubensova trubica - ako zvukom
rozhorieť plameň.

Mgr. Martin Venhart, PhD.,
hovoril o zaujímavostiach
periodickej tabuľky prvkov.

Všetky informácie nájdete na www.elektrarnapiestany.sk/vzdelavanie

Zelená škola
pomáha rozvíjať
tieto zručnosti:

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena
myslenia a správania, zmysluplne využitý čas,
nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so
školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu
Zelená škola.

schopnosť riešiť reálne
potreby svojej školy a okolia
spolupracovať v tíme, ale
vedieť konať aj samostatne
kriticky myslieť a vyjadriť svoj
názor
byť tvorivý, aktívny a zvedavý
prijať zodpovednosť za svoje
činy a rozhodnutia

Zapojené školy
získajú:
inšpiratívne a zážitkové
workshopy
metodické a informačné
materiály
profesionálnych osobných
konzultantov
výmenu skúseností
s inými školami
informačnú podporu

Súkromná základná škola Nová Dubnica

Viac informácií a najmä inšpirácií k zmene vzdelávania na www.zelenaskola.sk a www.zivica.sk.
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Chránime vzácne druhy každým voltom

Milujeme inovácie každým voltom

Nasa spolocnost partnerom
kampane Posviet si na fesaka
Červená je v logu ZSD, červené sú nohy najvzácnejšieho sokola, ktorý hniezdi na Slovensku. Je to fešák medzi dravcami
a spoločnosť Západoslovenská distribučná sa v roku 2018 stala partnerom kampane na jeho záchranu.
Cieľom kampane bolo propagovať význam našich každodenných rozhodnutí, resp.
rozhodnutí našich zákazníkov
na charakter krajiny, v ktorej
žijú aj také vzácne dravce, ako
je sokol červenonohý.
Na Slovensku hniezdi päť druhov sokolov. Najvzácnejším je
práve sokol červenonohý (alebo
kobcovitý), ktorého menu zodpovedá sfarbenie jeho nôh.

A prečo najvzácnejší?
Koncom deväťdesiatych rokov
u nás hniezdilo 60 až 70 párov.
Drastické zmeny v poľnohospodárskej krajine neostali bez
následkov. V roku 2012 nebol
u nás ani jeden pár. Presne
vtedy Ochrana dravcov na Slovensku začala s pomocou EÚ
a partnerov aktivity na záchranu fešáka medzi dravcami. Úspešne. Populácia začala
rásť – i keď zatiaľ len v jedinej
známej lokalite, kde ešte tento
druh u nás hniezdi. V roku 2018
vytvorili sokolíky 18 párov, z ktorých šestnástim sa podarilo vychovať mláďatká – do sveta ich
vyletelo 43.
Pomohli sme aj my
Západoslovenská distribučná
sa postarala o zvýšenie bezpečnosti elektrických vedení
22 kV na chránených vtáčích
územiach Ostrovné lúky a Dolné
Považie. Doposiaľ sme na týchto územiach ošetrili ekochráničkami, ktoré zabezpečia
bezpečné dosadnutie vtáctva
na konzolu, viac ako 40 km elektrických vedení.
Týmto to však nekončí. Od roku

2017 do roku 2023 plánujeme
prostredníctvom projektu LIFE
na záchranu sokola červenonohého zabezpečiť ďalších
viac ako 900 rizikových stĺpov
na územiach, kde v minulosti
tento vzácny druh sokola hniezdil. V tomto projekte sa okrem
klasických ekochráničiek využívajú voči zásahom elektrickým
prúdom na rohové stožiare
a križovatníky aj nové ochranné
prvky.
Príbeh fešandy Moniky
V jeden horúci júlový deň pred
dvomi rokmi kontrolovali ochranári hniezda a krúžkovali mláďatá vzácneho sokola červenonohého. Pár sa usadil v hniezde
vrany – vlastné si totiž postaviť
nevie. Zhora, z asi 8-metrovej
výšky hľadeli na pracovníkov
Ochrany dravcov na Slovensku
štyri páry očí mláďat. Mrzuté
bolo množstvo špagátov (odpad po farmároch), ktorými
krkavcovité vtáky vystielajú
hniezda. Odstránili ich, lebo sokoly sa do nich mohli zamotať.
Všetkým mláďatkám dali krúžky – dúfajúc, že sa o nich ešte
niekedy dozvedia.

Koncom novembra sme pripravili spolu s medzinárodnou platformou Impact HUB už druhý ročník energetického
hackatonu. Opäť išlo o unikátnu výzvu, v rámci ktorej účastníci pracovali s reálnymi anonymizovanými dátami. Cieľom
tohto ročníka bolo vytvorenie komunitného energy-sharingu na základe reálnych dát, konkrétne na základe ročnej
spotreby komunity 150 odberných miest + ročnej simulácie výroby FV elektrární so zohľadnením cenových taríf.

Andrej Juris,

3.

Jar 2017 priniesla odpoveď:
29. mája odfotil Jozef Chavko samičku so žltým krúžkom
s písmenami PTW. Jedno zo štyroch mláďat sa vrátilo a dostalo
meno Monika. Vôbec po prvýkrát na Slovensku sa podarilo
pri tomto druhu potvrdiť návrat
konkrétneho jedinca na lokalitu, kde sa vyliahol.
Okrem Moniky sa vrátili aj ďalšie sokolíky.

predseda predstavenstva ZSD

Interný tím ZSE základnej výzvy
1. Monika ako mláďatko,
júl 2016.

Energyhack je o otvorení energetiky neenergetikom. V tejto
dobe nastáva prepojenie medzi tradičnou energetikou a inými
typmi biznisu, ako je napríklad práca s dátami a s novými technológiami. Cez tento netradičný formát sa snažíme dotiahnuť know how a ľudí
k tomu, aby nám pomohli dáta analyzovať a našli nové spôsoby ich využitia
pre našich zákazníkov. Na energyhacku mám rád neformálnu
atmosféru a iný, neštruktúrovaný, prístup k dátam. Pre nás,
klasických energetikov, je to úžasná inšpirácia.

Na hackathone sa aj v tomto roku zúčastnil náš interný tím ZSE, tentoraz v čisto ženskom
zložení: Erika Žitná, Mária Gerhátová, Andrea Knapková a Adriána Herdová.

2. Monika ako dospelá
slečna, máj 2017.
3. Takmer dokonale
zabezpečené vedenie.
Vtáci ho aj vidia,
aj môžu bezpečne
dosadnúť.

Impact Hub je medzinárodná platforma podporujúca začínajúce biznisové riešenia, spoločensky
prospešné a zmysluplné projekty. Neziskovkám pomáha v transformácii na udržateľnejší social biznis.
Komerčným nápadom, startupom a firmám pomáha rozšíriť a skvalitniť podnikanie o sociálny rozmer.

Impact Hub pomáha mladým ľuďom biznis nielen
naštartovať, ale rozvíjať ho a udržať:
Zameriava sa na pragmatický a cielený mentoring, ktorý pomáha v konkrétnych
výzvach, napr. v oblasti biznis modelu, marketingu, financovania, práva či obchodu.
V dlhodobých inkubačných a akceleračných programoch pomáha nápad zvalidovať
a lepšie pripraviť na trh. Impact Hub prepája na miestnu aj medzinárodnú komunitu
podobne zmýšľajúcich ľudí a odborníkov.

Prvý THE HUB vznikol v roku 2005 v Londýne.

Sieť elektrických vedení predstavuje pre vtáctvo dva typy nebezpečenstiev. Prvým je zásah elektrickým prúdom po dosadnutí na konzolu elektrického stĺpu, po ktorom môže nasledovať úhyn. Druhým je
náraz do samotného vedenia.
Naša spoločnosť sa preto dlhodobo venuje projektom na ochranu vtáctva pred nárazmi do
elektrických vedení. Jednou
z aktivít, ktoré realizujeme v spolupráci s organizáciou Ochrana
dravcov na Slovensku, je práve
osadzovanie ekozábran na konštrukcie stĺpov vedenia. Doteraz

bolo na Západnom Slovensku
takto ošetrených takmer 7 000
stĺpov, čo predstavuje približne 500 km bezpečných vedení.
Ošetrované sú stĺpy v kritických
oblastiach, pri rekonštrukcii
alebo výstavbe nových stĺpov
sú chráničky inštalované automaticky.

Mladí študenti a inovátori vytvorili komunitu ľudí, ktorá chcela prinášať svojou
prácou pozitívne zmeny spoločnosti. Dnes pôsobia v 63 krajinách sveta a majú viac
ako 10 000 členov.

Najlepší dashboard základnej výzvy
Najlepší dashboard základnej výzvy vytvoril tím č. 4 v zložení Juraj Kapasný, Matúš Bitara, Denis Rasulev
a Volodymyr Rtveliashvili. Juraj Kapasný z víťazného tímu: Predtým som absolvoval pár hackathonov
v zahraničí, toto je môj prvý na Slovensku. Veľmi sa mi tu páčilo a keď bude ZSD organizovať ďalší
ročník, určite rád prídem.

Ošetrenie stĺpov
elektrického vedenia
v Šuranoch

Ochrana dravcov na Slovensku
Ochrana dravcov na Slovensku je mimovládna organizácia – občianske združenie,
ktoré sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov. Združuje
záujemcov o ochranu a výskum dravcov, vzdeláva svojich členov a verejnosť,
ochraňuje vtáctvo vo voľnej prírode s pôsobnosťou v rámci celého Slovenska.

Simulácia komunitného
systému zdieľania energie

Skupinu pre výskum a ochranu dravcov a sov (SVODAS)
založil v roku 1975 jeden z najvýznamnejších ornitológov na Slovensku
Mgr. Štefan Danko. Od roku 2004 vystupuje organizácia pod názvom
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), pričom skratka organizácie vychádza
z anglického názvu – Raptor Protection of Slovakia. RPS v súčasnosti
združuje vyše 150 členov a sympatizantov z celého Slovenska, medzi
ktorými sú profesionálni i dobrovoľní ochrancovia prírody, odborníci
i aktívni a nadaní študenti vysokých škôl s prírodovedným zameraním.

Najlepší systémový nápad výzvy č. 2
Všetky dôležité informácie nájdete na stránkach www.lifeenergia.sk, www.dravce.sk, www.skupinazse.sk,
ako aj na facebookovom profile www.facebook.com/dravce.sk.

Vo výzve číslo 2, uspel tím č. 5 – Peter Kmec, Peter Laurinec a Matej Michlík. Peter Kmec
z víťazného tímu: Naše riešenie bolo položené na biznis modely, ktorý sme si chceli overiť
na reálnych dátach, bez ktorých by to nebolo možné. Za najväčší prínos považujem networking.

V rámci prvej výzvy mali vytvoriť simuláciu
komunitného systému zdieľania energie
na základe dát reálnej spotreby 150 odberných miest a zjednodušených obchodných
podmienok. Cieľom výzvy bolo porovnanie
celkovej sumy za ročnú spotrebu energie
každého odberného miesta pri danom
objeme vyrobenej a zdieľanej energie
v komunite a celkovej sumy za spotrebu
energie bez možnosti výroby energie
a komunitného obchodovania.

Alternatívny model
k prvej vyzve
V rámci druhej výzvy účastníci
vymýšľali alternatívny model k prvej
výzve, čiže spôsob riešenia výroby
a obchodovania s elektrickou
energiou v rámci danej komunity
150 odberných miest. Riešenie
však muselo využívať alternatívne
prvky, ako napríklad použitie batérií,
umiestnenie FV elektrární, obchod
s vyrobenou energiou a pod.
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Milujeme hudbu každým voltom

Klasicku hudbu robia
mrtvou casto iba interpreti

TRENČÍN

Prečo chodíme na koncerty vážnej hudby slávnostne oblečení a kde to celé vzniklo? Sú staré nástroje naozaj
lepšie ako nové? Prečo je pomenovanie vážna hudba nepresné? O čom bude dvadsiaty ročník festivalu konvergencie? Čo robiť, keď sa vám neočakávane rozlepia tristo ročné husle? Na otázky Petra Bednára odpovedá Jozef
Lupták, umelecký šéf festivalu konvergencie, skladateľ a interpret.
Tvoj záber je obdivuhodný –
od naštudovania chasidských
piesní cez spoluprácu s tradičnými rómskymi hudobníkmi
z osád po vlastnú tvorbu. Nie
je bežné, že interpret vážnej
hudby „uletí“ do iného sveta.
Ako na to reagujú Tvoji kolegovia?
Ako kto. Väčšinou, teda tí, ktorí
mi svoj názor povedia, to oceňujú. Predpokladám, že tí, ktorí
mi nič nehovoria, si asi myslia
svoje. Mám ale pocit, že v 21.
storočí sa poloha klasického
hudobníka posunula. Byť čisto
klasickým hudobníkom je chiméra a ilúzia. Nakoniec – tak
to bolo aj v histórii. Ani klasickí skladatelia ako Brahms či
Beethowen nemohli existovať
bez vplyvov prostredia, v ktorom žili. Nemohli opomenúť
židovskú či ľudovú hudbu. Mám
pocit, že až neskôr, v neskorom
romantizme a 20. storočí sa vytvorila akási ilúzia „klasického“
hudobníka, ktorý žije len svojím
životom vyplneným klasickou
hudbou. A mám tiež pocit, že
to nie je plne pravdivá poloha.
V 21. storočí sa ukazuje, že my
nemôžeme byť zameraní len na
čisto klasickú hudbu. Naopak –
ostatné vplyvy sú žiaduce.
Znamená to, že zaužívaný
spôsob prežívania vážnej
hudby v slávnostnom oblečení
v historickej sále nemusí byť
správny?
Myslím, že sa to mení. Ten
naškrobený snobizmus, ktorý
sa spájal s klasickou hudbou,
bol do značnej miery spoluvytvorený tým, že táto hudba
bola častokrát písaná pre
šľachtu, ktorá bola nositeľom
istých hodnôt. Neskôr sa to
stalo čoraz viac súčasťou mestského a meštianskeho života
a mešťania sa snažili „dotiahnuť“ na šľachtu. Neskôr, v romantizme, klasická hudba komunikovala veľké ideály. Toto
celé sa spojilo a „zabetónovalo“
v 20. storočí a jedným z dôsledkov je, že klasická hudba nie je
často vnímaná ako súčasť každodenného života. Ja ju ale vní-

mam práve opačne – ak ju spoznáme v jej podstate, hudba
nám pomáha prežiť.
V slovenčine hovoríme o tomto type hudby ako o vážnej
hudbe, Ty používaš častejšie
pomenovanie klasická. Prečo?
Ja si myslím, že v slovenčine

kom alebo techno hudbou, vyslovene vyžaduje, aby sa človek
do samotného zvuku ponoril.
Táto hudba je akustická a preto
na rozdiel od spomínaných žánrov, ktoré nás často chcú „ohúriť“, neinvazívna. Preto mám
pocit, že klasická hudba má
obrovský význam. Ľudia zažíva-

Bez toho, aby sme prežili obe strany
života – veľkú radosť a veľký smútok,
veľké naplnenie a veľké prázdno,
ako umelci nedokážeme priniesť
celú šírku komunikácie.
používame veľmi nevhodné
pomenovanie. Mám pocit, že
nikde v ostatných jazykoch takéto pomenovanie nevzniklo.
V angličtine sa to volá klasická
hudba, v nemčine takisto. Ja si
myslím, že by sme ju mohli nazývať klasicko-tradičná. Lebo
vážna určite nie je. Vážna je len
časť tej hudby, je tam veľa veselej, lyrickej, dramatickej, ľúbostnej hudby. Všetky tieto aspekty
života nájdete v hudbe, ktorú
my na Slovensku voláme vážna.
Nie je vážna hudba dnes tak
trochu mŕtvy žáner?
Som presvedčený, že nie je. To,
čo klasickú hudbu robí mŕtvou,
sú častokrát mŕtvi interpreti. Ak
sa bavíme o hudbe nežijúcich
autorov, vhodná interpretácia
môže priblížiť súčasným ľuďom
hodnoty v nej ukryté zrozumiteľným jazykom. Aby som to
zjednodušil: v devätnástom
storočí tu bola často snaha zakonzervovať tradičné umenie
tak, že sa vytvorili hudobné
školy a orchestre a klasická
hudba sa stala zamestnaním.
Aj to často môže viesť k tomu,
že inštitucionalizácia klasickej
hudby môže umŕtviť samotný
žáner. V súčasnosti sa táto situácia mení – aj pod vplyvom
krízy hudobných telies a tiež
krízou v hudobnom vzdelávaní.
Prirodzene, súbežne s tým sa
hľadajú nové formy existencie
klasickej hudby.
Aké je vlastne miesto vážnej
hudby v súčasnom
svete?
Klasická hudba ako
neinvazívny žáner,
ak ho porovnáme
s bigbítom, roc-

jú ohromné prázdno v sebe samých spôsobené zábavou. Klasická hudba ich môže niečím
naplniť, respektíve to ponorenie sa do zvuku prináša dobitie
bateriek vnútorného človeka
a jeho emocionality. Preto je
dôležité, aby sme aj deti viedli k počúvaniu Bacha, Haydna
alebo Beethovena, buduje to
totiž ich emocionálny svet. Na
to sú aj vedecké výskumy ale
aj praktické skúseností ľudí,
s ktorými sa rozprávame po
koncertoch.
Ako vznikla myšlienka organizovať konvergencie?
Zažil som dve výnimočné štúdiá, jedno v Kanade a druhé
v Londýne, kde to bolo úplne
inak ako to, čo som zažil v našich koncertných priestoroch.
Veľmi ma to oslovilo, lebo aj
moja skúsenosť zo „starej Bratislavy“ bola taká, že aj u nás
podobné formáty fungovali. Zažil som ešte Hansiho Albrechta, hauskoncerty u skladateľa
a dirigenta Dr. Rajtera, mal som
možnosť hrať v študentskom
orchestri, ktorý riadil prof. Hansi Pragant. Všetko to boli predstavitelia starej bratislavskej
školy, ktorá bola veľmi bohatá
na komorné muzicírovanie.
Hovoril som si, že ak má mať
hudba zmysel pre každodenný
život, komorné muzicírovanie
musí byť jeho súčasťou. Po mojom návrate na Slovensko som
začal organizovať jednotlivé
akcie, ktoré sa sformovali do
festivalu.
V čom sú konvergencie iné
ako ostatné festivaly?
Je to festival založený na priateľských vzťahoch: slovo konvergencie hovorí o prepájaní.
Moja idea bola priniesť ľudí
zo zahraničia, ktorých si vážim,
a prepojiť ich so slovenskými
kolegami tak, aby sa vytvoril
špeciálny priestor na muzicírovanie na profesionálnej úrovni.

Išlo mi aj o to, aby nás hostia
„potiahli“ do iného vnímania.
My sme vyrastali na ruskej
škole, ktorá bola z hľadiska
pedagogického prístupu až
diktátorská. Ich prístup a vnímanie hudby, ktoré som zažil
v zahraničí, vychádzal z toho, že
pedagóg je partner, ktorý dokáže človeka potiahnuť k tomu,
aby sa rozvinul sám. Aby nebol
taký istý, ako jeho pedagóg,
respektíve taký, ako ho ten pedagóg chce mať, ale aby našiel
v hudbe svoju slobodnú cestu
a slobodné vnímanie interpretácie hudby. Pretože hudba je
v prvom rade o slobode.
Čo nás čaká v jubilejnom dvadsiatom ročníku konvergencií?
Najbližšie sa tešíme na Stravinského. Bolo to podľa mňa
prirodzené vyústenie tej silnej
trojky Šostakovič – Bartók –
Beethoven, ktorú sme predstavili. Mám pocit, že Stravinskij je
nám blízky a môže byť spojovacím prvkom medzi tými tromi
skladateľmi, ktorých sme prezentovali. Sú tu aj viaceré iné
dôvody – pripomíname si 100
rokov od skončenia prvej svetovej vojny, ktorá s jeho tvorbou
úzko súvisí, ďalej uvedenie Svätenia jari, kontroverzne prijatá
produkcia. Pripravujeme už
septembrový program pre hlavnú časť festivalu, ktorá bude
sčasti retrospektívou. Chceli
by sme priniesť to najlepšie, čo
zaznelo na minulých ročníkoch.
Samozrejme, chceme priniesť
aj nové veci, zatiaľ môžem povedať len toľko, že som rád, že
prídu Brodsky Quartet, ostatné
pozvania ešte nemôžem konkretizovať, lebo čakáme na potvrdenie.
Sú veci, na ktoré spomínaš
menej rád?
Pochopiteľne, vždy pred festivalom človek tŕpne, či niekto
neochorie, či si niekto nezlomí
prst, alebo či sa nestane niečo

listovú obálku. Len spresním,
že jeden nástroj bol z roku 1670
a druhý z roku 1720. Takže naozaj mi „lepilo“. Našťastie, husle
sme lepiť nemuseli a ani by si
ich huslista nedal z ruky. V druhom prípade sme ich museli
zalepiť u v podstate jediného
bratislavského majstra, ktorým
je práve violista Tomáš Kaiser
a večer na nástroji interpret
hral, čo je veľmi netradičné.
Nástroj musí totiž schnúť niekoľko hodín. Takýchto skúseností máme veľa. Vždy je to
adrenalín.
Keď spomínaš historické
nástroje, platí mýtus, že staré
nástroje, ktoré sú zároveň drahé, sú tiež lepšie ako súčasné?
Sú tu dva faktory. Jedným je
zvuk. Súčasní uznávaní majstri
ho vedia urobiť tak, že cena nástroja sa pohybuje v desiatkach
tisícov eur. Druhá vec sú historické nástroje, ktoré okrem zvuku, historickej hodnoty a mena
majú v sebe tiež dušu toho
osemnásteho alebo devätnásteho storočia. A to je niečo, čo
sa zoširoka diskutuje, či ide
alebo nejde o fabuláciu. Ja som
mal možnosť hrať na violončele
Stradivari aj Gagliano a musím
povedať, že spolupráca historického nástroja s interpretom
je úžasná a ja chápem, že ľudia
to túžia mať. Tie ceny sú ale astronomické, takže častokrát to
kupuje banka alebo mecenáš,
pretože často ide o milióny
dolárov alebo eur. Na druhej
strane, cestovať s takouto hodnotou má svoje riziká.
Čo určuje „dušu“ nástroja,
o ktorej si hovoril? Dá sa to
definovať, nejde predsa len
o špekuláciu?
Ja si myslím, že to je opísateľné.
Samozrejme, existuje veľa teórií. V poslednom čase som často
chodil k jednému husliarovi
do USA, ktorý je zároveň díler
s historickými top nástrojmi

Ľudia zažívajú ohromné prázdno
v sebe samých spôsobené zábavou.
Klasická hudba ich môže niečím
naplniť.

nepredvídateľné. Naposledy,
keď sme robili Beethovena,
najskôr druhému huslistovi
v ansámbli Brodsky Quartet
pre obrovské sucho v sále niečo
prasklo v husliach, ktoré prakticky prestali hrať. A na druhý deň sa violistovi rozlepila
na oboch stranách viola tak, že
sme cez otvory mohli presúvať

ZSE je hrdým partnerom festivalu Konvergencie už od roku 2004.

a on mi povedal jednu zaujímavú vec. Podľa jeho názoru to, že
tieto nástroje majú špecifický
zvuk či vlastne dušu, je tým,
že v sedemnástom a osemnástom storočí tieto nástroje
len vznikali. Majstri ich vyvíjali
a predbiehali sa. Zároveň mali
k dispozícii len veľmi málo
informácií. Vtedy bola vzdia-
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lenosť z Ríma do Cremony
porovnateľná s našou cestou
na Nový Zéland, čiže majstri sa
snažili naučiť pri stretnutiach
čo najviac. Druhá vec je, že
nástroje sa vtedy vyrábali vo
veľkých množstvách a boli veľmi lacné. Aby sa majster uživil,
musel ich urobiť desiatky. A to
je vidieť aj na vnútornej strane napríklad talianskych huslí.
Zvonka je to krásny nástroj,
ale zvnútra ide často o vyslovene drsnú prácu. Nemali čas
cizelovať ich, ale zároveň ich
vedeli spraviť tak, že nástroj
znel. Ďalšia teória hovorí, že
drevo bolo zdravšie, ale mne
je najbližšia už spomínaná teória, že majstri vtedy nástroje
vyvíjali a veľa experimentovali.
Každý znie inak. Dnes sa tvorí
podľa známych výpočtov, dnes
sa nástroje už nekreujú. Takže
podľa mňa koniec sedemnásteho a prvá polovica osemnásteho storočia boli zlatým vekom. Majstrom ako Stradivari
a Amati naozaj záležalo, aby
vytvorili niečo nové.
Ďalší mýtus hovorí, že umelec
je produktívnejší, ak trpí. Platí
to?
Ja si myslím, že to je romantický mýtus, ale v niečom by
som súhlasil. Bez toho, aby
sme prežili obe strany života
– veľkú radosť a veľký smútok, veľké naplnenie a veľké
prázdno, ako umelci nedokážeme priniesť celú šírku komunikácie. Myslím, že na to,
aby skladateľ alebo interpret
priniesol ľuďom niečo, čo ich
osloví, potrebuje zažiť oba póly
alebo zažiť hĺbku celostného
a bytostného prežitia.
Čo je pre Teba hudba?
Na takúto otázku nie je ľahké
odpovedať. Ja si myslím, že
hudba je (veľmi dlhá pauza)
pre mňa otváranie brán do hlbších súvislostí života. A mojou
úlohou ako interpreta je otvoriť
tú bránu pre mňa aj pre iných
ľudí, aby sme mohli nadviazať
spojenie. Je to možno filozoficky či až chiméricky povedané,
ale: prečo máme zážitok, keď si
vypočujeme koncert, že odchádzame trošku iní? Neverbálne
zažijeme niečo, čo nás naplní, oživí nás alebo zarezonuje
naším vnútrom tak, že vlastne
máme chuť žiť ďalej.
Čo je za tou bránou?
Bytie. Naša existencia na tejto
Zemi, ktorú častokrát nevieme
uchopiť a nepoznáme jej zmysel. Hudba, ktorá je nehmotná,
ale zároveň ovplyvňuje naše
bytie, ktoré je fyzické, je pre
mňa jedným z najsilnejších
umeleckých vyjadrení.

Program Rozprúdime regióny nie sú len obecné slávnosti, jarmoky, hasičské súťaže či futbalové
zápasy. Vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE to v obciach a mestách západného Slovenska žije
už tretím rokom aj počas zimy. Práve v zimných mesiacoch nastáva obdobie predvianočných
posedení, adventných koncertov, neskôr zas fašiangov a maškarných plesov. Nezaháľajú však
ani športovci, ktorým ani zima neprekáža v dosahovaní športových výkonov. Opäť sme pre vás
pripravili výber podporených projektov, ktoré sa budú realizovať v najbližších mesiacoch.
BRATISLAVA-RAČA
17. 2. 2019: Bratislava-Rača
PERUN o.z.: Račiansky kros
ZIMA 2019
V nedeľu 17.2.2019 sa uskutoční
2. ročník zimnej edície športového
podujatia určeného pre širokú
verejnosť. Račiansky kros ZIMA
2019 pre bežcov opäť pripraví
tradičnú 15 km trať lesnými cestičkami Malých Karpát. Novinkou
bude aj polovičná trať pre tých,
ktorí s behom len začínajú.
Na podujatí sú vítané celé
rodiny.

19. 12. 2012: Trenčín
Pedagogická a sociálna akadémia
sv. Andreja-Svorada a Benedikta: Živý Betlehém
Študenti jednej z najmladších stredných škôl
v Trenčíne si pripravili hudobno-dramatické podujatie
Živý Betlehém, ktorým oživia pešiu zónu a v adventnom
období vdýchnu osobité čaro historickým budovám
a kostolu, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti
historického centra mesta. Študenti pravidelne
pripravujú kultúrne vystúpenia pre deti materských
a základných škôl, zariadenia pre seniorov, aktívne sa
zapájajú do verejných zbierok a sú aktívnou súčasťou
komunitného života v meste.

RYBKY

9. 2. 2019: Maškarný ples
2. 3. 2019: Pochovávanie basy (ilustračné foto)
Občianske združenie SZMaŽ: Tradície v obci Rybky
Už od roku 2012 organizuje občianske združenie v spolupráci
s obcou Rybky, miestnymi organizáciami a širokou verejnosťou
akciu „Fašiangové veselenie“ spojené s pochovávaním basy.
Inak tomu nebude ani tento rok. Pre deti z obce a neďalekého
okolia zas pripravia „netradične tradičný“ maškarný ples.
Netradičný preto, že ples je sprevádzaný rozprávkovým
divadelným predstavením, do ktorého sú zapojené všetky deti.

23. 2. 2019: NITRA
SRRZ – RZ pri Centre voľného času
Domino: 15. výročie FS Furmani
Folklórny súbor Furmani z Nitry
tvoria mladí ľudia milujúci
slovenské tradície, hudbu a tanec.
V roku 2019 oslávi súbor už
15. výročie svojho založenia. Pri
tejto príležitosti naštudovali jeho
členovia slávnostný galaprogram,
ktorého súčasťou budú rôzne
generácie súboru. V priestoroch
Starého divadla Karola Spišáka
v Nitre program divákom priblíži
piesňové, hudobné a tanečné
tradície z Nitry, Podzoboria,
Tekova, Požitavia a Veľkého Zálužia.

OBEC JABLONKA
V prípade, že chcete mať pravidelný prehľad
o podporených projektoch, nezabudnite
sledovať facebookový profil nadácie, kde
priebežne uverejňujeme informácie
o termínoch pripravovaných podujatí.
Rovnako nás môžete sledovať aj na Instagrame.

www.facebook.com/nadaciazse
www.instagram.com/nadacia_zse

ZAMESTNANCI ZSE OPÄŤ POMÁHAJÚ
PLNIŤ VIANOČNÉ ŽELANIA DETÍ
Každoročne v predvianočnom období majú zamestnanci ZSE príležitosť obdarovať deti z vybraných detských domovov a krízových centier. Tento rok nám
zverenci Detského domova Pečeňady, Rodinného centra Slunce v Komárne
a Kolesa záchrany z Bratislavy poslali spolu až 153 vianočných želaní, ktoré im
vďaka našim zamestnancom môžeme splniť. Zamestnanci majú možnosť si
v priebehu novembra vybrať z konkrétnych želaní detí, aby mali dosť času
vybrané želania aj zakúpiť. Zabalené vianočné darčeky budú do vybraných
zariadení doručené ešte pred Štedrým dňom, aby si ich deti našli priamo pod
vianočným stromčekom. Vďaka adresnosti tejto aktivity sa nám každý rok
podarí zozbierané želania splniť za pár dní.

Počas 3 ročníkov sme v programe Rozprúdime regióny podporili takmer 500 projektov v sume 360 000 eur.
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Biela noc s energiou od ZSE
Už po štvrtýkrát premenil multižánrový festival Biela noc ulice Bratislavy na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. Aktuálny ročník
priniesol kombináciu kvalitného domáceho umenia ako aj známe diela zahraničných hviezd z Japonska, Francúzska, Anglicka, Nemecka, Rakúska
či Poľska. Zameriava sa na tému abstrakcie a prináša priestorové diela, ktoré vás obklopia.
Biela noc ponúka návštevníkom netradičnú umeleckú prechádzku nočným mestom plnú
zážitkov a nových vnemov, ktorá trvá od západu až do výcho-

du slnka. Počas jedného výnimočného víkendu sa noc stáva
dňom a ulice nočného mesta sa
zaplnia ľuďmi a umením. Každý
návštevník dostane umeleckú

mapku, ktorá ho bude sprevádzať rôznymi umeleckými
zastávkami: vizuálne atraktívnymi inštaláciami, koncertmi,
filmami, rozličnými divadelnými

predstaveniami, tancom, literatúrou, performance… Pestrá
ponuka rozličných umeleckých
žánrov zaručí každému spoznať
najnovšie trendy v rozličných

umeleckých disciplínach. Popri
umení návštevníci objavia zaujímavé priestory, ktoré výnimočne prichýlia súčasné formy
umenia ako napríklad nádvoria,

parky, stanice, mosty, nábrežia, metrá, plavárne, nákupné
centrá, parkoviská, súkromné
priestory a rôzne ľuďom bežne
neprístupné miesta.

Kreatívci z BN Label
premenili prechádzku Starým mostom na nevšedný zážitok plný farieb, ako odkaz na ľudskú rozmanitosť. Po prvýkrát v histórii mohli
návštevníci manuálne ovládať ikonickú stavbu UFA na Moste SNP,
prostredníctvom na mieru vyrobeného ovládača rozpohybovať tak
svetelnú Medúzu nad Dunajom.

Návštevníci videli svetelný
dážď, interaktívne Ufo, telá
vsunuté do architektúry
a vodnú trasu bez áut.

Bratislavské UFO
Aj tento rok nad nočnou Bratislavou
dohliadalo rozžiarené UFO. O vizuál pre
jeden z najvýraznejších symbolov hlavného mesta sa už tradične postaralo zoskupenie BN Label. Premiérovo, po prvýkrát
v histórii, však nadobudla táto ikonická
stavba na Moste SNP charakter interaktívnej svetelnej inštalácie. Diváci sa tak stali
aktívnou súčasťou diela a mali jedinečnú možnosť ovládať svetelné chápadlá
zo vznášajúcej sa Medúzy nad vodnou
hladinou. UFO powered by ZSE.
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