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Informačná správa o stretnutí  
v rámci projektu "Kultúrny mediátor" 

 
Dňa 26. novembra 2022 sa uskutočnilo ďalšie stretnutie pre ľudí prichádzajúcich z 

Ukrajiny v rámci grantového projektu „Kultúrny mediátor“ s podporou hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy. Na stretnutí 
„Aspekty integrácie a interkultúrny dialóg“ boli navrhnuté tieto témy na diskusiu: 

 právne a praktické aspekty integrácie migračné pravidlá a ich dodržiavanie 

atď., 

 kultúrne aspekty integrácie ľudové tradície a zvyky, rešpektovanie kultúrnej 

rozmanitosti atď., 

 interkultúrny dialóg vzájomné pochopenie a zmierenie na lokálnej úrovni, 

jazyková adaptácia atď.. 
Tentokrát sa JUDr. Elena Zenkovich, CSc., JUDr. Lenka Sokolová, Mgr. Jelena 

Ondrejkovičová, PhD. a Ing. Marcela Truchanová rozhodli dať ďalšiemu stretnutiu vianočnú 
náladu. Stretnutie sa konalo v útulnej retro kaviarni v centre mesta Naštartované retro – 
Naštartovaná šálka kávy. 

Po preskúmaní kľúčových aspektov migračnej legislatívy, možných dlhodobých 
variantov pobytu štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky, ako aj 
účelu a dôvodov povolenia na pobyt a povinnosti s ním spojené, prešli účastníci stretnutia k 
neformálnej diskusii o kultúrnej rozmanitosti a vzájomnom porozumení. 

Počas vianočných dní chceme hovoriť o tom, čo spája ľudí rôznych národností, 
náboženstiev a názorov. Sociálne postavenie nútených presídlencov stavia mnohých z nich do 
ťažkej situácie, ale snažia sa ju využiť ako príležitosť rozšíriť si kultúrne obzory, naučiť sa nový 
jazyk a vytvoriť si nový osobný priestor na spoznávanie krajiny a ľudí, ktorí v nej žijú, ich zvykov 
a tradícií. 

Účastníci vianočnej besedy pri šálke kávy a jej organizátori vyjadrili vďaku Magistrátu 
hlavného mesta SR Bratislavy za možnosť takýchto stretnutí a diskusií a nádej, že v nich budú 
v tej či onej podobe pokračovať aj v novom roku. 

Prechádzka po vianočnej Bratislave bola najlepším spôsobom ukončenia stretnutia, 
pretože pohľad na sviatočne vyzdobené centrum mesta a nálada ľudí prechádzajúcich sa po 
uliciach nám umožnili aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti a obavy z uplynulého roka. 

 
 


