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Informačná správa o stretnutí 

 
Občianske združenie slovenských mediátorov mediácia.online zorganizovalo 

priateľské stretnutie v komunitnom centre Kalab.  
Na začiatku stretnutia predstavitelia združeniа JUDr. Elena Zenkovich, CSc., JUDr. 

Lenka Sokolová, Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD., Ing. Marcela Truchanová hovorili 
o projekte „KLUB Fides“ (ďalej len Klub) ako o komunikačnej platforme, komunite pomoci 
núteným presídlencom z Ukrajiny, aby sa prispôsobili novým životným podmienkam pre nich 
na Slovensku. Klub bude poskytovať kolektívne a osobné poradenstvo členom tejto komunity 
v rôznych otázkach spoločenského života na Slovensku. Závažnosť práce Klubu sa nakoniec 
prejaví v zhodnotení tejto skupiny ľudí tým, že im pomôže odhaliť ich schopnosti v pre nich 
novom prostredí, hoci v priateľskej, ale inej, nie rodnej krajine. Klub vzniká ako forma 
spolupráce medzi tými, ktorí pomoc potrebujú, a tými, ktorí ju môžu poskytnúť v Bratislave 
a okolí. Spolupráca je založená na dôvere a dobrej viere, ako to vyjadruje latinská formula 
Fides v názve klubu. V medziľudských vzťahoch je dobrá viera ( lat . bona fides ) úprimným 
zámerom byť spravodlivý, otvorený a čestný, bez ohľadu na výsledok interakcie.  

„Fides servanda est“ – dobrá viera sa má zachovať.  
Predstavitelia združeniа sa srdečne poďakovali všetkým účastníkom a hosťom 

stretnutia za vytvorenie atmosféry dôvery a vzájomného porozumenia. Medzi hosťami 
stretnutia boli Martin Ďurko, MBA., PhD. (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, 
riaditeľ), Ing., Bc.Lucia Malá (L´INSTITUT štúdio krásy, riaditeľka). 

V ďalšej časti stretnutia účastníčka našich seminárov Irina Belobrova predstavila 
kultúrny program o tradíciách oslavy svetlých sviatkov Vianoc. Ľudové slávnosti sa 
neobmedzovali len na bohoslužby. Vianočná radosť napĺňala kostoly а rozlievala sa do ulíc 
a do domov, posväcujúc všetky aspekty života ľudí od 7. do 18. januára, nazývaných 
„Vianočné sviatky“, až do ďalšieho veľkého sviatku – Zjavenia Pána alebo Krstu Pána. Vždy 
to bol čas srdečných stretnutí s blízkymi, príbuznými, susedmi a známymi. Čas najlepších 
vzájomných prianí, jasných nádejí a zámerov. A, samozrejme, čas zábavy, spevu a osláv. 

Ako je známe, významné miesto v tradičných slávnostiach v Ukrajine zaujímajú 
špeciálne vianočné piesne nazývané „ščedrivky“ a „koledy“, v ktorých ľudia oslavujú Spasiteľa 
Krista, ktorý sa zjavil vo svete, jeho Presvätú Matku Pannu Máriu a vyjadrujú všetky svoje 
želania a nádeje na pokojný a prosperujúci život. 

Prvou účastníčkou slávnostného programu bola Varvara Belobrova, študentka 
2.ročníka Bachmutského College kultúry a umenia Ivana Karabyca v odbore „Ľudová 
choreografia“, sólistka Cigánskeho tanečného súboru „Ranori“ a školy flamenca „Eľ Encanto“ 

https://hmn.wiki/sk/Human_interaction
https://hmn.wiki/sk/Latin_language


pri Paláci kultúry NKMZ v Kramatorsku v Doneckej oblasti. V jej predstavení hostia uvideli 
niekoľko výrazných cigánskych ľudových tancov s tamburínou a šatkou, ako aj flamenco. 

Tenor Vasyly Alekseev, rodák z Kyjeva a absolvent KDML M.V. Lysenko, spieval 
ukrajinské piesne „Ach, na lúke je červená kalina...“ (Stepan Čarnetsky), „Rodná mama 
moja...“ (text Andrij Mališko, hudba Platon Majboroda), ako aj áriu Nessun dorma z 
posledného dejstva opery Turandot Giacoma Pucciniho, jednej z najznámejších a najťažších 
árií v tenorovom repertoári. Nádeje a túžby prítomných boli symbolicky vyjadrené v 
záverečných slovách árie: All'alba vincerò! Vincerò! Vincerò!  (Na úsvite zvíťazím! Zvíťazím! 
Zvíťazím!). 

V pokračovaní improvizovaného koncertu vystúpila mladá Ekaterina Kravchenko (10 
rokov). Tatiana Dynnik pri predstavovaní svojej vnučky povedala, že Katya prišla do 
Bratislavy z malého, krásneho, útulného a tichého mestečka Bachmut, ktoré sa dnes stalo 
najhorúcejším bodom vojny a symbolom nezničiteľnosti. Svojho času bol Bachmut zapísaný 
v Knihe rekordov Ukrajiny za najväčší počet vysadených ruží. Katya študovala a naďalej 
študuje online na umeleckej škole v Bachmute. Na stretnutí zaspievala koledu slávnej 
ukrajinskej skladateľky Lesii Gorovej, ľudovú pieseň „Vidíš aká som" a pieseň "Karooka 
Ukrajina". 

Na záver skvelí účinkujúci a účastníci stretnutia zaspievali pieseň „Ach, na lúke je 
červená kalina...“, ktorá sa skončila všeobecným potleskom ako poďakovanie všetkým 
účinkujúcim v slávnostnom programe. 

Príležitosť ukázať svoje improvizačné a umelecké zručnosti mali potom všetci 
účastníci vďaka Irine Belobrovej, ktorá pripravila kartičky s úlohami a každý si ich mohol 
vytiahnuť a prejaviť sa objavovaním nových zručností.  

Na záver by sme sa chceli osobitne poďakovať komunitnému centru Kalab a jeho 
organizátorom za unikátnu príležitosť usporiadať takéto stretnutia v tvorivej atmosfére a v 
príjemnom prostredí, ktoré sú nevyhnutné na udržanie vitality a na vytvorenie dobrej nálady. 

 
 
 
 
Projekt „KLUB Fides“ podporuje Centrum pre filantropiu a Nadácia TIPSPORT. 

 
 

 


